
dent megmutatnak, de egyértelmű vá-
lasszal sohasem zárják le a kérdést. Nem
kapunk látszatmegoldásokat.

- Mit jelent Önnek ez a szerep?
- Én nagyon jól érzem magam Pozd-

nisevként. Bár azt hiszem, színészi pályám
egyik legnagyobb próbatétele ez a szerep.
A figura sokrétűsége, bonyolultsága nehéz
feladat elé állít. A színésznek rendkívül
nagy öröm, amikor ennyire sokszínű
figurát alakíthat. Képességeinek tartalékait
is elő kell vennie. A feladat szokatlanul
bonyolult. Több idősíkban kell játszanom,
és a váltások igen nehezek. Az effajta
változatosság azonban pihentet is.

- Sikerre számít ebben a szerepében?
 Siker? - tapogatja körül a szót. - Úgy

vélem, ez a darab elsősorban szak-mai
siker lesz. Csinnadratták és közönségsiker
nélkül. A színészeknek bemutató előtt
minden előadás zsákbamacska. Többnyire
egészen más derül ki, mint amire
gondolunk. Nem akarok jósolgatni, mégis
úgy érzem, a felkészülés hetei alatt nagyon
jó dolog született.

 Mindig hisz abban, amire színészként,
emberként vállalkozik?

- Igen - felelte habozás nélkül. - Ál-
talában úgy dolgoztam a pályán, hogy
hinni is tudjak abban, amit csinálok. S ez
nem mindig könnyű. A kompromisszumok
nyugtalanítanak.

- S a kapott szerepek? Kielégítik?
 Sohasem fogadom úgy a felkínált

szerepeket, hogy jók-e vagy rosszak. A
színésznek minden szerepben a maxi-
mumot kell nyújtania. Ez elsősorban rajta
múlik.

- Még egy utolsó kérdést. Ön feltűnően
meghazudtolja életkorát. Külsejére, ener-
giájára gondolok.

- Mit is mondjak erre? Ez a természet
dolga is, de nemcsak azé. Életmódtól,
életviteltől is függ. Úgy vélem, nem kell
elébe rohannunk a múló időnek. Nem kell
elfecsérelnünk készleteinket. Még várok,
még sokat várok magamtól, az
elkövetkező évektől. S természetesen adni
is szeretnék, hiszen csak most jutottam el
pályám csúcsához. Leereszkedni a túlsó
oldalon, arra még bőven van időm.

Elbúcsúztam és nem sejtettem, hogy ez
volt utolsó találkozásunk és beszél-
getésünk az ő utolsó szerepéről. Ott
maradt a Hungária asztalánál. Teáját már
megitta. A ruhatártól visszanéztem,
profilból valóban úgy festett, mint húsz
évvel ezelőtti önmaga : örök, alig változó,
hús arc.

Huszonöt éves
a Déryné Színház

Beszélgetés Szalay Vilmos igazgatóval

Öt évvel ezelőtt - a húszéves évfordulón -
kerekasztal-beszélgetésen vettek részt e
folyóirat munkatársai és a Déryné Színház
vezetőségének tagjai. Most, immár a
negyedszázados évforduló alkalmából
Szalay Vilmost, a színház igazgatóját
kerestük fel az iránt érdeklődve: az elmúlt
években sikerült-e megoldást találni az öt
évvel ezelőtt felvetett problémákra.

- Munkájuk kritikai visszhangjával nem volt
elégedett akkor a színház. Történt-e változás e
tekintetben?

- Igen, mégpedig mind a minőséget,
mind a mennyiséget illetően. Azóta szinte
minden kritikai fórum komolyan veszi a
színház produkcióit. Igaz ugyan, hogy a
valóban mélyen, kimerítően elemző írások
száma még mindig kevés, de sokkal
inkább odafigyelnek munkánkra. A
fővárosi sajtóorgánumok épp-úgy, mint a
vidékiek rendszeresen, folyamatosan,
többet írnak rólunk, ami nagyban
hozzájárul elszigeteltségünk fel-
oldásához.

- A múltkori beszélgetésen érdekes vita
alakult ki a színház művészi profiljának ki-
alakítása kérdésében. Mi most a helyzet?

- Nyugodtan mondhatom, hogy
színházunk munkája lényegesen kiegyen-
súlyozottabbá vált. Sikerült megtalálni
azokat a profilokat, melyeknek pontos
körvonalazása elengedhetetlenné vált to-
vábbi fejlődésünk szempontjából. Meg-
indult a tervszerű közönségutánpótlás,
közönségnevelés is. Ezen a téren rend-
kívül nagy előrelépést jelent az az évi
ötszáz gyermekelőadás, melyet a leg-
nagyobb felelősségtudattal szervezünk,
rendezünk. Eddig szinte minden gyer-
mekelőadásunk jó fogadtatásban része-
sült. Itt megjegyezném, hogy a gyermek-
előadások színvonala jótékonyan növelte
a színház egyéb előadásainak művészi
színvonalát is. A másik nagy eredmény,
hogy sikerült szövetségesül megnyernünk
a vidéki pedagógusok többségét. Ez
persze nem ment könnyen. A falvak
értelmiségi vezetői nem látták át rögtön a
gyermekelőadások közönségnevelő,
ízlésfejlesztő hatását. Másrészt színhá-
zunkon belül is akadtak, akik féltve a

felnőttelőadásokat, veszedelmes vetély-
társat láttak a gyermekelőadások számá-
nak növekedésében. De a fejlemények
mindenkit meggyőztek műsorpolitikánk
helyességéről. Vannak olyan fal-vak, ahol
a felnőttelőadások nem váltanak ki
érdeklődést, a gyermekelőadások ellenben
telt házakkal, nagy sikerrel mennek.
 Van-e elég színvonalas gyermekdarabja a

színháznak a növekvő igények kielégítésére ?
 Egyelőre ez nem okozott különösebb

gondot, de a jövőt illetően konkrét
elképzeléseink vannak a folyamatos
utánpótlásra. Több évre előre kidolgozzuk
a pontos műsortervet. Ennek meg-
valósítására pedig Benedek András ve-
zetésével egy speciális alkotói gárdát
kívánunk összefogni, mely a gyermek-
darabok folyamatos utánpótlásáról gon-
doskodik majd. Ugyanis ha most, a kon-
junktúra elején nem vigyázunk arra, hogy
biztosítsuk magunknak a műfaj legjobb
íróit, abból később komoly bajok
származhatnak. Gyermekelőadásaink
számát - bár közönségigény volna rá -
egyelőre nincs lehetőségünk szaporítani,
de nagy súlyt helyezünk arra, hogy
jelenlegi előadásaink nívós, valóban
kielégítő művészi élményt jelentsenek a
jövő színházbarátainak.
 Mi a helyet a „hagyományos" mű-

fajokkal?
 Nagymértékben megerősödött az

üzemi és vidéki operaelőadások iránti
érdeklődés. Ez azért is nagy szó, mert
számos olyan helyen, ahol azelőtt csak a
vitatható színvonalat képviselő
operettelőadások számíthattak közönség-
re, most szinte mindenhol nagy örömmel
és szeretettel fogadják operaelőadásainkat.
A másik zenés műfaj, a musical vagy
inkább zenés játék főleg a falusi fiatalság
köreiben sikeres. Ezen a téren is
érzékelhető az utóbbi öt év fejlődése:
zenés játékaink lényegesen nívósabbak,
mind a darabválasztást, mind pedig az
előadásokat tekintve, mint a korábbiak.

- Javult-e a színház kapcsolata a mai magyar
drámairodalommal?

 Bár javulás e téren is érzékelhető,
sajnos itt még igen sok a tennivalónk.
Való igaz, hogy vidéki közönségünket a
klasszikus művek iránti vitathatatlan és
egyre erősödő érdeklődése mellett mai
életünk problémáit feltáró friss drámai
alkotások vonzanák legjobban. Ennek az
igénynek a kielégítésére most azzal a
módszerrel kísérletezünk, hogy az el-múlt
nyolc-tíz évad tapasztalatait kielemezve,
megállapítjuk, kik azok a drá-



maírók, akik a falusi közönség érdeklődési
körét, ízlését, problémáit legjobban
ismerik. Tőlük várjuk - itt is lehetőleg pár
éves előretartással -, hogy minden
évadunknak meglegyen a kiemelkedő új
magyar drámai bemutatója. (Művészeti
tanácsunk állandó résztvevői, tanácsadói
Gyárfás Miklós és Végh Antal.) Érdekes
jelenség különben, ami tematikailag igen
nagy gondokat okoz, hogy - érthető módon
- egyre inkább az urbanizációs gondok
kerülnek elő-térbe az irodalmi
megjelenítés síkján is. Egyúttal azonban -
és itt a baj - a falun maradottak nehézségei,
küzdelmei, újjá formálódó életük
mindennapi drámai jelenségei háttérbe
szorulnak. Márpedig a falun maradtak
társadalmi problémái nem csupán az
elköltözni-maradni ellentétpár vajúdásában
nyilvánulnak meg. A maradás mellett
döntők életének problémavilága legalább
olyan sokrétű és izgalmas, mint a menni-
maradni kérdés felvetődése. Nagyon
szeretnénk, ha a a falusi élet körülményeit
ismerő íróink intenzíven foglalkoznának a
probléma ezen oldalával is.

 Enyhültek-e az utóbbi években
színészszerződtetési gondjaik ?
 A Színművészeti Főiskoláról válto-

zatlanul nem szerződik hozzánk fiatal
színész. Igaz, itt egészen más jellegű a
„munka", a színészet, mint bármelyik más,
akár fővárosi, akár vidéki színházban.
Szerencsére meglevő színészgárdánk
stabilnak mondható, elvándorlás szinte
nincs is. Sőt, előfordul, hogy idő-közben
elszerződött tagjaink visszatérnek. A
színészutánpótlást tizennyolc-húsz jelölttel
működő stúdiónk biztosítja rendszeresen,
folyamatosan. Tervezzük, hogy
legtehetségesebb stúdiós fiataljainkat, akik
az egyes produkcióknak is erősségeivé
válnak, felkészítjük a főiskolai felvételre,
majd felvétel esetén a tanulmányi idő
tartamára ösztön-díjban részesítjük őket.
Természetesen ez idő alatt az előadásokon
való részvétel alól is mentesülnek.

 Többször volt már szó a produkciók
művészi színvonalának emeléséről, illetve
ennek szükségességéről. Milyen módszerekkel
próbálkoznak ennek érdekében ?
 Ebben a kérdésben csak komplex

módszerek alkalmazásával lehet ered-
ményt elérni. Rangos művek kiválasztá-
sával, alaposabb rendezői felkészüléssel,
átgondolt, következetes műsorpolitikával.
De mindezek még nem elegendőek.
Nagyon fontos lépés, hogy rendszeressé
tettük az egyes produkciók értékelését.

Az első harminc-harmincöt előadás után a
darab minden egyes szereplőjének
teljesítményét a rendező vezetésével
közösen megbeszéljük. Ezek az értéke-
lések képezik aztán alapját az 1976. január
elsejétől bevezetett új premizálási
rendszernek is. Senkinek a számára nem
közömbös, ha anyagilag következménye
lesz annak, hogyan állt helyt egy-egy
produkcióban. A folyamat azonban tovább
is hat: hogy ezeket a rendszeres
értékeléseket megtarthassuk, ez egyben a
darabok rendezői utógondozását is
feltétlenné teszi, így védve az előadások
tisztaságát, fegyelmét. Ez természetesen
igen fáradságos, nehéz feladat a rendezők
számára, de megéri, mert így minden-kivel
nyíltan, világosan, idejében tudat-hatjuk,
hol tart pályáján, vannak-e nála színészi,
szakmai problémák, és ha igen, milyen
úton haladjon tovább, miben tudunk
segíteni. Évente legalább egy-két
alkalommal minden egyes színésszel
külön elbeszélgetünk problémáiról, ja-
vaslatairól, ötleteiről. Ezenkívül a lát-
ványos, nagy társulati üléseket felváltottuk
a lényegesen hasznosabb társulatonkénti
ülésekkel. De az említetteken kívül még
nagyban hozzájárul a művészi színvonal
emeléséhez a megerősödött rendezői és
dramaturgiai gárda.

- A sok utazás mindig komoly technikai
problémákat vetett fel, kezdve már a
díszlettervezés nehézségein. Sikerült-e valami
technikai ötlettel könnyíteni e gondokon ?

- Sok nehézség, küzdelem és bajlódás
után ebben az évadban fontos változás
történt: már az olvasópróba idejére el-
készülnek minden darabhoz a díszletek. A
rendező és a színész felkészülésének
lehetőségeit nagymértékben emeli, ha
előre tudja, milyen díszletben, hogyan, hol
játszik. Így rengeteg nehézséget
küszöbölhetünk ki, ami a díszletszere-
lésből, a jelzések után a végleges díszletre
való átállásból fakad. Főpróbák idejére így
lehetségessé válik, hogy első-sorban
magára a produkcióra koncentrálhassunk,
és ne a technikai problémák kössék le
figyelmünket. Igaz, hogy ez a szisztéma a
rendezőktől jó előre egy-értelmű,
határozott koncepciót követel, de a
rendezőnek sem válik kárára, ha van ideje
alaposan átgondolni, mit akar
tulajdonképpen. És ha apróságokban
bármiféle változtatási igény felmerül, ezen
bármikor tudunk segíteni menet közben is.

- Miben különbözik a jubileumi huszon-
ötödik év a huszonhatodiktól ?

- Szándékosan nem csináltunk „tűzi-

játékot" az évforduló tiszteletére. De a
következő év már rangosabb lesz az
előzőeknél, hogy csak az Illyés Gyula által
átdolgozott Bánk bánra, Barta Lajos:
Szerelem című darabjára vagy Kodály:
Székelyfonójának bemutatására utaljak.
Azt tartom fontosnak, hogy az ezután
következő évek bizonyítsák az előrelépést.
A jubileumi év elsősorban arra volt jó,
hogy önmagunkban tisztázzuk és
tudatosítsuk az elmúlt negyed-század
tanulságait, és tapasztalatai alapján
induljunk tovább. Ahhoz pedig, hogy még
átgondoltabb, felelősségteljesebb lehessen
műsorpolitikánk és a mű-vészi
megvalósítás: még hatékonyabban fogjuk
kutatni egyes előadásaink hatását.
 Végezetül hadd érdeklődjek afelől, pincs-e

valami olyan kívánsága a társulatnak, melynek
megvalósulása mindnyájuk munkáját
nagymértékben megkönnyítené.
 Nagy jelentőségű számunkra, hogy az

utóbbi két évben kicserélődött a teljes
autóbuszparkunk. De van még valami, ami
talán ennél is fontosabb, lényegesebb :
vidéki utazásaink alkalmával a
szálláskérdés. Ha bármelyik színház el-
utazik „tájelőadást" tartani, rendszerint ki
tudja fizetni tagjainak szállodaszámláját.
Mi azonban, akik az állandó utazásra
vagyunk berendezkedve, képtelenek
vagyunk lépést tartani a szállodai árakkal.
Egyedül Szombathelyen tudunk kellemes,
kulturált körülmények között pihenni, a
színészszálláson. De talán ennek példájára,
ha az országban csak négy megye segítene
bennünket a szombathelyihez hasonlóan a
szálláskérdés problémájának
megoldásában, már gyakorlatilag
megoldottnak tekinthetnénk a kérdést.
Természetesen nem arra vágyakozunk (és
nincs is rá szükség), hogy új létesítményt
kaphassunk. De talán akad az országban
négy olyan megye, melynek területén már
meglevő intézmény felhasználásával
megoldhatnánk színészeink számára a
pihenés, tisztálkodás, tanulás problémáit.
Ha sikerülne ez ügyben valamilyen közös
megoldást találni, ez már önmagában is
hozzájárulna vidéki előadásaink szín-
vonalának emeléséhez. Márpedig egy utazó
színház életében létfontosságú, hogy ne
csak próbáltassa, taníttassa, fejlessze,
képezze, utaztassa színészeit, hanem a
minimális pihenőidejük kulturált eltöltését
is biztosíthassa. Ehhez sajnos a mi erőnk
kevés, ez csak össze-fogással, a közös
érdekek felismerésével jöhet létre. Révy
Eszter


