
fölugrik és lesújt. A színésznő sikolt, Ma-
rat ordít, a színpad addig sötétben tartott
hátsó részéből pedig a nép üvöltve előre-
ront.

Ahhoz, hogy a leírtak ne súrolják (vagy
akár át is lépjék) az ízléstelenség határát,
önmagában a színész kevés. Ehhez a ren-
dező-koreográfus rendkívül hathatós tá-
mogatása szükségeltetik. Túl a színésznő -
a gesztusok kitartásában is megmutat-
kozó - kivételes mozgáskultúráján, a ha-
tás egy szcenikai „apróságtól" lesz a szó
legszorosabb értelmében démonikussá. A
másfél jeleneten keresztül önnön apo-
teózisába dermedt Marat ugyanis a tánc
lehető legjobban megválasztott pillana-
tától kezdve reagálni kezd. De nem a
színésznőre, hanem a gyakorta a nevét
(Marat) sikoltó zenére. S innen és ettől a
mozgássort végző színésznő immáron
nem Charlotte Corday, hanem Marat-nak
a döfés pillanatában megelevenedő
látomása. Mintegy ráadásképpen ez a hi-
bátlanul kidolgozott és meg is valósított
jelenet tökéletesen illeszkedik az előadás
egészébe is: az emberi jogok kihirdetését
követő népünnepélyben (nyolcadik jele-
net) a francia nemzetet szimbolizáló nő-
alak mellé egy jakobinussapkát viselő
férfit is felemelnek, de ez a két alak újra
és újra hiába próbálja megérinteni egy-
mást. Két jelenettel később pedig egy
lírai betétnek (Kara Zsuzsa és Zádorvöl-
gyi László) leszünk tanúi. Épp a betelje-
sülés előtt azonban kiáltás csattan, „Fegy-
verbe!", s a fiú kezébe puskát nyomnak,
eltépik szerelmesétől. Ezek a fel-felvil-
lanó, de mindig meg is hiúsuló betelje-
sülésígéretek, melyeket a kar újra és újra
párokra szakadó tánca is felerősít, teszik
elfogadhatóvá, hogy csakugyan a fölkor-
bácsolt vágy keres olyan kényszerűen
torz kielégülést, amilyennek Bombicz
Barbara tánca nyomán tanúivá leszünk.
Rendkívül kár tehát, hogy a túlnyomó-
részt az ennek a jelenetnek az erejével
mérhető s szellemes, sőt sziporkázó
színpadi ötletekkel teli előadás egy tulaj-
donképpen aprónak mondható drama-
turgiai hibán megbotlott, s így a vég-
eredmény épp a társulat saját mércéjével
mérve ígéretesnek, de mégiscsak fele-
másnak mondható.

A következő számunkból:

Alternatív színházak
Előadások Kecskeméten, Kaposvárott,
Egerben és a Várszínházban
Fesztivál Avignonban, Nyugat-Berlinben
és Bayreuth-ban

T. I.

Opera nyáron

Az opera mint műfaj annak idején leg-
alább annyira született nyári - azaz: sza-
badtéri - produkciónak, mint zárt szín-
házterminek. Amikor ez a sajátos zenei
forma alakot kezdett ölteni valamikor a
XVI-XVII. században, első megjelenési
formái leginkább a szabadtérhez kötötték.
Olasz városállamok hercegi, fejedelmi
udvarainak szórakoztató ünnepi
eseményeire készültek azok a már nem
csupán a helyhez kötött zenekarra, pó-
diumszerűen elhelyezkedő kórusra és a
pusztán énekesi feladatokra koncentráló
énekművészekre elképzelt művek, ame-
lyek a paloták udvarán, kertjeiben, a köz-
tereken voltak láthatók. Láthatók, mert a
zenéhez már látványt is kitaláltak: tánco-
kat, dramatikus jeleneteket, élőképeket.
A firenzei, mantovai, páduai, vicenzai
hercegi udyarokban alkalmanként a leg-

kiválóbb festők, szobrászok működtek
közre a látvány megtervezésében és kivi-
telezésében.

Innen már egyenesen vezetett az út a
francia királyi udvarok olykor napokon át
tartó zenés kerti játékaiig, a versailles-i és
más parkokban bemutatott pásztorjá-
tékokig, a klasszikus ókor témáit, figuráit
felsorakoztató, hatalmas apparátust
mozgató és roppant költséges operákig,
opera-balett kombinációkig. Hogy ezek-
kel a szabadtéri előadásokkal párhuza-
mosan az opera zárt színházi műfajként is
kibontakozott, az természetes. De még
ezekben az előadásokban is gyakorta al-
kalmaztak olyan díszleteket, amelyek
még ma is fantasztikusnak tűnő technikai
virtuozitással igyekeztek megidézni a
szabadtéri helyszíneket: az Olümposzt
vagy a tenger mélyét, ligeteket vagy erdei
barlangokat, tengeren hánykódó hajókat
és felhők közt lebegő isteneket.

Az operák manapság - és már elég ré-
gen - természetes módon kerülnek ki
nyáron a szabadtéri színpadokra, helyük

Verdi: Aida (Margitszigeti Szabadtéri Színpad). Szendrényi Katalin (Aida) és Németh József (Amonasro)



van ott, a másmilyen körülmények miatt
más fénytörésben jelenhetnek meg, új ar-
cukat mutathatják, s még a legismertebb,
már-már unt művekből is kiragyoghat-
nak új színek, értékek.

Ezek nem egyszerűen az operaházak
színpadáról a szabadtérre kivitt produk-
ciók (vagy nem szabad annak lenniük),
hanem a mű és a helyszín egységét, egy-
másnak megfelelését, egymásra hatását
és együtthangzását, együttélését kifejező
és hangsúlyozó előadások.

Ebből az alapelvből az is következik,
hogy nem minden opera alkalmas sza-
badtéri előadásra. Még akkor sem, ha na-
gyon sok műben szerepel egy-két olyan
kép, jelenet, amely szabadban játszódik:
téren, utcán, kikötőben stb. Az alkalmas-
ság ugyanis nem mindig a librettóban
meg-adott helyszínek következménye.
Mivel az operában az elsődleges
meghatározó művészi anyag a zene, csak
ebből lehet és kell kiindulni.
Előfordulhat, hogy egy opera zenei
stílusa, kompozíciós, hang-szerelési stb.
megoldásai, a szólisták és a kórus
szereplésének belső arányai és még száz
egyéb jellemző vonás a leghatáro-
zottabban ellene munkál egy szabadtéri
előadásnak. Én a magam részéről nem
nagyon tudnék elképzelni egy igazán si-
került Traviata-előadást mondjuk a Sze-
gedi Szabadtéri Játékokon, a Dóm tér
előtti, futballpálya méretű színpadon, s
ugyanígy nem érezném odavalónak mond-
juk a Bohéméletet (noha abban például

van egy felvonás a téren, a Momus kávé-
ház előtt, s egy másik egy fogadó előtt, a
vámsorompónál). Égészen biztos: ezeket a
zárt színházi térből kiemelve, sok alap-
vető értékük elveszne, vagy elvész, ha
mégis szabadtérre viszik őket.

Ugyanakkor vannak szinte eredendően
a szabadtérre alkalmas művek, amelyek
valósággal kívánkoznak kitörni a kőszín-
házak kereteiből - még ha megírásukkor
eszébe sem jutott librettistának és kom-
ponistának, hogy szabadtéri megvalósí-
tásban gondolkozzanak. Mégis, a téma, a
librettó s a zenei arculat is olyan, hogy
ezek az operák jobban otthon érzik ma-
gukat a szabadtéren, mint a színházban.
Vagy más megfogalmazásban: esetükben
egy nagy léptékű, látványos, mozgalmas
előadásban olyan vonások bontakozhat-
nak ki, amelyeket egy zárt színpadi tér-
ben nem is lehetne hangsúlyozni.

Azok az operák, amelyek az idei ma-
gyar szabadtéri előadásokon műsorra ke-
rültek, tulajdonképpen ebbe a kategóriá-
ba tartoznak. Elkényeztetve nem voltunk:
mindössze három művet láthattunk, de a
Margitszigeten az Aida egy két évvel
ezelőtti szcenírozás felújításának volt
tekinthető, és csak a Várszínház Kar-
melita udvarában játszott Bajazzók meg a
Szegeden bemutatott Turandot tekinthető
új előadásnak. S ezzel mindjárt ben-ne is
vagyunk a nyári operaelőadások egyik fő
kérdéskörében - nevezetesen abban, hogy
mennyire vág (vágott) egybe

mű és helyszín, helyszín és rendezés, ren-
dezés és mű.

Elvileg nem voltak különösebb prob-
lémák. Az Aida, hatalmas teret igénylő
helyszíneivel, nagy statiszta- és énekkari
tömeget mozgató szövegkönyvi és kom-
pozíciós megoldásaival s még a hangsze-
relés kitágított, a kőszínházi kereteket
szinte szétfeszítő faktúrájával szinte kiált a
szabadtér után, és a Margitsziget, Európa
egyik legszebb szabadtéri játszási helye
ideális ennek az operának a színrevitelére.
A Bajazzók, mely teljességgel szabadtéren
játszódik, minden kőszínházi előadásban
feszeng, szorong a színpadon; természetes
közege a szabadtér. A Turandot pedig épp
azzal, hogy leglényegesebb jelenetei
szabadtéren játszódnak, és Puccininál
szokatlanul fontos (és terjedelmes)
szerepet kap benne a kórus meg a
statisztéria, gazdagodhat a szabadtéren,
mert nem kell egy szűk színpadra beszo-
rítani a tömeget, és nem kell harminc em-
berrel megkísérelni, hogy sokaságot al-
kossanak. Erre a megoldásra kiváló terep a
szegedi Dóm téri színpad. (Mint ahogyan
már két korábbi Turandot-előadásban is az
volt, hiszen Szegeden a Játékok
történetében ez volt a harmadik színrevi-
tele az operának, s - érdekes módon -
mind a hármat Szinetár Miklós rendezte.)

Az elvi megfelelés azonban még nem
jelent valódi megfelelést.

Maradva a fenti sorrendnél: az Aida a
Szigeten már két évvel ezelőtt is azért volt
problematikus előadás, mert a rendező,
Koltay Gábor, ahelyett hogy meg-próbálta
volna a színpad természetes környezetét
minél jobban érvényesíteni a rendezésben,
Csikós Attila díszlettervezővel
megépíttetett egy kétségtelenül
monumentális, lenyűgöző hatású (és bi-
zonyára iszonyatosan drága) egyiptomi
díszletet, amelyben mintegy síkba kiterít-
ve ott volt valamennyi közismert egyipto-
mi építészeti motívum, a palotahomlok-
zattól a palotabelsőig, a városkaputól a
templomcsarnokig, a királylány belső
termeitől a sírkamráig. Egyvalami azon-
ban mégsem fért be ide: az opera egyik
legfontosabb helyszíne, a Nílus-part. Igy
aztán már két évvel ezelőtt is és most is
igen különös megoldásként hatott, ami-kor
a csak általa felismert atyjával, Amo-
nasróval titokban, éjjel, a Nílus-part pa-
píruszerdejében találkozó Aida meg az ide
szintén titokban érkező Radames
sorsdöntő jelenete közben nemcsak hogy
majdnem nappali fény áradt a titkos ta-
lálkozó személyeire, hanem a csupasz
színpadon még állandóan vonultak is a
katonai őrjáratok, a papok. Ha a díszlet
nem fedi el a Sziget szubtrópusinak ugyan
nehezen nevezhető, ám mégis

Puccini: Turandot (Szegedi Szabadtéri Játékok). Tokody Ilona (Turandot) és Daniel Munoz (Kalaf)



természetes növényzetét, minden bizony-
nyal sikerült volna hihetőbb környezetet
teremteni ehhez a kulcsjelenethez, és ta-
lán más képekben sem lett volna szükség
ekkora tömegű díszletre (bár a díszlet ön-
magában valóban kitűnő volt - d e hát egy
díszlet kiválóságát a funkcionalitása is
meghatározza). Koltay, akit köztudottan
vonzanak a látványos megoldások, itt
sem tudta megállni, hogy a bevonulási je-
lenetben petárdákat, görögtüzet, magas-
ba lövellő lángoszlopot ne mutasson be,
vagy hogy a népes statisztériával ne vites-
sen karvastagságú, méteres gyertyákat.
(Azt nem is említve, hogy a fáraók Egyip-
tomában petárdák, gázcsőből kisüvítő
lángoszlopok vagy faggyú, sőt: stearin-
gyertyák nem léteztek, ezek a megoldá-
sok a mű szellemétől is idegenek voltak.)
Verdi ugyan grandiózus tömegjelenete-
ket írt, de irtózott az üres nagyzási má-
niáktól. Az Aida esetében is célraveze-
tőbb lehetett volna, ha Koltay a túlhaj-
szolt látványoskodás helyett jobban tö-
rekszik a figurák karakteres ábrázolásá-
ra, a színészi játékkal párosuló énekesi
produkciókra, vagy a drámai (szövegben-
zenében egyaránt megírt) szituációk
következetes felépítésére, kibontására.
Erre sajnos kevés kísérlet történt; meg-
elégedett számos régi és elavult sablon
újraalkalmazásával, és ha énekesei egy
részében nem lett volna megfelelő drá-
mai erő (főleg Mészöly Katalin
Amnerisében és Szendrényi Katalin
Aidájában), még a legszikrázóbb
összecsapások is erőtlenek lettek volna.
Tanulság: a látvány túlméretezése
alkalmas segítség lehet olyan művek
esetében, amelyek erre rá-szorulnak,
mert anyaguk hézagait vala-mivel ki kell
tölteni. Ám egy komplex remekműnél,
mint amilyen az Aida is, hézagkitöltésre
nincs szükség, itt a művet kell alapul
venni, és nem szabad ellene dolgozni,
nem szabad felülbírálni vagy alapvető
vonásait másfelé elrajzolni.

A Karmelita udvarban a Bajazzók is
kedvezőtlen körülmények között jött lét-
re. Egyfelől ez az előadás eredetileg Szent-
endrére készült, s ott lett volna a helyén
(már ami az abszolút megfelelő helyszínt
illeti, a megboldogult Teátrumnak oly sok
éven át otthont adó téren). Másfelől sze-
replőváltozások okoztak gondot. Har-
madrészt pedig ez az udvar sem akuszti-
kájában, sem architektúrájában nem al-
kalmas egy operaelőadás számára. Külö-
nösen, ha a Bajazzók helyszínét itt gya-
korlatilag meg kell építeni, mert a csak
ablaknyílásokkal tagolt falak aligha kel-
tik egy szicíliai falucska főterének képze-
tét.

A helyszín itt majdnem tökéletesen el-
lene munkált tehát Leoncavallo operájá

elemzett szituációkat, jól vitt végig ka-
rakterrajzokat; érezni lehetett, hogy ő
valóban a zenéből indul ki. Figyelmet
érdemlő volt, ahogy például a vérmotí-
vumokat összekötötte az egyes jelene-
tekben, vagy ahogyan tudatosan alkal-
mazta a kés jelenlétét, fenyegető megmu-
tatását, és ezeket a fizikai cselekvéseket
mindig a zenei fordulatokra építette. Nagy
kár, hogy énekeseinek csak egy része volt
képes ezt a nagyon magas (és nyilván a
sok és igen rangos külföldi operaszínpadon
szerzett jó tapasztalatokra is építő) énekes-
színészi követelményt teljesíteni. A
leginkább alkalmasnak Tóth János
bizonyult erre; az ő Toniója - azon túl,
hogy a játék egyik mozgatója, amolyan
rendező és ügyelő is - egy Jago-for-
mátumú intrikus súlyával volt jelen az
előadásban, és feltűnt, mennyivel moder-
nebb az ő játékstílusa, játékkészsége,
mozgáskultúrája a többi szereplőénél.
Amit ő e tekintetben képvisel, az az, ami-
re az operajátszásban ma szükség van.

A szegedi Turandot más problémákat
vetett fel. Amig arról volt szó, hogy a ha-
talmas teret - Varga Mátyás díszletei ke-
retében - tömeggel, mozgással, embe-
rekkel kellett megtölteni, addig nem volt
különösebb haj, bár a nép (statisztéria és
kórus) tömbszerűsége, egyénítetlensége s
még ezen belül is koordinálatlan moz-

Leoncavallo: Bajazzók (Karmelita udvar). Pitti Katalin (Nedda) és Karizs Béla (Canio)
(MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

nak - s nem utolsósorban azért, mert itt
valóban „egy darab élet" van jelen a
színen, ezek a hősök nem kitalált figurák,
itt a szenvedély valódi és perzselő. A
verismo mint irodalmi és zenedrámai
stílus épp a Bajazzókban kap szinte min-
taértékű kifejezést. Itt mindennél előbb-
revaló a hiteles környezetrajz és a hiteles
énekes-színészi játék. (Ilyen követel-
ménnyel csak a társmű, a Parasztbecsület
lép fel).

A rendező (bár az évad során az Erkel
Színházban bemutatott Romeo és Júlia-
rendezésével már debütált) itt első sza-
badtéri munkáját mutatta be. A világ-
szerte elismert tenorista, Gulyás Dénes
meg is talált a műben néhány szép és
érdekes motívumot. Csikós Attila dísz-
letének félmegoldásait - hiszen ez nem
adhatja vissza a perzselő szicíliai nap
hevét, a falucska terének légkörét, s nem
nyújtja a zenedrámához elkerülhetetlenül
szükséges természetes környezetet - nem
tudta korrigálni. De megpróbálta
érvényesíteni a mű belső karakterét, s ez
jobban sikerült, mint az. általában ennek
az operának az előadásain szokásos.
Először is énekeseitől elmélyült színészi
játékot követelt. Ebben a műben olyan
szenvedélyek csapnak össze, hogy a puszta
jelzés, a konvenciózus „általános operai"
megoldások kínosan elégtelenek. Jól



négyszemközt

gása olykor igen zavaró volt. Amikor
azonban az opera hősei egyedül vagy pár
szereplős jelenetben tűntek fel a színpa-
don, Szinetár nem tudott mit kezdeni az
óriási térrel. Így születtek egymástól húsz
méterre elmondott bensőséges vallomá
sok, így veszett el Kalaf a pekingi (és a
szegedi) éjszakában. Csak a három mi-
niszter jeleneteiben sikerült megoldani -
nevezzük így - a képkivágások változta-
tását, a totál és a premier plánok sima át-
menetét. Ez egyébként szinte valamenynyi
szabadtéri előadás (nemcsak az operák)
súlyos gondja; érdemes volna egy-szer
külön eltöprengeni rajta.

Ami azonban a leginkább problemati-
kusnak hatott ebben a Turandotban, az két
rendezői megoldás. Az egyik tulaj-
donképpen egy szükséges rossz egyfajta
megkerülése: az olasz nyelvű előadás jobb
megértése érdekében a cselekményt a
felvonások előtt magyarul (maga a ren-
dező) hangszórókon keresztül ismertette a
közönséggel. (A másik két, szintén olasz
nyelvű előadásban ilyen ötlet nem merült
föl.) Ez addig elfogadható, amíg az „égi
hang" nem kezd magyarázatokba is. Ám
itt a közismert utolsó felvonásbeli törésnél
(Puccini már nem tudta végigírni a művet,
az utolsó harminchat oldal kéz-irata csak
vázlat maradt) az ismertetés átcsap
értékelésbe. Érre nincs szükség. S az sem
igen fogadható el, hogy Szinetár - mint
másik rendezői újítást - kihagyja azt a
Kalaf-Turandot kettőst, ami hitelesítheti a
cselekmény és a karakter szöges
fordulatát. (Hogy eközben a korábbi je-
lenetben öngyilkosságot elkövetett Liu
miért áll a színpad jobb oldalán Timur
keblére borulva, az meglehetősen talá-
nyos.)

Hogy az opera nyári műfaj is, nem
kétséges. Mint ahogyan az sem, hogy igazi
nyári előadássá csak akkor válhat egy
szabadtéri bemutató, ha nem egy kőszín-
házi előadás felnagyítását látjuk, hanem a
térhez, helyszínhez, körülményekhez a
legmesszebbmenőkig alkalmazott s min-
denekelőtt a műre mint zenedrámai alko-
tásra tekintő - és tekintettel lévő - szce-
nírozást kapunk. Ha ez nem jön létre (nem
jöhet, nem képes létrejönni), akkor,
bármennyire életképes és szükséges is a
nyári operajátszás, célszerűbb a pom-
pásnál pompásabb lemez- és kazetta-vagy
videofelvételek élvezeténél maradnunk.

És lehet, hogy az iszonyatosan magas
és egyre emelkedő s főként egyre re-
ménytelenebbül igényelt, remélt, várt
költségek megnyirbálása vagy elmaradása
előbb-utóbb erre is fog bennünket
kényszeríteni?

K. D.

„Rajtunk nem fog múlni..."

Beszélgetés Szőke Istvánnal

- Marosvásárhelyen színészi, a budapesti
Színművészeti Főiskolán rendezői diplo-
mát szereztél, az utóbbit 1973-ban. Azóta,
tizenhat év alatt elég sok színháznál meg-
fordultál. Rendeztél Kaposváron, Kecs-
keméten, Miskolcon, legutóbb Egerben, s
az új évadtól a Nemzeti Színház tagja
vagy. Milyen tapasztalatokat szereztél e
másfél évtizedben, s milyen hatással volt
rád ez az időszak?
 A felsoroltakon kívül három hónapot

a Huszonötödik Színházban is eltöltöttem,
ezenkívül Pécsen, Győrben s legutóbb
Szolnokon vendégrendeztem. A mi
viszonyaink között ez már soknak tűnik,
pedig tizenhat év alatt inkább kevés. A
kezdeti években ritkán vállaltam
vendégrendezést, mert minden erőmet és
figyelmemet az „anyaszínházi"
előadásoknak szenteltem. Tehát nem-csak
a próbafolyamatnak, hanem az elő-adások
gondozásának. Miskolcon már könnyebb
helyzetben voltam, ezért is vállalhattam
vendégrendezéseket. Az előadások
ugyanis olyan fantasztikus fegyelemmel
és figyelemmel mentek le, mintha a
rendező jelen lett volna. Tudni-illik valaki
mindig ott volt. Ha én távol voltam, akkor
Csiszár Imre nézett be az előadásra.
Teljesen mindegy volt, hogy igazából
melyikünk gondozza az elő-adást.
 Kaposváron nevezetes előadásokat

rendeztél, a Piros bugyelláristól
Osztrovszkij Erdőjéig. Hogy emlékszel
vissza a kaposvári évekre? Hatott-e rád az
az időszak?
 Akkor is úgy éreztem, s most is úgy

látom, hogy kölcsönösen hatottunk egy-
másra. Az a közösség éppolyan érzékeny
volt a tőlem kapott impulzusokra, mint
ahogy rám is hatottak a kollégáim mun-
kái. Úgy éreztem, napról napra, elő-
adásról előadásra alakul, változik a pá-
lyám. Pezsgő, eleven korszak volt a ka-
posvári. Nosztalgiám persze nincs, miért
is lenne.
 És miért mentél el Kaposvárról?
 Mert nem láttam értelmét, hogy to-

vább maradjak. Zsámbéki Gábor és
néhány kollégám, rendező, színész akkor
ment el a Nemzeti Színházba. S én
Zsámbékival voltam olyan munkakap-
csolatban, ami garantálta számomra a
szabad és nyugodt munkát.

- Miskolcon hat évadot töltöttél, ahol is
Csiszár Imre művészeti vezetésével erős és
igényes színházi műhely jött létre - oly-kor
a körülményekkel is dacolva. Mit tartasz
vállalhatónak és továbbvihetőnek ebből -
a Nemzetiben?
 Szinte mindent. A miskolci Nemzeti

Színház műsorterve - leszámítva a köte-
lező zenés játékokat, tehát egy operettet és
a musicalt vagy két musicalt évadon-ként
- nemzeti színházi műsorterv volt.
Legalábbis aszerint, ahogy én egy nemzeti
színházi programot elképzelek. Most
mintha ott folytatnánk, ahol abbahagytuk,
már ami a műsortervezést, a szerep-
osztásokat illeti - a színház éves munká-
jából ennyi tartozik rám. Ez jó esetben -
azért mondom, hogy jó esetben, mert
szeretek dolgozni - két darab színrevitelét
jelenti.
 Te hogyan értékeled: mi volt jó a

miskolci színházban, s mi nem sikerült?
 Túl közeli még ahhoz ez az időszak,

hogy az értékelésére vállalkozzak. Meg
nem is látom még tisztán, hogy mit kellett
volna másképp csinálnunk. Nyilván vol-
tak jobb és rosszabb előadások. Folya-
matos munka zajlott, s az előadások
túlnyomó többsége megütötte azt a szin-
tet, amellyel a város és sok esetben az or-
szág közönsége elé lehetett állni. A be-
mutatóink nagy részének jó szakmai vissz-
hangja volt... Persze minden munkahely
más, még akkor is, ha a feltételek hason-
lóak, azonosak. Merthogy a világ minden
táján minden színház egyforma. De azért
nyilván tudomásul kell venni, hogy a
Nemzeti egy másik színház. Komoly érté-
kek, tehetséges emberek vannak együtt a
Nemzeti Színházban. Ez a társulat egé-
szült ki a Miskolcról és más színházakból
szerződtetett színészekkel. Akiket, azt
hiszem, közös szemléletű ténykedés,
munka köt össze. Ilyen értelemben bizto-
sítottnak látom a harmonikus és erőteljes
műhelymunka lehetőségét.
 Maradjunk még egy kicsit Miskolc-

nál. Ha nem tévedek, az utolsó években
már a város ellenében csináltatok színhá-
zat. S az a színház már nem kellett Miskol-
con.
 A közönség sosem pártolt el a szín-

háztól. Ha a tanácsi apparátusra gondolsz,
el kell mondjam, hogy különösen az első
időszakban sok színházértő és segítő
szándékú ember volt közöttük. Aztán
olyan hozzá nem értő hölgyekkel és
urakkal is találkoztam, akik szakkér-
désekben a szájukat nem nyithatnák ki, de
ott ágáltak az évadnyitó és évadzáró
társulati üléseken, és azt sem tudták, hogy
miről beszélnek. Mi sem tudtuk, csak
éreztük, hogy amit csinálunk, nem kell
nekik. De hogy mit csinálunk, azt


