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BESZÉLGETÉS MECZNER JÁNOSSAL

- Lear király, La Mancha lovagja, Énekes ma-
dár, Cselédek: eléggé meglepő műsorterv egy
gyerekszínházban...

 Az Arany János Színház ma már
alapvetően más, mint azelőtt, és egyre inkább
más is akar lenni. Olyan irodalmilag igényes
műveket szándékozunk színre vinni, elismert
rendezők segítségével, amelyek messze
túlmutatnak a hagyományos gyermekszínházi
struktúrán.

 Ez azt jelenti, hogy az ország egyetlen
gyerekszínháza szép csendben megszűnik?

 Nem szűnik meg, csak átalakul. A
megszokott gyermekszínháztól eltérően a
jövőben olyan repertoárt szeretnénk, amely több
korosztályt vonz a színházba, mint eddig. De ez

nem jelenti

azt, hogy lemondanánk a gyerekekről, hiszen to-
vábbra is műsoron tartjuk a kisebbeknek szóló
sikeres előadásainkat; az Ágacska, az évad első
bemutatója is nekik szól.
 De miért nem az anyaszínházban?
 A Budapesti Kamaraszínházzal együttmű-

ködve a Józsefvárosban és a peremkerületi mű-
velődési házakban játsszuk. Ennek két oka van:
azzal, hogy „házhoz megyünk", a gyerekeknek
nem kell bebuszozniuk a Belvárosba, s javul
közvetlen környezetük kulturális ellátottsága.
Más-részt pedig - és ezt vegye dicsekvésnek -
a Paulay Ede utcában jelenleg olyan erős a
gyerekrepertoárunk, hogy ha egyetlen új
bemutatót sem tartanánk, akkor is végig tudnánk
játszani az

egész szezont: délutáni előadásaink gyakorlati-
lag teltházzal mennek.
 Most rosszmájúan közbevethetném, hogy

könnyű a dolguk, hiszen jóformán nincs konku-
rencia.
 Sajnos. A világon mindenütt lényegesen

több előadás készül fiataloknak, mint Magyaror-
szágon. Ritka az olyan „nagyszínház", mint pél-
dául Kaposváron, ahol felmérték: ha azt akarják,
hogy húsz év múlva is legyen közönségük, akkor
már a gyerekeket is nívós előadásokkal kell
„bombázni". Aki ezt nem látja, csak rövid távra
tervez. Ha viszont egy színházban csupán azért
csinálnak gyerekelőadást, hogy a harmadrangú
színészeiket foglalkoztathassák, akkor azzal
csak ártanak. A gyerek nagyon könnyen hozzá-
szokik az ócskasághoz, és továbbra is azt fogja
keresni. Ekkor pedig a magyar színházművé-
szetből „csak" a művészet fog kikopni.

- Ilyen pedagógiai hitvallással miért nem
elégszik meg a klasszikus (és biztonságos) gye-
rekelőadásokkal, miért kísérletezik Shakes-
peare-rel, Tamási Áronnal, Genet-vel?

- Aki nem hajlandó kockáztatni, ne menjen
színházigazgatónak... Az pedig, hogy növeljük a
felnőttelőadások számát, a már említett átalakí-
tási folyamat része. Továbbra is játszunk
délutánonként, de jelentősen növekszik az esti
előadások aránya. A mai fiatalok sokkal
hamarabb válnak éretté, mint a harminc-ötven
évvel ezelőttiek. Ennek megfelelően akarjuk
bővíteni a repertoárt, gondolva a fiatalokra és a
felnőttekre is. A budapesti színházak nézőinek
több minta felét a fiatalok - gimnazisták,
egyetemisták - teszik ki; lassacskán az ő
igényeiket is kielégítő mű-vészszínházzá kell
válnunk.
 Tehát gyermekszínházból - művészszín-

ház?
 Színház. Mindenféle címke és jelző nélkül.
 A profilbővítés szándéka már az elmúlt

évadban is érzékelhető volt, de mintha ez a ten-
dencia most felgyorsulna.
 Hogy érti ezt?
 Az igazgatói széket pályázat útján nyerte

el, s a jogosítványa 1994 augusztusáig szól.
Mégis vannak, akik új pályázat kiírását sürgetik.
 Január elején a Radnóti Színház vezetői -

anélkül, hogy ezt velem megbeszélték volna -
közös felügyeleti szervünkhöz beadványt juttat-
tak el, amelyben azonnali hatállyal javasolták a
Radnóti Színház és az Arany János Színház
épületének cseréjét. Hogy ez színházunk életére
miként hatott volna, azt nem kell ecsetelnem.
Mégsem e konkrét esetet éreztem - ma sem ezt
érzem - a legsúlyosabbnak. Az ilyenféle mód-
szerek ugyanis, amelyek manapság egyre gyak-
rabban fordulnak elő a színházi életben is, az

Nagy-Kálózy Eszter a Holdbéli csónakosban
(MTI - Ilovszky Béla felvétele)
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egész szakma morális helyzetét veszélyeztetik.
Ebben a forrongó és változó világban az etikai
tartás nélküli szakmák - elsősorban saját hibá-
jukból - helyrehozhatatlan károkat szenvedhet-
nek. Ennél többet most nem szeretnék erről be-
szélni. Kulcsfontosságú évad előtt állunk. Dol-
gozni szeretnénk. Azt pedig nem lehet nyugta-
lan, elmérgesedő légkörben.

 Valóban irigylésre méltóan szép lett a
meg-újult épület. Úgy értem: irigylik?

 Ha tudnák, mennyi minden nem készült el
mostanáig! Hogy csak néhány apróságot említ-
sek: a színpadtechnika, meg a színházterem és
az emeleti stúdió közötti hangszigetelés... Nem
lehetett a két játszóhelyet egyszerre használni,
mert minden le-, illetve felhallatszott. Már a má-
sodik nyarat töltöttük építkezéssel, hogy a hiá-
nyosságokat pótoljuk. Arról nem is beszélve,
hogy a megszépült és korszerűbb színház fenn-
tartási költsége nagyságrenddel megnőtt.

 Azért újra megpróbálom feltenni a
kérdést: eredeti elképzelései szerint folytatja a
színház vezetését?

 Úgy vélem, a pályázati anyagomból is ki-
derül, hogy igen. Nem volt véletlen, hogy az új
épületet Weöres Sándor Holdbéli csónakosával
nyitottuk, s már másnap bemutattuk kamarater-
münkben a Test-vér-harcot. Valló Péter ezen a
görög drámákból szerkesztett előadáson kívül
még két, fiatal felnőtteknek szánt előadást ren-
dezett: egy középkori mirákulumjátékot, a Mári-
kát és Goldonitól a Két úrszolgáját. Esti reperto-
árunk azóta Schiller Ármány és szerelem című
tragédiájával bővült, és a János vitézre is sok fel-
nőtt kíváncsi.

 Kulcsfontosságú évadot említett, és való-
ban: a megújult, fiatal társulat szép feladatok
előtt áll.

 Ez a társulat egyre erősebb, s ezt az is
bizonyítja, hogy a La Mancha tervével ők
hozakodtak elő.

 A színészek?
 Igen. Ez a meglehetősen elfoglalt

együttes eleinte éjszakánként, a szabadidejében
próbálta a darabot. Nagyon örültem ennek a
vállalkozás-nak, mert a társulat erejét mutatja,
hogy vannak ötleteik, szeretnek együtt dolgozni,
és ebben az eltompult, pénzcentrikus világban
áldozatot is képesek hozni.

 Az előadást egy fiatal színész, Kanda Pál
rendezi, és két rendező: Ivánka Csaba és Ács
János is játszik benne.

 És még sokan mások. Remélem, nem
csak a kuriózum fogja éltetni ezt a lelkes, fiatalos
lendületű produkciót. Ács János ugyanakkor na-
gyon ígéretes szereposztással készül a Lear ki-
rály bemutatójára. Ha már neveket említett,
hadd tegyem én is azt: a „mieinken" - például
Czvetkó Sándoron, Haás Vander Péteren, az
újonnan hozzánk szerződött Bregyán Péteren,

Nyáry Bernadett és Czvetkó Sándor a János
vitézben

Sztarenki Pálon - kívül meg tudtuk nyerni Garas
Dezsőt, Jordán Tamást, Ráckevei Annát, Györ-
gyi Annát, Kiss Andreát és Őze Áront is.
 Elgondolkodtató névsor. A vendégművé-

szek magas aránya igényességet és nyitottságot
jelez, de arra is utal, hogy a társulatépítés még
korántsem fejeződöttbe. Hiányzik az idősebb és
a középkorosztály.
 Ennek igazán prózai oka van.

- A pénz?
- Főként. Nem tudjuk megfizetni őket. Ez az

egyik legrosszabb anyagi helyzetben levő szín-
ház Budapesten: míg van olyan hely, ahol
hatvanezres gázsit tudnak fizetni, nálunk har-
mincháromezer a plafon. De a színházunknak
más „elriasztó" sajátossága is van: a délutáni
előadások miatt nálunk korábban, kilenckor kez-
dődnek a próbák, ezt egy idősebb színész
hosszabb távon nem szívesen vállalja.

A vendégek jelenlétét azonban nemcsak a
kényszerűség diktálja. Fontosnak tartom, hogy a
társulat minél többet találkozhasson,
dolgozhas-



SUMMARY

Csuja Imre és Frajt Edit a Kék madárban
(HT Press - Keleti Éva felvételei)

son más kollégákkal is. Ez hasznos a mi
színészeinknek, de úgy érzem, hogy például a
Madách Színház művészei is örömmel játszanak
velünk az Ármány és szerelemben. Mint ahogy
tudatosan törekszünk befogadószínházként - a
kölcsönös művészi haszon reményében - ven-
dégprodukciókat hívni: ilyen vállalkozás a Füg-
getlen Színpad fellépéseinek sorozata és az is,
hogy filmesek rendeznek - a mi színészeinkkel
is - előadásokat, amelyekből aztán film is
készül. Kamondi Zoltán Szentivánéji állomását a
nyáron forgatták, és várjuk Jeles Andrást és

Enyedi Ildikót. Az ő másfajta látásmódjuk termé-
kenyítőleg hathat a színházi munkára is. Ezen
kívül több külföldi és vidéki színháznak, valamint
az alternatívok legjelesebbjeinek is szívesen
adunk bemutatkozási lehetőséget.
 Ha azonban anyagi helyzetük továbbra is

ilyen siralmas marad, még a saját nevelésű fiatal
gárdát is elveszítheti.
 Ez sajnos így van. De annak is örülök, ha

egy fiatal „gyerek" itt lett érett színész, és innen
ment el. Persze azt szeretném, ha erre nem
kényszerülnének rá: remélem, ha sikerül meg-
valósítanunk az elképzeléseinket, annak a
színvonalnak megtartó ereje lesz. Ez már nem az a
gyermekszínház, amelyet annak idején átvettem!

In January 1992 a conference was held in Buda-
pest on the world-famous Hungarian playwright
Ferenc Molnár, to whon the first part of our issue
is also devoted. We publish four papers of this
conference, by respectively Péter Molnár Gál,
Péter Hanák, Tamás Bécsy and Ágnes Szilágyi,
illuminating diverse aspects of Molnár's lifework.
In this same section Tamás Gajdó introduces the
reader to a Hungarian-language performance of
Molnár's Liliom in New York and to the premiere
of his play The Emperor, written in emigration, at
Budapest's Comedy Theatre. (This is also our
playtext of the month). Tamás Gajdó publishes
also an exchange of letters in 1945-46 between
Molnár, residing in the States and his old friend
Dániel Jób, manager of the Comedy Theatre.

The next part is devoted to Martin Esslin, the
celebrated Hungarian-born British critic and
theatre personality. We publish an excerpt of his
new book as well as Hungarian director Zoltán
Lendvai's recent interview with Mr. Esslin, made
in London.

In another one of hisfictitious critical dialogues
Zsigmond Kompolthy discusses a recent pro-
duction of Alban Berg's Wozzeck. Author and
critic András Forgách saw, during a recent trip to
France, an amateur production of a play by an-
other Hungarian, his friend and colleague Pál
Békés, and ina letter to the latter, calls up his im-
pressions of this interesting event.

We also publish István Nánay's loosely knit
notes on some, hitherto unnoticed events of the
past season, Gábor Szigethy's further recollec-
tions of his years as stagehand at the Comedy
Theatre and Judit Katalin Magyar's interview
made with János Meczner, manager of Buda-
pest's Arany János Theatre, a house devoted to
productions for children and young people.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága pályázatot ír ki a Tivoli (volt Tinódi) mozi (Bp. VI.,
Nagymező u. 8.) 1993. január 1-től történő kulturális, elsősorban színházi célú hasznosítására. A
hasznosítás hosszútávú, kedvezményes bérleti konstrukcióban történik. A pályázónak vállalnia
kell a színházi célokra történő átalakítás és a működtetés költségeit.

A mozi befogadó képessége: 316 fő, alapterülete 580 négyzetméter (előcsarnok, kiszolgáló he-
lyiségek, vetítő gépház és nézőtér), és hozzá tartozik egy 300 négyzetméter alapterületű pince.
Utolsó felújítását a Budapest Film Vállalat 1979-ben végeztette el.

A pályázat beadásának feltételei:
 a helyiségek átalakítási, felújítási terve, a finanszírozás forrásainak megjelölésével;
 a működtetésre vonatkozó részletes szakmai és gazdasági program;
 a pályázó gazdasági hátterét bemutató információk.

A pályázatokat 1992. szeptember 30-ig kell benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármes-
teri Hivatala kulturális ügyosztályára, Bp. V., Városház u. 9 - 1 1 .

A beérkezett pályázatokat a Kulturális Bizottság 1992. október 30-ig bírálja el és terjeszti a Fő-
városi Közgyűlés elé jóváhagyásra.
Ügyintéző: Vásárhelyiné Sütő Anna, telefon: 117-4747

Fotógaléria: Simon Böske
Simon Böske, Jób Dániel felesége lett 1929-
ben, az első magyar szépségkirálynő-válasz-
táson Miss Magyarország. Még ugyanabban az
évben Miss Európává is koronázták. Ez utóbbi
címet minden magyar szépségek közül mind-
máig egyedül ő kapta meg.


