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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



igazából nem is tudták. Azt hiszem, nem
is érdekelte őket.

 Tehát egy ideig kedvező légkörben
dolgozhattatok, ami aztán megszűnt.
 Igen. Csiszár a hivatal részéről nem

igényelt és nem is tűrt el beleszólást a
munkájába. Értem ezalatt a színházve-
zetést, színházirányítást, a szervezést és
főleg a műsorpolitikát. Amikor már úgy
tűnt, mintha sugallnának, számon kérné-
nek, beleszólnának a legfontosabb kér-
désekbe, akkor természetszerűen meg-
romlott a viszonya az apparátussal. Tud-
niillik szakember és szakemberek álltak
szemben szakszerűtlen emberekkel, akik
az ideológia szintjén akartak valamit szá-
món kérni a színháztól. Valamit, ami nem
rájuk tartozik.

 Azt hiszem, nemcsak Miskolcon
működött így a színházirányítás... Azt
mondtad, a miskolci színház nemzeti szín-
házi profillal működött. Szerinted milyen-
nek kell lennie a nyolcvanas évek végén
egy nemzeti színháznak? S konkrétan, mi a
Nemzeti Színház funkciója?
 Ugyanaz, mint minden más színház-

nak. Kezdeném talán azzal, hogy mi nem.
Nem hiszem, hogy a Nemzeti Színháznak
az ország „első színházának" kellene len-
nie. Nem hiszem, hogy bármiféle kivált-
sággal kellene rendelkeznie más színhá-
zakhoz képest. Azt sem hiszem, hogy
műsortervében jelentősen különböznie
kellene bármely olyan színháztól, amelyet
izgalmasnak, érdekesnek tarthatunk.
Miskolcon hagyomány volt, hogy minden
évadot magyar darabbal kezdtünk, és volt
olyan évad is, amikor négy-öt magyar
darab szerepelt a programban. De ebben
nem volt semmi rendkívüli. Akkor
kezdtünk magyar drámával, ha éppen arra
alkalmas darabot találtunk. De sem-
miképpen nem erőltettük... Szóval nem S
azt sem hiszem, hogy valamiféle me-
galomániás önhergeléstől vezérelve muto-
S azt sem hiszem, hogy valamiféle meg-
alomániás önhergeléstől vezérelve muto-
gatnia kellene magát, hogy, íme, én a
Nemzeti Színház vagyok... Olyan da-
rabokat kell játszani a Nemzetiben, ame-
lyek érdeklik a nézőket, amelyekben ma-
gukra ismernek. Én azt hiszem, annyi
magyar darabot kell játszani, ahány jó
magyar darab van. De nem kell a magyar
drámák színházának lennie a Nemzeti
Színháznak.
 Rendezéseidből úgy tűnt, erősen

vonzódsz az avantgárd drámákhoz, Boris
Viantól Arrabalig. Pályád másik erőteljes
vonulatát a különböző rendű és rangú
klasszikusok színrevitele fémjelzi, Shakes-
peare-től Osztrovszkijig. S végül, ha nem
tévedek, bensőséges kapcsolat fűz a sokszor
méltatlanul elfeledett magyar drámai ha

gyományhoz, Szép Ernőhöz, Füst Milán-
hoz, de említhetném Weörest és Gáli Józse-
fet is. A Nemzetiben milyen terveid vannak?
 Sosem foglalkoztam ilyen tipologizá-

lással. De nem hiszem, hogy avantgárd
rendező volnék. Csak úgy a kezem ügyébe
akadtak ezek a darabok, mindenféle kuta-
kodás nélkül. Munka közben valahogy ta-
lálkozom velük, mindenféle előzetes elha-
tározás vagy keresgélés nélkül. Es az sem
motivál, hogy elfelejtett magyar darabokat
rendezzek. Azt hiszem, valamely belső
vonzódás következményeképpen találko-
zom ezekkel a drámákkal, s nem feltétle-
nül tudatos döntések befolyásolják talál-
kozásaimat. De azt hiszem, nem is kell
minden döntésünket a tudatosságnak irá-
nyítania... A Nemzetiben egyébként első
rendezésem Osztrovszkij Erdője, a máso-
dik Szép Érnő Vőlegénye lesz.
 Szenvedélyes rendezőnek ismernek,

aki a próbán felfokozott intenzitású jelen-
létet követel meg a színésztől. S akinek alka-
tához bizonyos típusú avantgárd vagy ab-
szurd drámák állnak közel.
 Nyilvánvalóan van valamilyen orga-

nikus vonzódás az emberben. Ha már tud-
ja, hogy milyen szerző Szép Érnő, ha tudja,
hogy jobb, mint Ionesco, könnyen választ.
Csak figyelmesen kell elolvasni, s az ember
hamar rájön, hogy Szép Érnő sokkal na-
gyobb szerző, mint nagyon sok divatos
abszurd. De Karinthy Frigyes is.
 A kritikákban sokszor leírták rólad,

hogy az előadásaid hangütése rendkívül
erőteljes, harsány, sokszor az abszurdig fo-
kozva aknázod ki a darab lehetőségeit.
 Ez alkati kérdés. Különböző alkatúak

vagyunk mindnyájan. Égy előadás száz-
féleképpen létrejöhet, a színházcsinálás-
nak nincs egyetlen üdvözítő módja. Ahá-
nyan csináljuk, annyiféleképpen lehet
érvényesen csinálni.
 E pillanatban nem tudhatjuk, évek

múlva milyen lesz a Nemzeti Színház, s
hogy a Nemzeti sorsa merre fog kanyarod-
ni. Mégis, mit gondolsz, mai, politikától
túlfűtött világunkban teremtődhet-e olyan
helyzet, amikor a Nemzeti Színház mint
nemzeti közintézmény és a Nemzeti műsor-
politikája politikai csatározások terepévé
válhat?

- Sajnos teremtődhet. Sajnos. Ami-kor
egy művészeti intézmény falai közé a
politika ilyen erővel tör be, akkor azok
nagyon szomorú idők. De ilyen előfor-
dulhat.
 Nyilván lesznek olyanok, akik szerint

a Nemzeti alapvető feladata, hogy a
nemzeti gondolatot a lehető legmagasabb
nívón szólaltassa meg, s teret adjon a nem-
zeti identitás problémáinak, a nemzeti
sorskérdéseknek. Az már más kérdés, hogy
X. szerző darabjában ezt esztétikai

lag is hitelesen teszi, míg Y.-éban publi-
cisztikai szinten.
 Magyarországon nem tekinthet el

attól a Nemzeti Színház, hogy sorskérdé-
sekkel foglalkozzék, és úgymond -poli ti -
záljon. Azért mondom ezt aláhúzva, hogy
politizáljon, mert minden bizonnyal
másként kell politizálni a Vidám Színpa-
don, a Mikroszkóp Színpadon vagy a
Nemzeti Színházban. Úgy érzem, most
különösen óvatosnak kell lenni e téren,
hiszen nap mint nap olyan politikai
újdonságokkal találkozunk, amelyektől
egy, a naponta megjelenő újabb és újabb
sajtóorgánumokon edződött értelmiségi is
kapkodja a fejét.

Azt hiszem, a Nemzeti Színháznak nem
feltétlenül kell kapkodnia a politizálásban.
Nem is tudja ezt megtenni, nem is lehet a
dolga egyetlen komoly művészeti
intézménynek sem, hogy pártcsatározá-
sokba bonyolódjék. Ezt végezzék el a po-
litikusok. A színháznak sokkal átfogóbban
és átgondoltabban kell politizálnia.
Maradjunk a sorskérdések témájánál.
Magyaroszágon ma roppant nehéz nem-
zeti színházat csinálni. Talán sehol nem
olyan nehéz a világon, mint éppen Ma-
gyaroszágon, mert ma minden eszme-
áramlat azt várja el, hogy az ő nézetei jus-
sanak érvényre egy Nemzeti Színház
pódiumán. Félő, hogy egy Nemzeti Szín-
ház, bármilyen jól dolgozik is, vagy minél
jobban dolgozik, mindenkinek nem fog
megfelelni. De azt hiszem, ezzel nekünk
nem kell foglalkoznunk. Csinálnunk kell a
magunk dolgát. Nem hiszem, hogy a
magyar Nemzeti Színháznak bármiféle
messianisztikus küldetéstudattal kellene
dolgoznia. Sokkal fontosabbnak érzem,
hogy Színháznak kell lennie. Egy rossz
magyar darabban jobban kifejezhető a
magyar nemzeti játékszín karaktere, mint
Shakespeare-ben? Bizonyára nem.
 A nemzeti színházak mindenhol a vi-

lágon a helyüket keresik, és a tradicionális
múzeumszínházi funkciót igyekeznek föl-
váltani a modern színházéval. Ugyanakkor
Magyarországon a Nemzetinek mindig
egészen speciális, sajátos szerepe volt. Sok
olyan feladat is a Nemzetire hárult, ami
nem lett volna elsődlegesen színházi
funkció. A társadalmi-politikai viszo-
nyokból következett, hogy ezek ráhárultak.
Aminek az lett a következménye, hogy a
Nemzeti Színház története során
számtalanszor hozzá volt rendelve az ak-
tuális politikai kurzusokhoz, és profilja,
műsorpolitikája úgy alakult, ahogy a poli-
tika kívánta. Tisztelet a kivételeknek, vol-
tak nagy egyéniségek a Nemzetiben, akik
szuverének tudtak maradni. Ami azért
érdekes szituáció, mert most nemcsak a
színház van változóban, nemcsak a Nem-



zeti társadalmi szerepe változik, hanem
ennél sokkal jelentősebb, hogy a politika
is alapvetően megváltozni látszik. S ez a
megváltozó politikai háttér áll majd ott ki-
sebb vagy nagyobb mértékben a Nemzeti
Színház mögött. Mit gondolsz te erről?

- Nyilvánvaló, hogy a politika még jó
ideig jelen lesz, sőt, azt hiszem, a társada-
lom s benne a színház megjavításához
anynyi idő kell, amennyi idő alatt azt
tönkre-tették. Negyven év alatt nemcsak
egy Nemzeti Színház vagy általában a
színház ment tönkre, természetesen. Bár
az utóbbi időben már csak a színház nem
változott. Szinte most is ugyanabban a
működésképtelen struktúrában dolgozik,
ami-ben korábban. A színház is ott tart,
ahol a magyar futball. Abszolút
alkalmatlan, működésképtelen
struktúrában vesztegel. De ezek ismert
dolgok.

Visszatérve a korábbi kérdésre: nem
gondolok én valamiféle politikamentes,
tiszta művészetre. Távolról sem. Pusztán a
politika mostani hullámzásait, csapon-
gásait lesz lehetetlen követni. Es azt hi-
szem, nem is szabad követni. Egyeteme-
sebb kérdésekkel kell foglalkoznia a
színháznak. De nyilván politizálnia is kell,
csak nem mindegy, hogy milyen szinten.
Úgy gondolom, ha magyar darabot ját-
szunk, akkor annak értékes műnek kell
lennie.

Az ország politikai életében bekövet-
kező változásokat, azt hiszem, a Nemzeti
Színház sem hagyhatja figyelmen kívül.
Tudni kell mindenről, de nem kell mindig
mindenre reagálni. Nem is lehet, hisz
kedden még nem lehet kiszámítani, hogy
szerdán mi következik be. Egy biztos:
amennyit az utóbbi negyven év alatt tor-
zultak az intézményeink, annyit torzult a
színház is, és annyit torzult a Nemzeti
Színház is. Amikor a Nemzeti Színházról
szólva a színházra teszem a hangsúlyt,
attól félek, hogy annyi minden defor-
málódott, annyi érték ment veszendőbe,
hogy ha ez most mind megjelenni kíván-
koznék, és hirtelen akarnánk bepótolni az
elvesztegetett időt, ez szinte követhetetlen
lenne. Mire gondolok?

Generációkat fosztottak meg a nem-
zettudatuktól. Generációkat tanítottak
hazug történelemre. Hazug magyar drá-
mára, következésképpen hazug színház-
történetre is. Megfosztották a fiatalságot
mindenféle eszmétől, az európaiságtól,
elvették a hitét. Ezt nem lehet hirtelen
bepótolni. A változásokat persze a lehető
legrövidebb időn belül kell véghezvinni.
De nem biztos, hogy ezt szellemben és
lélekben követni tudjuk. Vagy legalábbis
a fiatalok követni tudják. Persze lehet,
hogy nekik könnyebb lesz. De annyi jó
szándékú változással kellene szembenéz-

ni, s annyi mindent kellene megvalósíta-
nunk - legalább a magunk háza táján -,
amit, azt hiszem, egy színház egy évad-
jában csak elkezdeni lehet, de megvaló-
sítani évek során sem, kivált, hogy az
évek során a változások láncreakciósze-
rűen fognak kiteljesedni.
 Szerinted mennyi idő kell ahhoz, hogy

egy új nemzeti színházi koncepció meg
tudjon mutatkozni?
 A koncepciónak már az új évadban

meg kell mutatkoznia, s három év alatt ki
kell teljesednie. A harmadik évben már
dominánsan kell megjelennie egy mar-
káns, új Nemzeti Színháznak.
 A Nemzeti állami színház, eltartója,

vagy mondjuk így: fenntartója a magyar
állam.
 Én azt hiszem, hogy fenntartója a

magyar nemzet, a magyar nép.
 Ez elvileg így van, de a gyakorlat-

ban?

 Maradjon csak a magyar nép.
 Egyetértek veled, csak hát a helyzet

mégis az, hogy az állami-miniszteriális
apparátus finanszírozza a Nemzeti műkö-
dését.
 Nem a fizetéséből. A te adódból is,

meg az enyémből is...
- ... szóval az állami irányítás nyilván-

valóan változóban van, és változni is fog.
Nincs-e benned olyan félelem, hogy né-
hány év múlva az egész politikai környezet
megváltozik, és egy plurális politikai és
művészeti közegben másféle Nemzetire
lesz szükség?
 Ez lehetséges. Én azonban az évadok

folyamán a színházat nem mint moz-
dulatlan intézményt képzelem el. Min-
denféleképpen együtt kell élnie a válto-
zásokkal, egyébként holt intézmény, holt
színház marad. De amit mondtál, annak
van realitása. Ám én nem egy évaddal
vagy hárommal számolok, hanem úgy
kezdem el a munkát, hogy addig dolgo-
zom, ameddig jól lehet dolgozni, és amed-
dig szükség van a munkámra. De olyan
mértékű változásokra lehet számítani,
hogy a váltás szükségessége bármikor be-
következhet. Nem baj, csak ne a kontra-
szelekció jegyében következzék be. Min-
den mást természetesnek tartok.
 Az új évadban Szép Ernőt és Oszt-

rovszkijt rendezel. Miért veszed elő újra az
Érdőt?
 Van egy drámai vonulat, amelyhez

különösképpen vonzódom: Shakespeare-
hez és a „shakespeare-iánus" szerzőkhöz,
Osztrovszkijhoz, Csehovhoz. E szerzők
darabjait mély szellemi és formai ro-
konság köti össze. Osztrovszkijé feltétle-
nül shakespeare-iánus darab. Nyilván-
valóan van benne valami olyan drámai erő
vagy dramaturgiai sajátosság, amely-

re alkatilag, szellemileg, ízlésbelileg fo-
gékony vagyok. Ha valaki Shakespeare-t
szereti, akkor nem lehet igazán megle-
pődni rajta, ha mondjuk Beckettet is ked-
veli, mert Shakespeare-nél - és Moliérenél
- abszurdabb szerző azóta sem szüle-tett.

Osztrovszkijt az orosz nemzeti színház
atyjának tartják. S az Erdőben találkozott
legteljesebben az orosz népművé-szettel.
Tizennégy évvel ezelőtt már rendeztem a
művet Kaposvárott. Tulajdonképpen ez az
első darab, amit életem folyamán újra
rendezek. Az orosz lélek hihetetlenül
tiszta karaktere árad ebből a drámából, s a
tiszta népművészet levegője csapja meg
az embert közben. Az ember tragédiáján
kívül nem ismerek hozzá fogható, sodró
erejű művet.

Szenzációs szerepek vannak a darabban,
tehát alkalmas rá, hogy számos színész jó
lehetőséget kapjon benne. Két színész is
szerepel a darabban, mind a kettő állás
nélküli. Félúton találkoznak. Megtudják,
hogy se itt, se ott nincs szín-ház, úgyhogy
harmadik helyre kell majd menni játszani.
A Tehetségek és tisztelők-kel ellentétben e
darabban nem a színház szakmai
kérdéseiről, nem is a színházi
közállapotokról vagy a művészek meg-
aláztatásairól van szó, hanem a színészek
emberi, morális nagyságáról. Ezt a da-
rabot nem kell aktualizálni. Nem is sza-
bad, csak kisebbednék tőle. De el kell
mondani azt, hogy akik ma színházcsiná-
lásra adják a fejüket, azoktól elvették e
szakma társadalmi rangját, megbecsült-
ségét, mind erkölcsileg, mind anyagilag -
nos hát akkor az is bolond, aki színész
lesz Magyarországon. Ilyen helyzetben
megmutatni két színészt, akiben a „civi-
lekénél" is több szeretetéhség és humá-
num van - s ezt el is játsszák -, azt hiszem,
ez morális tett. Ezért esett a választásom
az Erdőre.
 Es gondolod, hogy túl tudod szár-

nyalni a 74-es előadást?
 Nem gondolok erre, és nem is aka-

rom. Akkor sem akartam sem elérni, sem
túlhaladni magam. Dolgoznom kellett,
meg kellett csinálnom ezt a darabot. Most
megkísérlek teljesebb képet adni róla.
Hátha nem múlt el nyomtalanul az eltelt
tizennégy-tizenöt év.
 Eddigi pályádat vidéki színházakban

töltötted. Mit gondolsz, megváltoztatja-e
életedet vagy a színházhoz való viszonyo-
dat az új életforma? Beállsz-e, úgymond,
a sorba, és fogsz-e dolgozni máshol is?
 Remélem, hogy igen. Persze az len-

ne jó, ha eleve tudnám, hogy nem kell. De
hát a színházi fizetésből manapság le-
hetetlen megélni. Sem magamtól, de a
színészeimtől sem várhatom el - és egyet-



len színházvezető sem várhatja el -, hogy a
színészek ne dolgozzanak másutt, ne
kezdjék napjukat a szinkronban, és ne fe-
jezzék be a filmgyárban vagy a televízió-
ban. Pusztán a saját lelkiismeretünknek
vagyunk kiszolgáltatva, hogy mennyit
vállalunk, és itt most elsősorban a
színészekről beszélek. Azt hiszem, na-
gyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy
egy színész ma a színházi jövedelméből
meg tudjon élni, és ne legyen rákénysze-
rítve az idényjellegű munkára. Ez az
egyik része a dolognak, de életformává
nem ettől válik a vidéki színház. A vidéki
színész kevesebbet filmez, szinkronizál,
kevesebbet megy a tévébe. Hisz vagy ideje
nincs feljönni, vagy nem éri meg utaz-
tatni. Életformává attól válik, hogy reg-
geltől estig a színházban van az ember
vidéken. Előadások után szintén együtt
vagyunk.

A sorba beállni? Ahhoz én már öreg
fiú vagyok. Ha eddig nem tettem, már
ezután sem fogok. Nem is kell. Nem is
olyan a sor, ami után tülekedni kéne. Es
remélem, változik annyit a színház is,
hogy a „sor" felbomoljon, és más sorok is
legyenek. De azért örömmel veszek részt
egy új színház munkájában, annál is in-
kább, mert a színház művészeti igazgató-
ja és nagyon sok munkatársa is régi barát,
régi munkatárs. Nem érzem, hogy új
munkahelyen volnék. A jó színészektől
soha nem féltem. Csak a rossz színészek-
től féltem s félek ma is.

 De azért a színházi közállapotok nem
töltenek el optimizmussal.

 Már lassan hozzászokunk, hogy
mindenütt szerkezetváltásról esik szó,
csak a színházban nem.

 Akkor most szidjuk a struktúrát?
 Nincs mit beszélni róla, megváltoz-

tatni úgysem lehet. Amíg szabad színházi
csoportosulások nem jöhetnek létre, amíg
egy menedzser-igazgatónál nincs pénz,
amíg ő nem bíz meg egy művészeti
vezetőt, amíg az nem szervezi meg a
teamjét - amit igazából nem kellene szer-
vezni, magától kialakulna - és amíg a
színházak közt szabadabb mozgástér nem
jön létre, addig maximum jó társulatokat
lehet szervezni. Lám, most is ez történik,
mégis minden bizonnyal a születésekor
már a halálát is magában hordozza.

 Elég pesszimista vagy.
 Végtelenül pesszimista vagyok.

Miért is lennék optimista? Mire fel
lennék az?

 Es ha létrejön egy olyan szituáció,
amelyben „szabad" színházi vállalkozások
alakulhatnak?

 Semmi jel nem mutat erre. És ha el
is kezdődik, nagyon hosszú folyamat
lesz.

Előbb persze ennek is ki kell tanulni a
technikáját, a kultúráját. A jó társulati
rendszer hasonlít ehhez. Imitálni tudja,
hogy végül is szabad módon szerveződ-
nek a társulatok, egyre szabadabban. De
mégis, ha egy struktúrát néha kiszellőzte-
tünk, felrázunk, attól az még nem válto-
zik meg.
 Szóval szerinted le kéne bontani ezt a

struktúrát.
 Itt már nem lehet toldozni-foldozni.

Ezt úgy, ahogy van, ki kell cserélni. Nem
normális dolog, hogy minden színház va-
lamilyen formában dotációt kap.
 Azt akarod mondani, hogy bizonyos

színházaktól vegyék el a dotációt?
 Nem. A színház nem tud meglenni

dotáció nélkül. Csak nem mindegyiket
kellene az államnak dotálnia. Ebben a
színházi struktúrában a versenyszellem
abszolút mértékben ki van zárva. Ez csak
a „biztonsági évadok" létrejöttéhez jó.
Szinte csak az önnön lelkiismeretünkkel
versenyzünk, és az sokszor kevés.

Magyarországon nem „egyszemélyes"
színházak alakultak ki, a Szovjetunióban
például egy-egy rendező köré szervező-
dik egy-egy társulat. Gondolj Ljubimov-
ra, Tovsztonogovra. Nálunk a csapat-
játék vezetett az üdvösséghez. Annál
színesebb és annál érvényesebb egy
színház, minél több jó rendezővel vagy jó
tervezővel rendelkezik. A kaposvári és a
miskolci színház sikerét vagy érvényessé-
gét abban is látom, hogy a lehető legjobb
munkatársakkal dolgoztunk, tervezők-
kel, zeneszerzőkkel. Csiszár a legjobb
rendezőket és tervezőket szerette a
színházban látni. Ebben a kérdésben
mindenkinek szabad utat biztosított. Ezt
érzékelem most a Nemzeti Színházban is.
 Hogy viszonyulsz a kritikához?
 Nem hiszek a pártatlan kritikában.

Attól hiteles a kritika, ha szubjektív. S az
a jó kritikus, aki nemcsak egy előadást
elemez, hanem folyamatot is képes rög-
zíteni. Ami lehet téves, lehet zsákutca is,
de mégiscsak egy folyamat. Számomra
mindig is a szubjektív kritika volt meg-
győző, mert az azt mondja, hogy ennek az
embernek a munkáira vagy ennek a szín-
háznak a munkáira kíváncsi vagyok. Az
olyan kritikusnak, aki a folyamatokat is
elemezni tudja - mert évek vannak a tol-
lában, a szívében, az agyában -, joga van
botrányt csinálni, joga van dicsérni és le-
vágni, lesöpörni valamit az asztalról,
mert hitele van. Szóval a színház fontos
alkotóelemének tartom a kritikát. Én ti-
zenöt éves kritikákból tudok idézni. Ma
is emlékszem, amikor 1974-ben, a Tarel-
kin haláláról írva Molnár Gál Péter egy
vájdling jelenlétét dicsérte meg a Népsza-
badságban. Keserű Ilona a saját vájdling-

ját hozta be, mert az úgy volt kopva, tör-
ve, ahogy azt a kellékes soha nem tudta
volna megcsinálni. S volt egy kritikus, aki
ezt a vájdlingot kiszúrta. Ilyesmit nem le-
het elfelejteni.
 Mire törekszel a rendezéseidben?

Arra, hogy hű maradj a darabhoz, vagy
hogy megvalósítsd az elképzelésedet?
 Nekem nincs előzetes koncepcióm.

Szeretek remekművekkel dolgozni. Vagy
remek anyagokkal. Az Ahogy tetsziket
remekműnek tartom. Arrabal Az építész
és az asszír császárát remek anyagnak. A
különbség nyilvánvaló. Én az olvasópró-
bán vagyok a legagresszívebb, amikor fel-
olvasom a darabjaimat, mert akkor még
csak magammal és az írott szóval állok
szemben. Lehet, hogy rosszul olvasom fel
a darabot, jó néhány kollégámhoz hason-
lóan, de azért valamire jó ez. A darab
alap-hangját valamiképpen érzékelteti. A
későbbiekben már egy adott térrel talál-
kozom, ott már csak figyelnem kell, és a
színészekkel együtt kell próbálnom. Ott
már nincs helye az ilyenfajta agresszivi-
tásnak. Soha nem kényszerítem a színé-
szeimet. Olyan helyzeteket igyekszem te-
remteni a próbán, hogy a színész úgy
szólaljon meg, mintha először mondaná
ki azt a szót, úgy üljön le vagy úgy lépjen,
mintha először tenné. Nekem nem arra
van szükségem, hogy a színészeim a
vala-milyen más szerepről vagy
önmagukról elképzelt képet jelenítsék
meg a színpadon. Számomra nincs
semmiféle adott színpadi alak. Az mind
az, aki játssza. De ennek kapcsán olyan
érzeteket igyekszem felkelteni -
magamban éppúgy, mint színészeimben
-, hogy úgy nyilatkozzunk meg, mintha
az először torténne meg az életünkben.
Mint ahogy az először és utoljára is
történik. Minden esemény, ami
életünkben végbemegy, első és utolsó is
egyben.
 Milyen az az ideális színház,

amelyet elképzelsz magadnak?
 Semmilyen színházat nem képzelek

el magamnak, soha nem is képzeltem. Én
a színházat nem színháznak képzelem el,
hanem az életet látom színháznak, és a
színházat élem meg iszonyatos, véres, ko-
misz igazságként. Ami az élet legsűrűbb,
brutális és gyönyörű valóságát adja.
Szóval én fordítva élem meg a találkozást
a drámákkal Következésképpen ha-
gyom, hogy hasson rám egy anyag. Az
olyan szerzők, akik valamilyen prekon-
cepcióval vagy valamilyen tendenciózus
célzatossággal írták meg darabjaikat,
eléggé távol állnak tőlem.
 Szóval maradsz Shakespeare-nél.
 Shakespeare-nél és Moliére-nél.

Igen, az ő színházukat totális színháznak
is szokták nevezni.



 Ez alatt mit értesz?
 Azt, hogy az adott műben a szó, a

mozdulat, a ritmus és az érzelem azonos
értékkel jelenik meg. A nagy művek fan-
tasztikusan zenei természetűek, zenei
szerkesztésűek. Egy nagyon jó előadásban
- lehet az akár Shakespeare, Madách,
Osztrovszkij vagy Csehov - az el-hangzott
szó, a szöveg dinamikája, intonációja
tökéletes zenét ad ki. Olyan zenét, amilyen
az adott mű. A Shakespeare-darabokra
feltétlenül igaz ez, de Szép Érnőre
úgyszintén. Ha elolvasod, látnod kell,
hogy egy zenebalett. Az én munkáim
mélyen zenei természetűek.

 Milyen szerepet tulajdonítasz a kö-
zönségnek?
 A hetvenes évek legelején még nem

volt kialakult közönségtábora a kaposvári
színháznak. Igazából a fővárosi értelmiség
vagy Pécs értelmisége tartotta el. Olyan
tervezők dolgoztak akkor ott, mint Pauer
Gyula, Keserű Ilona. Nem voltak
díszlettervezők, igazából nem is értettek
ehhez, de olyan tereket, olyan térkombi-
nációkat, színvariációkat alkalmaztak,
amelyek felértek egy szcenikai forrada-
lommal. Nem véletlen, hogy pont a Ka-
posvár és Szolnok gyökereiből kinőtt tár-
sulat emelkedett Európa utazó színházai
közé. A sors iróniája, hogy akkor érte el
ezt az európai sikert, amikor véleményem
szerint már leszálló ágban van. Így volt ez
Kaposvárott is: ha akkor a kaposvári és a
szolnoki színházból nem jön létre Buda-
pesten egy társulat, Kaposvár is széthullott
volna. Es nem azért, mert Zsámbéki nem
győzte erővel. A legjobb előadások akkor
születtek, Zsámbéki csodálatos Ivanovja
abban az évadban volt. De akkor az a
színház a széthullás szélén állt. Nem volt
már benne belső feszültség. Úgyhogy
szerencse, hogy új életre kelhetett. Gon-
dolj bele, olyan ragyogó színészek, mint
Koltai Róbert, Pogány Judit, Lázár Kati
hagyták ott a színházat. Pedig edzett em-
berek, kipróbált művészek voltak. Aztán
jöttek a fiatalok, akiket még nem koptattak
el a kilométerek. Kétszáz kilométerre volt
Kaposvár, olcsó volt még a benzin,
nyomni kellett a pedált, kattogtak a ki-
lométerek a vonatban, iszonyatos volt,
embertelenül sok kilométer... Én eddig
háromszázezer kilométert autóztam.
Felírtam az eladott kocsik óráját.

 Szerinted mivel lehetne megújítani a
színházat? A struktúra átépítésével?
 Semmi mással. Már senki nem kapja

fel a fejét, amikor azt hallja, hogy az el-
lenzéki pártok képviselői Londonba
mennek tanulni. Intézményekhez, ban-
kokhoz szaktanácsadók jönnek, s arra a
rendszerre tanítanak, amely náluk
eredményesen bevált. Ne tekintsük őket

olyan hülyének, hogy ne vennék át,
mondjuk a mi színházi módszereinket, ha
ez lenne a jó. Ha ez a betokosodott, be-
merevedett színházi struktúra jó lenne,
nyilván átvennék tőlünk. A változások-
hoz persze pénz kellene, sok pénz. Talán
lesz majd kormány, amelyik rájön, hogy
ha a színházát, a kultúráját eltapossa, bu-
kásra ítéltetett. Jó hallani Glatz Ferencet a
Napzártában. De nekem már nem elég a
kimondott szó...

Kicsit félek attól, hogy fővárosi művész
legyek. Inkább megmaradok „vidéki ren-
dezőnek". Én ezt egy helyzetnek fogom
fel, ahol dolgozni lehet. Sem megtisztel-
tetésnek, sem különösebb örömnek nem
érzem. Sokkal sikamlósabb, nehezebb és
kilátástalanabb munkának érzem, mint-ha
üresen megkapnánk egy új színházat. De
Csiszár kipróbált, tudatos, kemény fickó,
ment ő már neki keményebb dolgoknak is.
Rajtunk igazán nem fog múlni.

E számunk szerzői:

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta

KORCSMÁROS GYÖRGY a
Rock Színház főrendezője

KOVÁCS DÉZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

REGŐS JÁNOS
a Szkéné Színház igazgatója

STUBER ANDREA újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

TAKÁCS ISTVÁN újságíró,
a Népszava munkatársa

ZAPPE LÁSZLÓ újságíró,
a Népszabadság munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ

A Squat útja

Hamburgi beszélgetés Bálint Istvánnal

- Úgy tudom, nemrég otthon jártál.
 Megjelent a Jelenlét című antológia,

amiben az én írásaim is megtalálhatók.
Ebből az alkalomból voltam Magyaror-
szágon.
 Ez volt az első utad 1976 óta?
 Nem, de nagyon különbözött minden

eddigi utamtól. Három-négy év távollét
után kezdtem látogatni a szüleimet. De
inkább csak bujkáltam Magyar-országon.
Most történt meg először, hogy „szociális
életet" is éltem. Ez persze nem véletlen.
Most érett meg erre az idő.
 Néhány évvel ezelőtt rendezték édes-

apád, Bálint Endre gyűjteményes kiállí-
tását a Műcsarnokban. Azt láttad?
 Arra nem mentem haza. Végül is

életem fele az ő gyűjteményes kiállításá-
nak „rendezésével" telt.
 Ez most úgy hangzott, mint egy kelle-

metlen emlék.
 Nem, én imádtam ott lenni, amikor ő

dolgozott. Nagyon szerettem ezt, ahogy
minden kisfiúnak illik szeretnie, amit az
apja csinál. Csak annyit akartam monda-
ni, hogy egy kiállítás kedvéért nem men-
tem haza, hiszen együtt nőttem fel a
képekkel. Természetesen szívesen látnám
én is együtt a műveit. Őt magát még
inkább.
 A családban maradva: a Squat

Színház produkcióját itt, Hamburgban lá-
nyod, Bálint Eszter nevével reklámozzák.
 Jim Jarmusch filmje, a Stranger than

Paradise (Florida, a Paradicsom) híressé
tette őt. Mi viszont nagyon régen jártunk
itt, több mint tíz évvel ezelőtt. Akkor a
fesztivál kedvence voltunk, de hát erre
nem mindenki emlékszik. Különben is, a
film populárisabb műfaj, mint a színház.

A hetvenes évek

- A hetvenes évek első fele nálunk az
úgynevezett „amatőr mozgalom" virág-
kora volt. Ebben ti, a Halász Péter-féle
csoport jelentős szerepet játszottatok.
 Szerintem két fontos színházi kísér-

let létezett akkor. Az egyik a Lakás Szín-
ház, amit mi csináltunk Halász Péter la-
kásán, a másik a Najmányi-féle színház.
Időnként közösen is dolgoztunk. Molnár
Gergely például mindkét társulatnak tag-
ja volt. A többiekkel viszont semmiféle

kapcsolatunk nem volt. Illetve az elutazás
előtti hetekben láttam Forgács Zsu-


