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Beszélgetések a profilról

Tizenhárom évvel ezelőtt, lapunk 1969-es évfolyamában - színházi
igazgatók és rendezők részvételével - széleskörű vita folyt a színházak
profiljáról. A szakma illetékesei arról mondták el véleményüket, hogy
kialakult-e színházaink sajátos arculata, kell-e egyáltalán profil, és ha
igen, akkor ez műsorpolitikailag, tartalmilag, statisztikailag ragad-
ható-e meg leginkább, vagy sajátos színházszemléletet jelent
mindenek-

előtt. Különösebb elemzés nélkül is megállapítható, hogy a mai színházi
helyzet jelentősen eltér a tizenhárom évvel ezelőttitől. Felnőtt és be-
érkezett egy új színész- és rendezői generáció, átformálódott a budapesti
és vidéki színházak viszonya, megváltozott a társulatok összetétele, és
lényeges átalakulások mentek végbe magában a színjátszás stílusában is.

A magyar színház jelenleg a változások periódusában van. Ez a
megmerevedett struktúra fokozatos föllazulásával és a színházak veze-
tésében bekövetkezett - a társulatok egy részét is átszervező - személy-
cserékkel függ össze. E változások idején hasznosnak látszik megkér-
deni azoktól a budapesti színházi vezetőktől, akik az elmúlt időszak-
ban felelősséget vállaltak és azoktól is, akik a következő szezonokban
felelősek színházuk arculatáért: hogyan látják ma a profil kialakításá-
nak lehetőségét és gyakorlatát?

A témához kapcsolódó interjúkat folyamatosan közöljük. ( A szerk.
19 82. március 17.)

SZILÁDI JÁNOS,
Nemzeti Színház

Az utóbbi néhány év eseményei a Nemzeti

Színházban:

1978. április 1-én nyugdíjba ment Mar-
ton Endre igazgató és Major Tamás fő-

rendező. Nagy Péter került a színház élé-

re igazgatóként, Székely Gábor főrende-
ző, Zsámbéki Gábor vezető rendező lett.
1979 márciusában Nagy Péter igazgató

lemondott; a színház élére Sziládi Jánost

nevezték ki, először miniszteri biztos-

ként, majd a következő évad elejétől

igazgatóként.

Marton Endre és Major Tamás távo-
zása óta a színházban a következő elő-
adásokat mutatták be (a cím után a ren-

dező neve ) :

Büchner: Danton halála - Székely Gá-

bor; Ruzante: Csapodár madárka - Szőke
István m. v.; Gorkij: Éjjeli menedékhely -

Zsámbéki Gábor; Maróti Lajos: Szám-

kivetett - Vadász Ilona; Weöres Sándor:
Szent György és a sárkány - Ascher Tamás;
Wesker: A konyha - Zsámbéki Gábor;

Mrożek: Emigránsok - Székely Gábor;
Moliére: Az úrhatnám polgár - Zsámbéki
Gábor; Illyés Gyula: Dániel az övéi közt -

Vadász Ilona; Shakespeare: Troilus és

Cressida - Székely Gábor; Életem (Jászai
Mari naplója) - Zsámbéki Gábor; Budapest

Orfeum - Zsámbéki Gábor; Németh
László: Husz János - Zsámbéki Gábor;
Osztrovszkij : Jövedelmező állás - Ascher
Tamás; Goldoni: Két úr szolgája - Major

Tamás; Shakespeare: I V . Henrik I.-II. -
Zsámbéki Gábor; Kroetz: Meierék -

Ascher Tamás; Szuhovo-Kobilin: Tarelkin

halála - Székely Gábor, Griffiths :
Komédiások Ács János m. v.; Sütő András:
A szuzai menyegző - Ruszt József m. v., ;

Radicskov: Repülési kísérlet - Ascher

Tamás; Kornis

Mihály: Halleluja - Zsámbéki Gábor;
Brecht: Háromgarasos opera - Ljubimov
m. v.; Jókai: Thália szekerén Zsámbéki
Gábor; Bródy Sándor: A medikus- Szeg-

vári Menyhért m. v., Füst Milán: Bol-
dogtalanok - Székely Gábor; Euripidész:
Oresztész - Zsámbéki Gábor; Károli:

Vizsolyi biblia - Bodnár Sándor; Goldoni:

Mirandolina - Zsámbéki Gábor.

A magyar klasszikusok közül műsoron

van a Bánk bán, Madách Mózese és a fel-
újított Csongor és Tünde.

- Hosszú ideje, szűkebb és tágabb körökben
viták, támadások, cikkek középpontjában áll
a Nemzeti Színház. Ön hogyan látja, mi-
lyennek értékeli a színház munkáját, hely-
zetét?

 Nem hiszem, hogy erre a kérdésre
nekem kellene válaszolnom. Én legfeljebb
a szándékról tudok beszélni; a szán-
dékról, ami egy meghatározott színház

keretei között jelent meg, itt, a Nemzeti-
ben. Ez a meghatározottság előnyöket és

hátrányokat is jelent. Az elmúlt három

évre tekintve úgy érzem, hogy inkább a
hátrányok domináltak.

 Hátrányokon azt érti, hogy jellegzetes
és különleges igények élnek a színházzal
kapcsolatban: előnyökön pedig azt, hogy
megkülönböztetett figyelem irányul a
színházra?

- Is-is. Ami a megkülönböztetett fi-

gyelmet illeti, az azt is magában foglalja,
hogy mivel nincs egy kialakult nemzeti

színházi kép a köztudatban, az elképze-
lések rendkívül szórtak. A különböző
nézetek pedig követelményekként je-

lennek meg, és mivel nincs mihez viszo-

nyítani, a képviselet erőssége, a hang

magassága igazságnak tünteti föl magát.

- Hogyan tudná jellemezni ezeket az igé-
nyeket?

 A kép rendkívül bonyolult, csak

durván tipizálható. Az egyik egy klasszi-
kus, emelkedett, reprezentatív Nemzetit
szeretne. Egy másik döntően magyar

dráma-központút. Es van olyan is,
amelyik egy vidám Nemzetit szeretne
látni; a vidámságot nem a társulatra értem,

hanem az előadásokra, a színház

műsorpolitikájára, arra, hogy a színpadról
több mosoly és derű sugározzon a
nézőtérre...
 Optimizmust kérnek számon a Nemze-

tiben?

 Az optimizmus csak egy része ennek
az elvárásnak. . . Az igények további
számbavételekor még szakmai jellegű
kérdések is fölmerülnek. Például: meny-
nyire legyen eredményt összegző színját-
szás terepe a Nemzeti? Tehát olyan le-
gyen, ami megszűri a másutt folyó színészi,
rendezői kísérleteket, és a maradandónak
ítélt törekvéseket megpróbálja egy

nemzeti színházi pecséttel ellátva.. .
mondjuk, hitelesíteni.

 Kinek a feladata, hogy kiválassza a ma-
radandónak ítélt törekvéseket?

- A kérdés jogos, de én nem tudok felelni
rá, mert ez az igény nem az én igényem.
 Térjünk vissza a szándékokhoz ! Elkép-

eléseikben milyen kép élt a Nemzetiről, ho-
gyan látták a feladatokat? Nemrégiben meg-
jelent tanulmányában részletesen ír erről.
összefoglalná?

- Az egész nagyon nehezen fogalmazható

meg; s ami megfogalmazható, az
majdnem közhely. A feladat egy min-

denkori nemzeti színházi vezetőségnek
többé-kevésbé adott. Ennek egyik része

az, hogy a színház történetéből, ellent-
mondásos múltjából mit vállal fel. Ezt



a Nemzetit sokszor megrótták azért, hogy
tagadja, nem ápolja a hagyományait. Ezt a
fajta bírálatot nem vállalom; ellenérvként
elég végignézni az elmúlt három év
bemutatóit.

- A színháznak némi iróniával -az egyik
legélőbb hagyománya, hogy szüntelen viták dúl-
nak körülötte...

- Ez a hagyomány az utóbbi időben a
virágkorát élte.

- Hogyan hatottak a színház belső életére?
- A színháznak, ennek a magamutogató

művészetnek, az, hogy vitatkoznak,
beszélnek róla, bizonyos mértékig még jó
is. Egy bizonyos ponton túl már nem. Akik
a színházban dolgoznak, az érzé-
kenységükkel hozzák létre azt, ami a
színpadon történik. Az utóbbi idők föl-
fokozott viharállapota ezt az érzékenységet
roncsolta. Másrészt erőteljes zavarokat
idézett elő a színházon belül, mert ezeknek
a vitáknak tekintélyes része a színház, a
társulat számára egyszerűen nem érthető,
hiszen e három év alatt a Nemzeti Színház
volt az egyik olyan magyar színház, ahol
művészi munkában a legtöbb történt. A két
rendező, Székely Gábor és Zsámbéki
Gábor saját művészi útján haladva tovább
egy nemzeti szín-házi műsorpolitikához,
hagyományrend-szerhez igazodva
dolgozott. Ez az egyik oldal. A másik:
lezajlott egy közönség-váltás a színházban;
jól követhető, éles folyamat volt.
Eredményeként ma egy fiatalabb,
erőteljesebben problémaérzékeny
közönség ül a nézőtéren... Emel-lett szép
nemzetközi sajtóvisszhangja van a
színháznak, a hazai közvéleményen túl a
külföld figyelmét is sikerült fölkeltenünk.
A társulat mindezt tudja, érzi, látja;
ugyanakkor azt is érzi, hogy más oldalról
pedig állandó össztűz kísér-te a
munkánkat. Más szempontok alapján a
színház produkcióját, e színházi formáció
létének jogosságát egyfolytában
megkérdőjelezték.

- A hazai kép azért nem igen homogén. Az
egyes előadásokat a kritika elismerően
fogadta.. .

- Igen, és ez nagyon fontos szem-
pontból osztja meg a képet. Miközben
ugyanis az egyes produkciók megítélése a
szakkritika részéről általában reális és
higgadt, a színház egészének a megítélése -
sajtóban, nyilatkozatokban, sajtótájé-
koztatón -- ettől független és önálló életet
él.

- Például?
- A magyar írók köréből érkező olyan

megnyilvánulások, amelyek a magyar
drámaírói műhely nevében tiltakoznak a

Nemzeti ellen...Ha valaki végignézné
csak nagyjából - a színház történetét,
láthatná, hogy a magyar dráma ügyét
mindig azok a drámaírók vállalták fel a
leghangosabban, akik valamilyen ok
miatt, maguk mint drámaírók nem voltak
jó helyzetben. Gyorsan hozzáteszem,
hogy ez nem az ő írói minőségüket jelzi,
hanem inkább egy helyzet logikája. E
helyzet lényege az, amit a klasszikusokkal
kapcsolatban tulajdonképpen el is foga-
dunk. Nevezetesen azt, hogy bizonyos
időszakokban rendkívül fontossá, ak-
tuálissá, érdekessé tudnak válni, máskor
nem. Ugyanez élőkkel is előfordulhat, de
ezt nem vesszük tudomásul.

A kultúrpolitika milyen szerepet játszott az
Ön által igazgatott Nemzeti Színház életében?

-. Először is természetes, hogy a kul-
túrpolitika, illetve az azt megtestesítő
személyek nem légüres térben élnek; tá-
jékozódnak mindarról, amiről már be-
széltem, és - ez is a dolog természetéhez
tartozik - a különböző álláspontok kép-
viselői megpróbálják elfogadtatni és ér-
vényesíteni a kultúrpolitikával a maguk
véleményét.

-Ennek a törekvésnek a konkrét
megnyilvánulásai h o g y a n befolyásolták a
színház munkaját, hangulatát, állapotát?

- Különböző módon. Kellemesen pél-
dául akkor, amikor a színház féléves vagy
egész évados munkáját, bizonyos pro-
dukciókat jutalomban részesített. És nem
kellemesen, például a Hallelujával
kapcsolatban. Az előadás szakmai-kriti-
kai fogadtatása elég elismerő volt. A
kultúrpolitika szempontrendszere nem
feltétlenül esik egybe egy szűkebben vett
szakmai szempontrendszerrel. Az nyil-
vánvalóan nehéz és új elemzést igénylő
helyzet, ha tartósan és élesen jelentkezik a
különbség a kétféle megítélés között. De
föltétlen egybeesést kívánni nem lehet.. .

- A különböző irányból érkező bírálatokra
hogyan reagált a színház?

- Miközben folyamatosan számon kér-
tek rajtunk egy drámaírói műhelyt - vagy
a mai magyar dráma segítését --, a másik
oldalon egy elsődrámás szerzőt avató
produkciónk arra a sorsra jutott, mint a
Halleluya. Ilyenkor az egyes bírálatok
összetett hatásmechanizmussá állnak
össze, és esetenként erősítik - vagy éppen
gyengítik egymást. . . Még valamit
szeretnék ehhez hozzátenni. Úgy érzem,
erőteljesen működik egy olyan törekvés,
ami szakmai kérdéseket egy másik síkra
helyezve szeretne megvitatni. Ami
persze, lehetetlen...

-Mondana konkrét példát?
- A rendező-színész probléma. Abban a

pillanatban, ahogy vezető -beosztott vi-
szonyaként beszélek róla, szakmailag már
megítélhetetlen. A másik, jellegében
hasonló tendencia a rész egésszé nagyí-
tása. Például a magyar dráma ügye. A
színház vezetősége soha nem vitatta és
nem tagadta a színház kötelezettségeit a
nemzeti drámairodalom terén. A négy
évadban tizenkét magyar bemutató volt.
Jelen pillanatban a Vizsolyi bibliával és a
Budapest Orfeummal együtt tizenegy
magyar mű van repertoáron. Ebben az
évadban a hét bemutató közül három
magyar volt: Füst Milán Boldogtalanok,
Jókai Mór: Thália szekerén és Bródy: A
medikus című drámái. És jóformán mást se
lehetett hallani, mint azt, hogy a Nemzeti
majdhogynem a hazafiatlanság állapotába
süllyedt, és el-hanyagolta a magyar
drámát. Van ebben valami elképesztő,
felfoghatatlan...
 Akadályozták mindezek a munkál?
Egyre jobban. Még akkor is, ha a

rendezőkben és a társulat egy részében
mint minden emberi kollektívában ha-
sonló helyzetben - működni kezdett va-
lamiféle dac. Erre a dacra építeni nem
lehet, ez csak arra volt jó, hogy ideig-
óráig képes volt egy olyan burát terem-
teni, amin belül arra tudtak koncentrálni,
amire kellett, a munkára.

- Hogyan értékeli a három évet?
- Nem foglalkozom azzal, hogy én ér-

tékeljem, éppen eléggé elfoglal, hogy
mások értékelik. Az alapkérdés azt hiszem
az, hogy tud-e az ember tükörbe nézni.
 Nem látszik elkeseredettnek...
 Nem is érzem annak magam. Akkor

lennék elkeseredve, ha csődnek érezném
ezt a három évet.

MALONYAY DEZSŐ,

Népszínház

- Amikor a Népszínházat létrehozták, sokan
kételkedtek abban, hogy ez a színházi formáció
teljesíteni tudja majd a rábízott feladatokat. Mi
volt az alapvető követelmény, amit a színházzal
kapcsolatban támasztottak ?

-- Az, hogy legyen közművelődési jel-
legű. Ez a meghatározás roppant egy-
szerűnek tűnik, ha az ember közhelyekbe
kapaszkodik, hiszen evidenciákról van szó.
De ha a napi valóság veszi körül ezt a
terminust, hogy színházi közművelődés,
akkor a dolog kezd egy kissé meredek
lenni.

Mitől közművelő ez a színház, vagy mitől
népszínház?



- Minden színház közművelődési ar-
culatú. Ez nem stílus, hanem tartalom
kérdése. Ma már, azt hiszem, nyugodtan
kimondhatjuk, hogy ez attól népszínház,
hogy sokféle műfajt jelenít meg. Két fő-
városi társulata van, három vidéki stag-
gione, egy opera, egy tánc- és egy moz-
gásszínház - ilyen sokrétűségét a mű-
fajoknak és műnemeknek egyik színház se
tudja magában foglalni, és működtetni se,
mert szerkezetileg erre alkalmatlan. A
másik jellemzője az, hogy a működési
köre országos. Pesten pesti, vidéken vi-
déki színházat csinálunk - egyiket sem
pejoratív értelemben mondom, csak
egyszerűen mást, máshol, másoknak és
másképp játszunk. Végül is arról érdemes
beszélni, hogy ez a széles körű működés
tartalmilag hogyan jelenik meg, és hogyan
különül cl a többi színháztól.
 A népszínház tartalmilag tehát profilt

jelent?
- Most kezdi ezt a megfogalmazást

kialakítani. A profil mindenféle egzakt
meghatározásától egyébként idegenke-
dem; véleményem szerint a színházban
ezt csinálni kell, és ha a folyamat során
megjelenik valamiféle absztrakció, amit
meg lehet fogalmazni, akkor az az.

- Hogyan határozták meg a társulatok fel-
adatait?
 Mindegyiket külön-külön, hisz más a

dolguk. Ezek a meghatározások a mára
vonatkoznak - nem biztos, hogy jövőre is
ugyanezt kell tenniük. A Várszínházban
olyan nagyformátumú műveket kell
játszani, amelyek felidézik a történelmi
múltat vagy a történelmi jelent, eljátsz-
szák a kort, a helyet, amiben születtek és
mozognak. A Józsefvárosi Színházban
értékes, színvonalas, populáris szórakoz-
tató műveket kell játszani, mert ezt tűri,
bírja - mint ezt alaposan kitapasztaltuk. A
vidéki együttesek elsősorban utánjátszó
színházak - a magyar klasszikus, fél-
klasszikus vagy mai művek terepei. Az
operának nem kevés a dolga: a magyar
zenekultúra ápolása az opera eszközeivel,
képességeihez, felkészültségéhez mérten.

- Ha csak a két budapesti színházat nézzük,
azok is eléggé eltérő koncepcióval mű-ködnek.
Hogyan fogható ez össze szervezetileg,
művészileg - és indokolt-e egyáltalán az
összefogása?

-- Művészileg úgy fogható össze, hogy
félre kell tenni mindenféle színházi di-
vatot, ki nem érlelt rendezői gondolatot. A
közérthetőség, a világos beszéd talaján
kell mozogni.

- E z nem engedi meg a kísérletezés'?

- A szónak abban az értelmében, ahogy
kérdezi, nem.
 Tehát szándéka szerint a Népszínház egy

biztosra menő színház, aminek, ugyanakkor
nem minden produkciója „jön be".

- Ilyen értelemben viszont kétségtelen,
hogy mindenféle rendezői vállalkozás
kísérlet.

- A közönség hogyan reagál a két színház-ra
?

- Ebben az évben már elmondhatom,
hogy bevált a koncepciónk. Régebben a
Józsefvárosi Színházban voltak olyan
művek - Genet vagy Ugo Betti, például -,
amelyek nem hullottak éppen termékeny
talajra. Tudomásul kellett vennünk, hogy a
Józsefváros miliő. S egy miliő ellen
játszani lehetetlen. Ma már látjuk, hogy
mit kell ott játszani - most éppen az Ezek a
kísérteteket vagy A briliánsok szombatját...

- Ez már visszaigazolt törekvés?
- Igen. Telt házakkal játszunk mind-két

helyen. A Várban is, a Vihartól kezdve
egészen a Csiksomyói passióig beiga-
zolódott, hogy a már említett nagyfor-
mátumú műveken belül kell keresni a
sokrétű drámaválasztékot.

- Ennek a kis nézőszámú színháznak is voltak
komoly közönség gondjai...
 Igen. De már nincs, sőt. Ez a felfut-

tatott repertoár a bőség zavarát okozza,
mert a sikerdarabokat nem tudjuk elég-
szer játszani. Ha nagyon jól megy, akkor
is legfeljebb ötvenszer, esténként két-
százharminc embernek.

- A színház nem bérletezik. Terveznek
változtatást ?

- Nem.
Milyen látogatottsági tervvel dolgoznak ?

- Mindkét helyen hetvenöt százalékkal.
De a tényleges látogatottság száz százalék.

- A színház bevétele és állami támogatása
hogyan viszonyul egymáshoz ?

- Nemigen érdemes hasonlítgatni, mert
ez nagyon drága színház, és ugyan-akkor
nagyon szegény. Egy pesti bemutatóra
háromszázezer forint jut; a Nemzetiben,
Madáchban vagy a Vígben ennek legalább
a duplája, de inkább több.

- A z épületgyönyörű, de beszélik, hogy van-
nak bizonyos technikai gondok.. .

- Igen, a színpad és a háttér... Ez nem
színház, itt minden erőfeszítést meg kell
tenni ahhoz, hogy a rendező erre a
színpadra adaptálja a művet. Ez külön
fázisa a rendezői munkának.

- A rendezők közül most elment Ruszt József
és Iglódi István. Optimálisnak tartja a jelenlegi
stábot, kor- és stílusvilág szerint ?

- Igen. Maradt Vámos László, Kerényi
Imre, és jött Sík Ferenc. És itt van Ka-
rinthy Márton és Meczner János is. Azt
hiszem, a jelenlegi gárda most is, a válto-
zások ellenére végre tudja hajtani, amit
akarunk.

- És a színészek?
- Az elmúlt évben tizennégyen, előtte

tizenhatan jöttek. A társulat ötvenkét
százaléka harmincöt éven aluli. Még ne-
mek szerint is ideális a megoszlás. A fel-
adatokhoz mérten vannak korosztályok,
amik hiányoznak, a társulat még nem
egész. Túl gyorsan kérik számon rajtunk
azt a munkát, amiről úgy vélték, hogy
hamarosan elvégezzük. Két év alatt azért
csodát nem lehet művelni.
 A színházon belül annak idején problémát

jelentett, hogy a fővárosi színészek nem szí-
vesen játszottak utazó produkcióban. A szín-

vonal érdekében viszont szükséges...
- Idén létrehoztuk az úgynevezett al-

ternatív szerződéseket. Ez annyit jelent,
hogy bizonyos színészek mind Budapes-
ten, mind vidéken játszanak. Időnként
kettős, sőt hármas szereposztást csinálunk
- az egyeztetés miatt. Az egészet
egyébként éppen a vidéki társulatok
színvonalának érdekében kellett csinál-ni;
az egymásban való feltöltődés csak akkor
lehetséges, ha ezek a váltások létrejönnek.
. . És ezenkívül természetesen vannak
olyanok, akik csak Pesten vagy csak
vidéken játszanak.

- Elégedettek itt a színészek?
 Nehezet kérdez. Én lennék a legelé-

gedetlenebb, hogyha ők elégedettek len-
nének. Akarjanak többet, mást. Van egy
rendkívül konstruktív számonkérés, egy
egészséges becsvágy - ez nem bol-
dogtalanság.

- Es ön jól érzi itt magát?
- Igen, mert azt hiszem, olyan társakkal

tudok dolgozni, akikkel ugyanazt akarjuk.
- Mi a véleménye a kritikáról?
-- A színháznak az a dolga, hogy játsz-

szon, a kritikának meg az, hogy írjon. Ha
valaki rosszul tűri azt, hogy róla nem írnak
jót, akkor rosszul tűri a szak-máját. Ez
nyilvános szakma. A kritikusok
értékítélete - teljesen mindegy, hogy
esztétikai vagy politikai, mert hol ilyen,
hol olyan - legalább annyira szubjektív,
mint maga a szakma. De csinálni kell. Es
aki csinálja, az tűrje, ha beszélnek róla.

- Milyennek tartja a Népszínházzal fog-
lalkozó kritikát?

- Amilyennek a kritika a Népszínházat. -
A színházi szakmán belül hogyan helyezi el a
Népszínházat?



- Amilyen fenntartással és gyanakodva
fogadta kezdetben a szakma ezt az egész
vállalkozást, legalább annyira jó szándék-
kal fogadja el most az eddig felmutatott
sikerek és eredmény alapján, amit tettünk.
Én nem érzem rosszul magam a
szakmában amiatt, hogy itt dolgozom, és
úgy érzem, hogy a szakma befogad, érté-
kel, talán még szeret is.

- Mostanában sok vita van a magyar dráma

és a színházak kapcsolatáról. Önnek mi a
véleménye?

- A színházcsinálás legfőbb kérdésé-nek
tartom a magyar dráma megjelenését a
színpadon. Az elmúlt két évben ezen a
téren mi nem voltunk teljesen sikeresek.
Nem azért, mert nem kerestük meg a
szerzőket, hanem azért, mert a szerzők
velünk szemben egyszerűen nem teljesí-
tettek. Az első olyan dráma, amit kézhez
kaptunk, a Munkácsi Miklósé volt, A
briliánsok szombatja, ezt azonnal be is
mutattuk. Most Karinthy Ferencet kértük
föl. Azt hiszem, az írók is úgy vannak
ezzel, mint a színészek. Színész színészt
vonz, író írót. Oda mennek, ahol már van
valaki. Meggyőződésem, hogy nincs
magyar színház magyar dráma nélkül;
főleg ezen a helyen, ahol az első magyar
szó is elhangzott Kelemen Lászlóéktól
annak idején.

MISZLAY ISTVÁN,

József Attila Színház

A Fővárosi Tanács határozata úgy döntött,
hogy a József Attila Színház igazgatóját,
Miszlay Istvánt és főrendezőjét, Berényi
Gábort 1982. július 31-i hatállyal
felmentik a színház vezetése alól,

- Milyen érzéssel távozik a József Attila
Színházból?

- Hat év, azt hiszem, nem múlik el úgy,
hogy könnyű szívvel távozhatna az ember.
Sok minden, megvalósult és meg-
valósulatlan álom, kezdeményezés benne
van ebben a hat évben. . . Valahol olvas-
tam igaz ugyan, az iparra és gazdaságra
vonatkoztatva hogy a vezetőket öt-
évenként kellene mozgatni, hogy frissülés
legyen. Nem tudom, hogy olyan érzékeny
dologra, mint a színház, ráhúzható-e ez,
de a frissítés itt is szükséges.

- Hogyan tud önmagának elszámolni ezzel az
idővel?

- H a t éve egy jól bevezetett, nagy kö-
zönséggel rendelkező színházat vettem át.
Amióta a pályán vagyok huszonhét éve -,
számomra mindig alapvetően fontos volt a
mai magyar dráma. A másik ilyen:
valamiféle kamaraszínház nyitása.

Így volt Békéscsabán is, Kecskeméten is.
Amikor 1976-ban idekerültem, elindí-
tottunk egy meghívásos drámapályázatot,
az elkészült művekből hármat el is
játszottunk. Nem mondom, hogy ezek
voltak Budapesten a legjobb magyar
darabok; ha dadogva is, de a mi
gondjainkról szóltak. Csurka
Nagytakarítása - bár nem ez a legjobb
drámája, kritikai fogadtatása sem volt jó -
száz-ötvenszer ment. Véleményem szerint
inkább ezt kell játszani, mint Neil Simont.

-- Ezt akkor is igaznak gondolja, ha nem épp

az egyik legjobb drámaírónkat veti össze Neil
Simonnal?

- Szerintem még egy rossz magyar
darabot is jobb játszani, mint Neil Simont.

- Miért
- Mert sokkal hasznosabb a közön-

ségnek, ha hazai téma kerül elé. Neil
Simon világa teljesen távoli a miénktől, és
legfeljebb valami rossz értelemben vett
nosztalgiát támaszt, bár kétségtelen, profi
módon vannak megírva.

- Ebben a színházban is játszattak nyugati

kommersz vígjátékot, a Hálószoba komédiát,
a Nálunk, nálatok, nálukat.

- Erre később térjünk vissza. A magyar
drámák ügyéhez tartozik még az is, hogy a
színház fennállásának huszonötödik
évében egy teljes magyar évadot pró-
báltunk összehozni a következő szerzők-
kel és darabokkal: Maróti Lajos: Pálya-

módosítás; Csurka: LSD; Páskándi: Ko-

ronatanú; Szerb Antal: Éjféli lovas; Müller
Péter: Szemenszedett igazság; és a ka-
marában Bereményi: Halmi című drámája.
Maróti: Érdemei elismerése mellett című
darabját pedig áthoztuk a nagyszínházba

jelenleg a századik előadásnál tart.
-- Még bérleteznek rá t

Erre soha nem volt bérlet. Ez egy-ben
válasz arra a kérdésre is, hogy egy
kevésbé jól megcsinált magyar darab kell-
e vagy Neil Simon. Ha magyar darabokkal
a színház tud tervet teljesíteni, sőt,
túlteljesíteni, akkor, azt hiszem, még a
bukásokat is érdemes volt vállalni. Az
írókat ugyanis csak akkor lehet föltüzelni
arra, hogy írjanak a színháznak, ha érzik, a
színház még a nem tökéletes darabjaikat is
segíti, kipróbálja, színpadra viszi . . . Nem
mondom, hogy a József Attila Színház
erre a legjobb példa, mert ezek között sok
fiaskó is volt.

A magyar klasszikusok mintha kicsit hát-
térbe szorultak volna a sokszor -Ön szerint is --
gyengébb minőségű új magyar drámák miatt.

Valóban, az említett időszakban ná

lunk magyar klasszikus nem volt. „Fél-
klasszikus" volt, ha Csiky Gergely, Szerb
Antal vagy Németh László annak
tekinthető.

- A külföldi drámákból milyen szempontok

szerint válogattak?
- Előszeretettel mutattunk be szovjet

drámákat; a hat év alatt hármat. Volt egy
lengyel bemutatónk is, az Őrült Gréta. Volt
még egy „profilja" a szín-háznak: a zenés
játékok. Ebben a tekintetben a régi József
Attila Színház mint-ha kissé divatjamúlt
lett volna; modernizálni kellett. Magyar
zenés játékot csináltunk:
száznyolcvanszor ment a Villon és a
többiek, modern zenével, sok fiatal
szereppel. Ide tartozik Wolf Péter és Kaló
Flórián Balzac regénye alapján készült
műve is, a Pajzán históriák, melyet Bodrogi
Gyula rendezett. Ha csak ez a kettő
sikerült is a hat év alatt, már ez is
törekvést, stílusváltást jelent. De ját-
szottunk klasszikus vígjátékot is -
Shakespeare-t, Moliére-t ; aztán a
Mézeshetet is, amire nem vagyunk olyan
büszkék... És volt olyan is, amire maga
már utalt, a Hálószoba komédia, a Weekend
a tengerparton ...

- Ez nem az az irány, amit Neil Simonnál
kifogásolt ?

Óriási a különbség. Ayckbourn
nagyszerűen ábrázolja a mi világunktól
kissé távoli, elidegenedett helyzeteket.
Lehet, hogy nem elég mélyen...

- Mások, mintha Neil .Simonnál dicsérnék
ugyanezt. De beszéljünk a művek megvalósí-
tásáról. Amikor vendégrendezőket hívott, úgy
tűnt fel, mintha mozdulni látszana a szín-ház
egyébként meglehetősen statikus stílus-világa.

- Igen. Rendezett itt Csiszár Imre -
Goidoni Hazugját Sándor János Sütő
András Egy lócsiszár virágvasárnapja című
drámáját --; és Sík Ferenc - Bíró Lajos és
Lengyel Menyhért Cárnőjét. Sajnálom,
hogy nem lehetett több ilyen vállalkozása
a színháznak.

- Miért nem?
-- A színházat rendezőgárdával együtt

vettem át. Mindnyájan rangos rendezők, a
szakmában hosszú időt töltöttek cl,
megtettek mindent, amit a magyar szín-
házért tenniök kellett. Nem tehetnek arról,
hogy nem élnek már annyira benne a mai,
lendületesebb, fiatalosabb, másfajta
színházi világban. Csakhogy itt, így - egy
kicsit sok volt együtt. Igyekeztek minden
darabot a legjobb tudásuk szerint
megrendezni. De az biztos, hogy ennyire
hasonló korú rendezőgárdával igazán
korszerű színházat nem lehet: csinálni.



- A színház egykor külvárosi színház volt,
ma már nem az. Jelentett ez valamit a közön-
ségátrétegződés szempontjából?
 A József Attila Színház ma már

tényleg nem külvárosi színház, legfeljebb
a legrosszabb körülmények között
dolgozó színház. Amíg a külső körül-
mények nem változnak - Árpád-híd fel-
újítása, metróépítés befejezése, Róbert
Károly körút korszerűsítése -, addig a
színház körül ostromállapot lesz. A belső
körülmények sem jók - elkerülhetetlen az
átépítés.

A bérlettulajdonosok nagy része an-
gyalföldi, de ez a nézőszám a látogatott-
ságnak csak egy töredéke. Egy-egy százas
szériát már egész Budapest megnéz, és
nagyon sok ifjúsági előadásunk volt.
Nyolcvanhárom százalékos tervvel dol-
goztunk - az említett körülmények között
-; ezt rendszeresen túlteljesítjük. Ennél
nagyobb tervvel csak a Vígszínház
dolgozik - de micsoda épületben, a
Nagykörúton! - és a Fővárosi Operett-
színház. A közönségnek körülbelül egy-
negyede fiatal, sok a diák és a szakmun-
kás. Nagyon jó a kapcsolatunk az IBUSZ-
szal és az Expressz-szel, ők utaztatják
hozzánk a gyerekeket. A kamara-színház
most új helyen, a Fővárosi Művelődési
Házban játszik, dupla nézőszám előtt és
lényegesen jobb, színházibb körülmények
között... Sikerült beindítani a
gyerekszínházat is, ez a „mániám" is
végigkísért, bárhol dolgoztam. A szín-
házban rendszeresen kiállítások voltak,
kortárs festőművészek tárlatai, olyan
látogatottsággal, ami talán egyetlen ga-
lériában sem lehetett volna.

- A színház színész gárdája meglehetősen
stabil. Kevés a mozgás...
 Nincs értelme alapjában felforgatni

egy társulatot. Kétségtelen, bizonyos
hiányokat feltétlenül pótolni kell majd.
Szilágyi Tibor és Fülöp Zsigmond távo-
zása óta szerepkörük nincs megoldva. De
ilyen problémák másutt is akadnak. A
színház egyébként nem nagyon vonzza a
színészeket, pedig a teljes jövedelmet
tekintve elég szépen állunk. A tavalyi
statisztika szerint - a külső munkákkal
együtt - havi tizennégyezer forint az át-
lagjövedelem; e tekintetben csak a Nem-
zeti és a Vígszínház áll előttünk. Hogy
mégse sikerül idecsábítani azokat, akiket
szerettünk volna, annak az az egyik ma-
gyarázata, hogy sem az épület, sem a hely
nem vonzó jelenleg.

- A színház szakmai értékeléséről, kritikai
fogadtatásáról mi a véleménye?
 Nyilván az előbb említettek -- a külső

körülmények - is szerepet játszanak abban,
hogy egy kicsit vállveregetően kezel
bennünket a kritika. A közönség viszont
szeret minket - most a szó szoros
értelmében árkon-bokron keresztül jön el
hozzánk, és mindig telt házakkal játszunk.
Nyilván nem érdekli annyira, hogy mit ír a
kritika, nem a kritikához jár, hanem a
színházba.

- E s a szakma?
- Volt egy szakmai felmérés, hogy me-

lyek a legjobb színházak. Nos, ezek között
nem szerepelt a József Attila Színház.

BODROGI GYULA,
Vidám Színpad

- Önt a Fővárosi Tanács határozata alapján
1982. január elsejétől kinevezték a Vidám
Színpad művészeti igazgatójává. Miért vál-
lalta?

- Mert szeretném megmozgatni ezt a
műfajt. Ehhez persze először tisztázni kell
néhány fogalmat. Mi az, hogy „szó-
rakoztató műfaj"? A jó tragédia talán nem
szórakoztat? És mi az, hogy „könynyű
műfaj"? És ugyan mitől könnyű ? Hiszen
lassanként az alapszintig sem tudunk
eljutni, eltűntek a nagy kabaré-
egyéniségek, konferansziék; sikerült
mélypontra juttatni egy virágzó műfajt.
Ezt szeretném megváltoztatni.

- Hogyan?
- Helyre kell állítani a kabaré és a bo-

hózat rangját. Szeretném megváltoztatni
azt a makacs szemléletet, amely bizonyos
műfajokat eleve alacsonyabb rendűnek
tart. Szeretném - színvonalas produk-
ciókkal - „kicsikarni" a hivatalos elis-
merést, színésznek, íróknak egyaránt. Ha
Kossuth-díjat, József Attila-díjat ka-
barészínésznek, vígjátékírónak is oszta-
nának, ha nem lenne ez a megbecsülés
elérhetetlen, akkor talán sokan vissza-
térnének ehhez a műfajhoz, amelyet ma jó
néhányan - jogtalanul - lenéznek.

- Milyen színház lesz a Vidám .Színpad?
-- Komédiaszínház. Kabarészínház.

Vígjátékszínház. Szórakoztató színház, ha
akarja. De mindenképpen olyan szín-ház,
ahol a tehetség érvényesül, s ahol nem
azért jöttünk össze, hogy állami pénzen
magunkat szórakoztassuk, hanem azért,
hogy a közönség felszabadultan
nevethessen és sírhasson is. Mindent el-
fogadok, csak az unalmat nem. Lehet
rossz színház, lehet jó színház, csak unal-
mas színház nem lehet.

-- Hogyan állítja össze a színház műsorter-
vét? Miből?

- Hiszek abban, hogy mai íróinkban is
ott lapul a „homo ludens", csak elő kell

csalogatni. Épp ezért kérek mindenkit,
próbáljuk meg közösen elismerni, elis-
mertetni ezt a műfajt, hogy akiben becs-
vágy van, az ne rettenjen meg rögtön az
elején. Szerencsére az írók többsége
mentes az előítéletektől, és vannak bará-
taink, akik megértették a törekvéseinket,
és segítenek is. Elárulhatom, hogy Müller
Péter Szomorú vasárnap címmel Seres
Rezsőről, a Kis Pipa zongoristájáról
musicalt, Szakonyi Károly pedig igazi,
szabályos bohózatot ír; Bereményi Géza
Gothár Péterrel dolgozik vala-min. . .
Persze, számítunk a többiekre, Csurka
Istvánra, Schwajda Györgyre, Görgey
Gáborra is, és szeretnénk „fel-fedezni",
színpadhoz segíteni a fiatalokat is. Ez
valószínűleg évekbe telik; addig
megkísérlünk visszanyúlni a húszas-har-
mincas évek íróihoz, azokhoz, akiket
manapság divat lekicsinyelni, vállon ve-
regetni: Vaszary Gáborhoz, Molnár Fe-
renchez, Csathó Kálmánhoz, és voltak
abban a korban még mások is... Addig,
míg saját írói körünk kialakul, közülük
válogatnánk.

- Ebben a műfajban különösen. fontos az íz-
lés. Létezik, valami biztos mérce?

- Az ember saját magára van utalva,
nincs mihez viszonyítani. Nem lehet sem a
párizsi kabaréhoz, sem az amerikai re-
vühöz, sem a német operetthez. Csak
itthon lehetne összevetni a különböző
ízlésvilágokat, ha volna legalább néhány
kabarészínház.

- De nincsen, csak kettő...
- Igen, a Mikroszkóp és a Vidám Szín-

pad. Pedig óriási az igény. Van például a
Thália Színháznak a kabaréműsora mellett
a Miss Arizona című előadása, állítólag
három hónapra előre állnak sorba jegyért.

- Aligha lesz közönséggondja...
- Remélem, nemcsak azért, mert

hiánycikk a kabaré. Hiszek abban, hogy a
közönség ért a színházhoz. Nem a kö-
zönség egyes tagjai, de együtt a közönség
halálpontosan ki tud választani valakit
vagy valamit. Manapság divat lebecsülni a
közönséget is. Szerintem őketcsak a
dilettánsok hagyják figyelmen kívül.

- A nevelést kétes eszközökkel is el lehet
érni . . . Hogyan vélekedik erről?

- Meggyőződésem, hogy kétes eszkö-
zökön nem nevetnek szívből. Az emberek
csak a jól felépített és tehetségesen
eljátszott szituáción nevetnek. Ez a ne-
vetés... valódi... ez másképpen hangzik.
Ha elmesélek egy viccet, akkor a nevetés
bejön, minden poén után. De az igazi, az
önfeledt, értő nevetés, az a szi-



tuációra jön. Például, ha olyan valaki
téblábol a színpadon, akinek nem is volna
szabad bent lennie, vagy ha sorban jönnek
be a szereplők, és mindegyik ugyanazon a
néven mutatkozik be és így tovább.
Egyébként szerintem az első nevetés a
legfontosabb. Ha az jól és jókor jön be,
utána már rendszerint egy engedettebb,
finomabb, lazább, sokszor ízlésesebb játék
következhet. Ezt sok színész tudja, érzi.

- A Vidám Színpad jelenlegi társulata
megfelelő-e elképzeléseihez?

Igen. A hiányokat, főleg nagy egyé-
niségekben és színészkarakterekben pó-
tolni k e l l . .

Kikre számíthat? Mennyire kíván tá-
maszkodni a dramaturgiára ?

Szeretném, ha mindenki „megfüröd-
hetne" a kabaréban, akinek tehetsége és
vonzalma van ehhez a műfajhoz. A szer-
ződtetésről még korai volna nyilatkoz-nom
A dramaturgiára pedig nagyon számítok;
ebben a műfajban borzasztó fontos, hogy
naprakészek, felkészültek és pontosak
legyenek. Egyébként „nyitott"
dramaturgiát és „nyitott" színházat
szeretnék; azt, hogy a szakma, a kritikusok
bármikor bejöhessenek, hogy a szerzők
vagy szerző-„jelöltek" anyagot,
jelenetvázlatot, ötletet hozzanak, mindent
elolvasunk, mindent megbeszélünk. Mi
mindenkitől tanulni szeretnénk, azt hi-
szem, ez az egyetlen lehetséges út,

 És a rendezők? Tervez-e a rendezői
gárdában frissítést ?

- Rendezői gárda nincs, egyetlen szer-
ződtetett rendezőnk Kalmár Tibor. Ven-
dégrendezőkkel kívánunk dolgozni, hiszen
ha vendégként jön valaki, az kedvvel
vállalja a munkát. És ha kölcsönösen
„beleszeretünk" egymásba, dönthet, itt
marad-e,

 Milyen anyagi feltételekkel és lehetőségek-
kel kezdi a munkát?

-- Az volt a kérésem, szüntessék meg a
rovatgazdálkodást. Bevételi lehetőségeink
legyenek nyitottak, a felhasználás
kérdésében se korlátozzanak, és tudjuk a
színészeinket és munkatársainkat
mennyiségi és minőségi munka alapján
fizetni.

Ez mit jelent?
- Nem új találmány. Érdekeltté kell

tenni őket a munkában, meg kell becsülni
azt, aki tud, méghozzá láthatóan. Ha nincs
rovatgazdálkodás, létrehozhatok olyan
produkciókat, amik megkeresik a pénzt
egy nívósabb kísérlethez, Ha nin-csenek
merev határok, érdekeltté tehetem a
színház minden tagját, hogy energiájának
és tehetségének döntő többsé

gét a színházra áldozza, sőt, ezt jogosan
meg is követelhetem tőle. Mára valaho-
gyan sikerült nemcsak a színházak, ha-
nem a színészek közötti rangsort is el-
mosni. A színészek között nincs meg a
kívánatos anyagi különbség, ilyen szem-
pontból ma nem érdemes sztárnak lenni.
Ha a Nemzetibe bekerülni havi húszezer
fixet jelentene, akkor rögtön emelkedne a
szakma tekintélye,

Ilyen formában is kívánatosnak tartaná
ezt?

- Azt hiszem, igen. Hajtaná a színészt,
látná maga előtt a nagyokat, és kialakul-
nának azok a színházi arculatok is, ame-
lyek ma nagyon hiányoznak.

- Ön különbözni szeretne ....Milyen is lesz
tehát a Vidám Színpad?

-- Szeretném, ha ennek a színháznak
derűs légköre lenne, ha a vérbeli komé-
diások óriásokká lehetnének, a fiatalok
ugródeszkának használhatnák, vagy itt
maradnának egy életre. Ehhez ki kell ala-
kulnia egy sajátos arculatnak...

Március 26-án a Nemzeti Színház és a
Népszínház társulati ülésén, a művelődési
miniszter dr. Malonyai Dezsőt, a
Népszínház igazgatóját és Vámos Lászlót,
a Népszínház művészeti vezetőjét, va-
lamint Sziládi Jánost, a Nemzeti Színház
igazgatóját tisztségük alól felmentette.

Egyidejűleg dr. Malonyai Dezsőt a
Nemzeti Színház igazgatójává és Vámos
Lászlót a Nemzeti Színház művészeti
vezetőjévé kinevezte. Székely Gábort, a
Nemzeti Színház főrendezőjét és Zsám-
béki Gábort, a Nemzeti Színház vezető-
redezőjét jelenlegi munkakörükben
meghagyva -- megbízta egy 1983 január i-
ével létesülő önálló színház előkészí-
tésével. A Népszínház igazgatójának ki-
nevezete Miszlay Istvánt. Fentiekkel ösz-
szefüggésben olyan dötést hozott, amely-
nek értelmében a Nemzeti Színház ka-
maraszínháza a Várszínház, a Népszínház
központja a Józsefvárosi Színház lesz; az
új színház pedig a Katona József
Színházban létesül.

Március 31-én, a József Attila Színház
társulati ülésén, Mezei Gyula, a Fővárosi
Tanács Művelődési Főosztályának ve-
zetője megköszönve eddigi tevékenységét,
felmentette beosztásából Miszlay István
igazgatót és Berényi Gábor fő-rendezőt. A
József Attila Színház új igazgatójává
Szabó Ervint, új főrendezőjévé lglódi
Istvánt nevezte ki.

ZÉTÉNYI LILI

Egyszemélyes színház,
egyszemélyes
közönségnek

Beszélgetés Ruttkai Évával

Igen, színház. A színmű írója, rendezője
és főszereplője egyszemélyben: Ruttkai
Éva.

Az egyszemélyes közönség pedig én
vagyok, a kérdező. Előttem jegyzettömb,
kezemben toll. Helyzetem privilegizált.
Közönség létemre néha társalkotónak
érezhetem magam. Megszakíthatom a cse-
lekményt, kérdéseket tehetek föl, meg-
jegyzéseket fűzhetek az elhangzottakhoz,
ellenvéleményt jelenthetek be, sőt kritikát
gyakorolhatok ott, helyben. S teszem is
mindezt, mert tudom: kötelességem
„kívül maradni".

Ez az „előadás" azonban nem tűri a
kívül maradást. Kérdezek, írok. Azaz
írnék. Ruttkai válasz közben félbeszakítja
a mondatot, nem akarja, nem tudja foly-
tatni addig, míg újra a szemébe nem né-
zek. Válaszai nem csupán szavakból-
mondatokból állnak, hanem gesztusokból,
indulatokból, nevetésekből, könynyekből,
mindabból, amit összefoglalóan így
hívunk: Ruttkai Éva. Csoda-e hát, ha úgy
érzem, ebben az „előadásban" a szó csak
statiszta lehet?
 Mire vagy kíváncsi? -- kérdezi az

előre kiosztott szerepeket formabontóan
felcserélve. „Ruttkai Évára" mondanám,
de ő megelőz:

- A színésznek nem az a dolga, hogy
nyilatkozzék I

Sok színésztől hallottam már ezt a
mondatot. Én is tudom, hogy a színész
kötelessége: tenni a dolgát a színpadon
legjobb képességei szerint. A deszkákról
kell meggyőznie igazáról a közönséget.
Az előzetes filozofálgatások és az
utólagos okoskodások magyarázkodás-
nak, néha mentegetőzésnek is tűnhetnek.
Sőt: később számon kérhetők, veszé-
lyesek lehetnek. Nehéz vitatkoznom,
mégis megpróbálom:
 A színésznek, ha olyan művészi súlyú és

hitelű, mint Ruttkai Éva, művészi és ma-
gánemberi viselkedése példát nyújthat vagy
elrettenthet. Véleménye áthidalhatja a szak-
ma és a közönség közti réseket, szakadékokat.
Kiküzdött előjogai bátrabb szókimondásra
hatalmazhatják föl.

Még be sem fejezem, Ruttkai Éva már-
is hevesen tiltakozik:


