
A magyar bemutatók között Csurka,
Örkény és Hubay darabjai szerepelnek, de
beszélünk Bereményi Géza: Kutyák és
Mészöly Miklós: Bunker című darabjáról.
Szerepel a tervünkben egy igényes
nagyoperett és egy musical vagy zenés
játék is. Schwajda György dramatizálá-
sában mutatjuk be majd a gyerekeknek
Fazekas Mihály Lúdas Matyiját: ezzel az
előadással szeretnénk részt venni a
kaposvári gyermekszínházi fesztiválon is.
Ebből a nagyszínházi műsortervből hi-
ányzik a nívós, ideológiailag haladó
avantgarde drámairodalom. Ez kisebb
körnek szólna, s így a Vasas Művelődési
Központban működő Kamaraszínhá-
zunkban kap majd helyet: Witkiewicz
Vízítyúkja, Boris Vian Birodalomépítőkje,
Harold Pinter Születésnapja és Albee
Kényes egyensúlya szerepel a tervek között.
A színház balett-termében működő
Miskolci Játékszínben pedig felújítjuk a
Csapodár madárkát. A miskolci igények-
nek megfelelően iskolaszínház létreho-
zását is tervezzük.

Hallgatom a miskolci színház új művész e t i
vezetőjét. Es közben az a Csiszár Imre jár az
eszemben, akit egyszer - egy éve - épp e lap
hasábjain figyelmeztettünk: nem árt néha
elhagyni egy kitaposott utat, nem árt néha
vállalni az új kalandot. S akkor megcsinálta a

Vérrokonokat meg a Macbethet, leg-
igényesebb előadásait. Már akkor úgy tűnt,
végre inspiráló műhelyre talált, letelepedett a
sátorszínház gazdája.

CSISZÁR: A szolnoki Macbeth-ren-
dezés volt életem eddigi legemlékezete-
sebb munkája, tán legnagyobb élménye. A
Macbethben olyan emberek jöttek össze,
akik megélték a feladatukat, nem csupán
próbáltak. Azóta hiszem, hogy létre lehet
hozni ilyenfajta színházat. És tudom,
hogy csak akkor, ha feladatuk van az
embereknek, s ehhez központi akaratot,
rendező elvet kell érezniük a hátuk
mögött. A színész és a színház csak akkor
etikátlan, ha nem dolgozik, ha gazdátlan.
A munka a legjobb szer a morális züllés
ellen. Hogy a színház életforma legyen?
Ez olyan maximális program, ami ma
még nálunk elérhetetlen, elsősorban
szociális és anyagi okokból. És különben
is: a színház annak életformája lesz, aki
elég tehetséges; a tehetségtelenek másutt
akarnak kiteljesedni.

NÁNAY ISTVÁN

A közönség szolgálata
és nyitottság

Beszélgetés Nógrádi Róberttel,
a pécsi Nemzeti Színház igazgatójával

- Az elmúlt évben radikális változássorozat
kezdődött a magyar színházi életben. A pécsi
Nemzeti Színházat közvetlenül ez nem érintette.
Mégis, visszatekintve a szezon előadásaira, a
művészi megtorpanás kétségtelen jelei voltak
tapasztalhatók Pécsett. Így értékeli-e a szezont
Nógrádi Róbert igazgató is?

- Nem akarok kitérni a kérdés elől, de
inkább egy sporthasonlattal válaszolok,
amely egyben a művészi-közéleti
normáink, igényeink viszonylagosságát is
mutatja. Ha egy NBI-es labdarúgó-
csapatból eltávozik a jobbszélső, a bal-
hátvéd és a söprögető, s helyükre új vagy
saját nevelésű fiatal játékosokat állítanak
be, senki nem csodálkozik, ha a csapat
ingadozó teljesítményt nyújt, netán egy-
két hellyel lejjebb csúszik a tabellán.
Miért nem érvényesül ez a szemlélet a
művészetben is, a színházaknál? A kritika
éppúgy, mint a vezető testületek
némelyike nem hajlandó figyelembe venni
a színházi átigazolásokból adódó
formaingadozásokat.

- Bár tudomásom szerint Pécsett távolról
sem volt oly mérvű „játékosvándorlás", mint
másutt, az indirekt válaszból egyértelműen
kitetszik: tényleges pécsi hullámvölgyről be-
szélhetünk. Mi lehet ennek a hullámvölgynek az
oka?

- Megint csak kerülővel tudok vála-
szolni. A tizennyolcadik évadomat kez-
dem Pécsett mint igazgató. Annak idején
én voltam az ország legfiatalabb szí-
nidirektora, ma alighanem a korelnök va-
gyok. Ha valaki ilyen hosszú ideig ül
vezetői székben, az roppant gyanús min-
denkinek, fent és lent, az épületen kívül és
belül. Mellesleg ez is a művészi-közéleti
állapotok fejlettségét vagy fejletlenségét
mutatja. De a legritkább esetben vetődik
fel ez a probléma úgy, hogy majd' húsz év
alatt legkevesebb háromszor fogtam új
színház alapításába Pécsett.

- Ennyiszer cserélődött ki a társulat?
- Részben a társulat is többször kicse-

rélődött, s az új emberek, a mindig fiata-
labbak állandó megújulásra késztetik a
vezetőt is. De lényegesebbnek tartok egy
másik szempontot: a világ változott körü-
löttünk, és ezzel a változással kellett
lépést tartanunk, ehhez kellett a többszö-

ri újrakezdés. Amit egy stáb vagy csapat -
nevezzük, ahogy tetszik - kialakít, műsort,
stílust, az néhány év múlva követhetetlen
lesz, mert megváltozik a világ,
megváltoznak körülöttünk az emberek, az
alkotók csakúgy, mint a nézők. Az elmúlt
évadot - de talán már az azt megelőzőt is -
úgy tekinthetjük - s mi, a színház vezetői
úgy is tekintjük -, mint egy újabb
színházalapítási szakasz részét, amelyben
meg kell alapoznunk a következő
szezonok fejlődését.

 Tehát ez amolyan erőgyűjtő évad volt,
azaz tudatosan vállalták a felemás sikerű
szezon'?
 Alapjában véve igen. Végig kellett

gondolnunk a megváltozott feladatainkat,
és ehhez kerestük a csapatot.

- Mielőtt az évad részletes értékelésébe
fognánk, idézzük fel, mit mutatott be tavaly a
pécsi színház?

- Nem a műsorral kezdem, hanem egy
objektív tényezővel, amely meghatározta
munkánkat. A nagy színház kupolája
megrepedt, az is bizonytalan volt, játsz-
hatunk-e egyáltalán az épületben. Végül
„csak" elhúzódtak a javítási, megerősítési
munkálatok, és késve, de elkezdhettük a
szezont. Bemutattuk Kafka A per című
művét Szikora János rendezésé-ben; Držić
Dundo Maroje című komédiáját Hules
Endre rendezte. Az évad egyik
legfontosabb és legjelentősebb produkciója
volt Mihail Roscsin Szerel-vény a
hátországba című drámája, amit Galina
Volcsek, a moszkvai Szovremennyik
Színház vezetője rendezett. Konter László
Strindberg Álomjátékát rendezte. Sík Ferenc
Ábrahám Pál operettjét, a Viktóriát és
Kodály Zoltán Háry Jánosát állította
színpadra. A Pécsi balettnek egy
bemutatója volt (Beethoven VI.- VII.) és egy
felújítása (Balett '76), az operatagozat
felújította Mozart Don Giovanniját.

A kamaraszínházunkban Szegváry
Menyhért Heltai Jenő közkedvelt darab-
ját, a Néma leventét rendezte, Sík Ferenc
Weöres Sándor A holdbéli csónakosát,
Konter László Spiró György A nyulak
Margitja című drámáját, Katona Imre
vendégként Sükösd Mihály A kívülálló
című groteszk tragédiáját. Ezen kívül
Giricz Mátyás szintén vendégként Nóti
Károly bohózatát, a Nyitott ablakot vitte
színre. Játszottuk még, de csak korlátozott
előadásszámban Samuel Beckett Az utolsó
tekercs című monodrámáját Linka
Györggyel a főszerepben, Szikora János
rendezésében, Sólyom Kati gye-



rekeknek szóló műsorát és Lászlóffy
Csaba drámáját, a Nappali virrasztást, Sík
Ferenc rendezésében.

 A műsort végignézve feltűnő, hogy hiány-
zik a színház két, eddig elmaradhatatlan
háziszerzője, Illyés Gyula és Hernádi Gyula,
helyettük viszont Weöres, Sükösd, .Spiró neve
bukkant fel.

 Illyés és Hernádi minden bizonnyal
továbbra is háziszerzőnk marad. Am
színházunk alapelve a nyitottság, s ez azt
jelenti, hogy nyitottnak kell lenni a vi-
lágra, a változásokra, az írókra, a rende-
zőkre, mindenre. Tehát logikus folyamat,
hogy új írók kerültek föl szerzőink listá-
jára. És remélhetőleg őket még újabbak
követik.
 Milyennek ítéli az előadásaik színvonalát,

művészi értékeit, figyelembe véve az évad
„átmeneti" jellegét ?
- Az évad megítélése nem elsősorban az

én dolgom. A tanulságok levonása már
igen. Inkább erről szólnék. Két nagy
tanulságról. Az egyik: semmiféle művészi
koncepcióból és semmiféle napi gyakorlati
munkából nem hagyható ki a színház
legalapvetőbb eleme és értelme, a
közönség.

 Ez azt jelenti, hogy elpártolt a közönség a
színháztól? Az általam látott pécsi elő-adások
látogatottsága határozottan erre mutat
különben.
 Nem így fogalmaznék, de az biztos,

hogy volt némi eltávolodás a színház és
közönsége között. Régi tapasztalatunk,
hogy ha jól van megalapozva az évad és
felkészítve a közönség, akkor a nehéz
ételeket is szívesen fogyasztják, készsé-
gesen jönnek velünk a nem kitaposott
ösvényeken is. Tavaly nem ez történt.
Például az úgynevezett költői színházból
kicsit sokat adtunk, hiszen A per, az
Álomjáték, A holdbéli csónakos egy évadban
egymás után túlzás volt. De azt hiszem, a
darabokon túlmutató probléma a színház
és a közönség kapcsolata - éppen a világ
változásáról mondottakra kell
visszautalnom -, a színház nem ugyan-
arról és ugyanúgy gondolkodott, mint a
nézők. Közelíteni kell a kétféle gondol-
kodást, ez lesz a következő évad-évadok
nagy feladata.
 A másik tanulság?
 A másik: nem szabad feladni a szín-

ház nyitottságáról vallott hitünket, el-
vünket. Évek óta törekedtünk a sokféle-
ségre, a nagyon színes színházra. Kaptunk
is érte éppen elég szemrehányást a
kritikától is, a fenntartóktól is. Mégis
valljuk: nemcsak egyféle színház létezik,
nemcsak az „ügyeletes" stílusban lehet

színházat csinálni. Mi a sokszínű, a sok
műfajú, a sok stílusú színház hívei va-
gyunk, és tapasztalatunk, hogy a közönség
is ezt szereti. S ha ez eklekticizmus, hát
vállaljuk. Rendezői gárdánkat is úgy
igyekszünk kialakítani, hogy mindenki
más-más színházeszményt képviseljen,
hogy személye eleve garancia legyen arra:
Pécsett változatlanul a -sokféleség fog
uralkodni. Sokan kérdezik: hogyan ért
szót ennyi különböző ízlésű rendező ? Á
válaszom mindig az: nem a stílusban kell
a rendezőknek egyetérteni, hanem a
lényegesebb kérdésekben.

- A lényegi egyetértés hiánya miatt vált meg
az elmúlt években jó néhány rendező a
színháztól?
 Már említettem, hogy csapatot ke-

restünk és keresünk; azokat az embereket,
akikkel a következő évek művészi
programját valóra tudjuk váltani. Eközben
sok művészt ki kellett próbálni, le-
hetőséget adni nekik, hogy velünk dol-
gozzanak, ha tudnak és akarnak. Volt,
akinek a színház nem tetszett, s volt, aki a
színháznak. De ez az élet rendje.

- S most együtt van a rendezői csapat?
Igen. Az elmúlt évek bizonytalanságai

után biztos pontja a színház vezetésének
Sík Ferenc, mellette Szikora János,
Katona Imre és Konter László a beosztott
rendezők, így öten vagyunk, nem beszélve
az opera- és a balettegyüttes változatlan
művészeti vezetéséről.
 Ha már a rendezőknél tartunk, a társulat

összetételében milyen változások következtek
be?
 Szegváry Menyhért a főiskola ren-

dezőszakán tanul tovább, megvált a
színháztól Bobor György, Fabó Györgyi,
Faluhelyi Magda, Katona János, Linka
György és Sír Kati. Hozzánk szerződött
Gyöngyössy Katalin, Koszta Gabriella,
Raszler Ildikó, Sinka Károly és a
főiskoláról Bán János, Frajt Edit, Kovács
Kriszta. Tovább tart tehát a fiatalítás, de
mivel ugyanannyian jöttek, mint ahányan
elmentek, a társulat lét-száma változatlan,
pedig az arányos foglalkoztatás érdekében
szükséges len-ne némi létszámcsökkentés.

- A rendezői gárda és a társulat ismereté-
ben, valamint a már megfogalmazott tanul-
ságok alapján milyen műsortervvel készül a
színház a következő évadra?
 Kétféle színházi igénynek akarunk

eleget tenni. A nagy színházban folytatjuk
az eddigi populáris színházi elkép-
zeléseket, ennek megfelelően a következő
darabok bemutatását tervezzük:
Shakespeare Ahogy tetszik, Illyés Gyula

Homokzsák, Lernet-Holenia Spanyol leves,

Hochwälder Közvádló, Kálmán Imre Csár-

dáskirálynő, az operatársulat felújítja a
Pillangókisasszonyt, és bemutatja Britten
Albert Herringjét. A Pécsi Balett húszéves
lesz, a jubileum tiszteletére két új műsort
mutatnak be, Sárosspataky-Petrovics Sa-

lomét, illetve a Balett 80-at.
A kamaraszínházunkban a rétegigé-

nyeknek szeretnénk eleget tenni, így ott a
következőket akarjuk játszani: Nádas
Péter Takarítás, Czakó Gábor Mint a mókus,

Székely János Irgalmas hazugság, Boris
Vian Birodalomépítők, Camus A z igazak,

Moljagin Ufó. Ez utóbbit Galina Volcsek
rendezi. A gyerekeknek Vaard Hatalmas

színrabló című játékát mutatjuk be. Mint
látható, nem lettünk hűtlenek Illyés
Gyulához sem, de újabb magyar
szerzőgenerációk is helyet kaptak mű-
sorunkban.
 Galina Volcsek ismételt vendégszerep-

lése azt jelenti, hogy gyümölcsöző volt az
együttműködés a szovjet rendezőnő és a
színház között?
 Feltétlenül. Sok szempontból. Be-

széltem már a színház nyitottságának
fontosságáról. A nyitottságnak abban is
meg kell nyilvánulnia, hogy más nemze-
tek színházművészete előtt kitárjuk a
kapukat. Erre mi már jó ideje tudatosan
törekszünk, lengyel, csehszlovák szín-
házakkal alakítottunk ki jó kapcsolatokat,
s most a moszkvai Szovremennyikkel is.
Más színházi kultúra, más rendező csak
megpezsdítheti a társulat életét.

- A színház életét az is jótékonyan be-
folyásolhatja, ha a társművészetekkel szoro-
sabb kapcsolatba kerül. Már egy évvel ezelőtt
szó volt arról, hogy a négy meglévő tagozat
mellé egy újabb társul: a színház keretében
fog működni a világhírű Bóbita bábegyüttes.
 Valóban volt erről szó. Am az ötlet

megvalósulása elé különböző adminiszt-
ratív akadályok gördültek.

- A Pécsi Amatőr Színház az ország egyik
legrangosabb amatőr együttese. A z el-múlt
években sorozatban játszották a világ-
irodalom néhány klasszikus művét (Antigoné,
Fösvény) a középiskolásoknak, a pécsi
Nemzeti Színház egy-egy vendégművészének
szereplésével. jó példát adtak ezzel a hivatásos
és amatőr művészek együttműködésére. Lesz-e
ennek folytatása, gondolt-e a színház arra,
hogy szorosabbra fűzze ezt a laza kapcsolatot?

- Nem, nem gondoltunk erre, s nem is
tartom szükségesnek. Nem vagyok ama-
tőrellenes, de nem is vagyok az amatőrök
nagy barátja. Különösen akkor nem, ha
egyes amatőrök - nem elsősorban az



fórum
említett pécsiek - a színház egyedüli
megváltóinak tartják magukat. Minden-
kinek megvan a maga dolga, azt végezze
el. Akadályt azonban nem gördítünk a
spontán együttműködés elé.

- Tudomásom szerint a színház keretében
alakult egy részben önálló stúdió, egy labora-
tóriumszínház, Szikora János vezetésével.

- Csak félig jó az információja! A stú-
diót valóban létrehoztuk, de nem szín-
házként, mert annak nem sok értelme
lenne, hogy a magyar gyakorlat szerint
csak egy szűk rétegnek bemutatható
darabok helyi fórumát teremtsük meg. El-
lenben a továbbképzés, a színészi munka
megújítása szempontjából szükséges a
stúdió. Tehát szigorúan belső, szervezeti
kérdés a stúdióügy.

- Ú gy hírlett, hogy a színháznak, a kiszol-
gálóhelyiségeknek az állapota nem a legjobb, a
műszakiak, a tárasok, a műhelyesek kor-
összetétele kedvezőtlen, s az intézmény gazda-
sági működését is vizsgálni kellett.

- Ami a műszakiakat, a műhelyekben
dolgozókat illeti, állíthatom, hogy párat-
lan szaktudású, kitűnő gárda, ilyen, azt
hiszem, egyetlen más színházban sincs. A
megterhelésük viszont óriási, ami a több
tagozatos működésből érthető. Színhá-
zunk gazdasági tevékenységét, mint min-
den más magyar intézményét, időnként
ellenőrzik az arra illetékesek, ez alól mi
sem lehetünk kivételek. Ez valóban plusz
munkát rótt a színház adminisztrációjára.
A színház rekonstrukciója maholnap
esedékessé válik, készülnek a tanulmány-
tervek, a hatodik ötéves tervben szaka-
szosan kerül sor a színházak felújítására.

- Ezek szerint - úgy tűnik - most minden
adva van ahhoz, hogy a következő évad sokkal
sikeresebb legyen az ideinél, kilendüljön a szín-
ház az erőgyűjtés állapotából, s a produkciók
ismét a színházi közfigyelem középpontjába
kerüljenek.

- Elméletileg minden együtt van, való-
ban. Am ha a színházi közfigyelem alatt
bizonyos erőltetett elvárásokat ért, akkor
ezeknek nem tudunk és részben nem is
akarunk eleget tenni. Mi a magunk belső
törvényei szerint, a magunk útját járjuk.
Ha ez időnként egybeesik a köz-figyelem
kitüntetett irányaival, akkor örülünk neki,
ha nem, akkor sem esünk kétségbe.
Hosszú távú terveink vannak, azokat kell
realizálnunk.

- Kívánjuk, sikerüljön a hosszú távú ter-
veket úgy valóra váltani, hogy annak a bizo-
nyos közfigyelemnek az érdeklődése se lany-
huljon a pécsi produkciók iránt.

Vámos László a Nemzetek Színházának
hamburgi fesztiváljáról hazatérve interjút
adott a Magyar Nemzet kritikusának,
Barta Andrásnak, lesújtó tapasztalatairól.
Megnyilatkozása elvi jelentőségű, nem
kötődik konkrét fesztiválokhoz,
olyasfajta szívós és következetes színházi
szemléletet fogalmaz meg, mely
hagyományos uralmi helyzetét támadó
hangon védelmezi. Vámos véleménye
hamburgi élményeiről sommásan így
hangzik: „ A z egész fesztivál a művi, a
kiagyalt, a kimódolt, tehát a hazug színház
csődjét és utolsó rúgásait jelképezte
számomra." Már ez a „tehát" is feléb-
resztette bennem az ellentmondás ra-
koncátlan ördögét: a hazug színház, honi
tapasztalataim szerint, nemcsak kiagyalt,
kimódolt koncepciókból táplálkozhat,
hanem az agy nagymérvű
kikapcsolásával színre varázsolt, módo-
zatok nélküli kellemes játékmódból is,
mely a néző (olykor csakugyan hivalko-
dó) sokkírozása helyett választékosan
semmitmondó szórakoztatásukat tűzi ki
célul. Úgy vélem, a legavantgardistább
rongyrázás sem lehet hazugabb, mint az a
művészet, mely úgy fogyasztható, mint
utána a cigányzene hangjaira fel-szolgált
éttermi vacsora, amihez katartikusan és
kulturáltan kedvet csinál. Vámos szerint
„a koncepciótlan avantgardizmus a /ehető
legpolgáribb dolog", de sajnos elmulasztja
közölni velünk: milyen ál-

láspontról nyilvánítja polgárinak ezt az
irányzatot. Talán a proletárszínház
nevében? Nyilván nem. Akkor háta pa-
rasztszínház lebeg szeme előtt? Ugyan.
Vámos, más összefüggésben, a „nép-
színház" kifejezést használja: „Szerintem
csak kétféle színház létezik : népszín-ház és
rossz színház." De mi az a nép-színház?
Ismét felmerül a kérdés: talán a
proletárszínház? Vagy a paraszt-színház?
Nincs jele annak, hogy Vámos ilyen
konkrét társadalmi kategóriákra gondol.
Viszont a „nép" fogalma ma már
tudományosan nem használható, és a
köznyelvben is pontosabb helyette a
„lakosság" kifejezés; a „népszínház"
eszerint olyan - színi előadásokkal fog-
lalatoskodó - kulturális intézmény, ahová
csak úgy dől a lakosság. A lakosság
azonban a színházban polgári táplálék-
hoz, de legalábbis polgári tálaláshoz
szokott. Vámos idézett mondatát tehát így
egészíteném ki: „ A koncepciótlan
avantgardizmus a lehető legpolgáribb dolog,
ugyanolyan polgári, mint a koncepciótlan
lakosságszórakoztatás." Ez a lakosság-
szórakoztatás persze a legnagyobb és
legfelkavaróbb műveket is nyersanya-
gának tekintheti. Láttam már nálunk -
igen telt házak előtt Shakespeare-t,
Moličre-t és Brechtet a kommersz
darabok szintjére leszállítva. ilyen esetek-
ben a koncepciótlanság válik koncep-
cióvá: egyrészt elő kell adni a szent

EÖRSI ISTVÁN

Népszínház és avantgardizmus

A színházi életben és a színházi sajtóban - határainkon innen és túl - egyre több szó esik a
népszínházról. júliusi számunkban Földes Anna számolt be a színikritikusok nemzetközi
szervezetének bécsi kongresszusáról, melynek témája a népszínház fogalma, tartalma,
funkciója volt. De abban, hogy mitől nevezhető népszínháznak egy színház, a bécsi találkozó
résztvevői sem tudtak egyetérteni, nem utolsósorban azért, mert az eszmecsere során tartalmi
és formai problémák és definíciók keresztezték egymást. Hasonlóképp régi vita tárgya a
színházi avantgardizmus mibenléte, amiről különféle szempontok alapján sokféle állásfoglalás
született. Legutóbb Vámos László nyilatkozott erről a kérdésről a hamburgi Nemzetek
Színháza kapcsán; Eörsi István az alábbiakban az ő megállapításaival vitatkozik, arra
keresve feleletet : mit értünk valójában népszínházon és avantgarde színházon? -I
szerkesztőség szívesen helyt ad további hozzászólásoknak, abban a reményben, hogy az
ekképp elkezdődött vita folytatása hozzásegít a lényeges, tartalmi problémák tisztázásához.


