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Volt már minden. Es lassan majdnem
mindenki. Szakmabeli és szakmán kívüli.
Színész és rendező. Filmrendező és író. Egy és
kettő. Esetleg három. Sőt több. Vették már
komolyan és vették félvállról. Minden-féle megoldás
érdekelte már a Magyar Színház-művészeti
Szövetséget (később Társaságot), csak legyen
valami kevésbé sértő és viszonylag objektív mérce,
amelyhez mérhetők az évad elő-adásai. Mind.
Szerte a hazában. Mert bár az egész egyáltalán
nem hasonlít a magasugráshoz, azért mégis
kifejezhető centikben. Hiszen vannak előadások,
amelyek leverik a lécet, vannak, amelyek
csöndesen meghúzódnak alatta, és hát van-nak,
igen, csakugyan vannak, amelyek szárnyal-nak,
jócskán a léc fölött. A gond csak az: nem biztos,
hogy minden évadban van ilyen. Meg az sem
biztos, hogy a színház vezetője már évad elején
tudja, melyik előadás lesz majd a legjobb. Es az
sem biztos, hogy a jelentkezésnél nem befolyásolja-
e a színigazgatót a fránya irigység, és nem
akadályozza-e meg abban, hogy legalább ő a
legjobbat akarja a saját társulatának. Es mert
mindenfélére van példa, az idei fesztiválválogatás is
a „mihez képest" főcsapásán nyomul.

Vannak a művészeti szempontokon kívül más,
igen fontos, racionális megfontolások is. Hiszen
az előadásnak először be kellene férnie a kami-
onba, azután a vendéglátó színház színpadára,
zsinórpadlásába, zenekari árkába, takarásába,
forgójára, süllyesztőjébe. Ahhoz képest tehát,
hogy színházi a fesztivál, nem árt az évad legjobb
előadásait colstokkal megmérni. Az idei színházi
fesztivál veszprémiszínház-méretű, kiegészítve
egyéb lehetséges játszóhelyekkel. A válogatás-
ban részt vevő személyek pedig: Szűcs Katalin
kritikus, Kézdy György, a veszprémi színháztagja
és Balázsovits Lajos, a Játékszín igazgatója.
(Szűcsöt és Balázsovitsot a Színházművészeti
Társaság választmánya delegálta, Kézdyt a szín-
háza kérte föl.)

Szűcs Katalin...

...nem csodálkozott. Elvégre kritikusnak helye
van a válogatótestületben, sőt! Ez azon kevés
dolgok egyike, amely már hagyománynak mond-
ható.

 Neked mindegy, hogy kritikusként vagy zsű-
ritagként nézel színházat?

 Ezt hittem én is, de nem mindegy. Így aztán
lótok-futok az országban, időnként hazaruccanok
tiszta fehérneműért. Van a teljesítendő penzum.
Ráadásul nem is csak azt nézem meg, amit a
színházak jelöltek.

 Szorgalmi feladatként? Ha már úgyis ott
vagy?

- Úgy is. Meg árukapcsolásként. De érdekel
egy csomó más előadás is. Kíváncsi természetű
vagyok.

- Es a többiek? Összedolgoztok, megosztjátok
a feladatot? Fogjátok egymás kezét a nehéz
pillanatokban?
 Nekik sokkal nehezebb dolguk van.

Rosszabbul tűrik, mint én, aki hasonló
mennyiségű színháznézéshez vagyok szokva.
Néha együtt utazunk, beszélgetünk,
panaszkodnak. Egyelőre még csak ebben
vagyunk társak.
 Ez biztosan nagyon szórakoztató. De nem

lehetett volna elosztani a mennyiséget? Muszáj
mindenkinek mindent látni?

- El lehetett volna osztani, sőt, végül meg is
egyeztünk ebben, de én nem akartam lemondani
arról, hogy mindent lássak. Ha durván fogalma-
zok, akkor mondjuk úgy, nem bíztam meg ben-
nük, hiszen igazából nem is tudom, milyen az
ízlésük, állandóan ellenőrizni akartam volna őket.
Csak annyit ismerek belőlük, amennyit nézőként
láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy
tapasztalatom szerint egészen másképp néznek
előadást, mint én. Nekem mások a szempontja-
im. Kézdy például agyonlelkesedi magát egy szí-
nészi alakításért, én meg sokszor úgy látom,
lehet valami önmagában jó, de az előadás egésze
szempontjából értelmezhetetlen. Kézdy boldog
attól, ha a színész őszinte. Én meg nem bánom
azt sem, ha nincsenek értelmezési gondjaim.
Ezért nem lett volna jó az sem, ha feltételezzük,
hogy mindenki mindent megnéz...
 Feltételezzük?
 Jó, volt úgy hatvan nevezés, én meg száz-

húsz előadást fogok látni. Egyet nem, a Hófehér-
két Székesfehérváron. De azt Kézdy látta. Nem
mondta, hogy ne hagyjam ki.
 Ha nem szorgalmizol, akkor becsületesen

megnézed a Hófehérkét. Miért vállaltál külön elő-
adásokat? Felelősségérzetből, kíváncsiságból,
szakmai buzgalomból?

- Az elején megkérdeztem, mi van, ha más
tetszik, és nem az, amit a színház javasolt. Azt
mondták, nem kizáró ok. Beválogathatom azt is.
Ahogy eddig is elmentem egy-egy rendezőért
színházba, megtettem most is.
 Kiderül-e a jelölésekből, menynyire képesek

a direktorok elfogulatlanul megítélni a színházu-
kat? Akarnak-e valamilyen szempontnak megfe-
lelni?
 Ez az egész nevezés borzasztóan furcsa

dolog. Jó, tudom, hogy szükséges. Eleve nem
mehet olyan előadás, amelyik nagyobb teret
igényel. A fesztivál legjobb előadása csak az
lehet, ami befér az adott színpadra. De az igazi
abszurditás nem ez. Ahhoz, hogy az előzsűri
dolgozni tudjon, már októberben ismernie kell a
nevezéseket. A találkozó legjobb előadása tehát
az lehetne, amelyik egyrészt ugye befér, más-
részt már évad elején megszületett. Ezt egyféle

képpen lehet csak kivédeni, ha menet közben az
igazgatóknak mindig új ötleteik támadnak, és
módosítanak a jelöléseken, vagy látatlanban ne-
veznek később elkészülő produkciót. Nekem,
mondjuk, mindegy, mert Pesten úgyis mindent
megnézek, de vidéken azért nem. A kaposváriak
például egyszerűen a tavalyi évad végi előadá-
sukkal jelentkeztek. Be is fér, meg ki is próbált.
De nem ez a jellemző. Helyenként rémesen hi-
ányzik az önkontroll. Nem akarnám bántani az
Evangélium Színházat, elhiszem, hogy van kö-
zönségük, szeretik is őket nyilván, akik bemen-
nek rájuk, de azért legalább nekik tudni kéne...
Inkább ne neveznének, ha nincs mit. Lehet párás
szemmel a magyar dráma ügyét szolgálni, és jó,
hogy a perifériára került színészek munkához
jutnak, csak közben látni kéne a művészi minő-
séget. Ezek azok az esetek, amikor igenis hasz-
nálható a magasugróléc.
 Eljuthatnak-e a fesztiválra a magánerőből

gründolt előadások? Amelyek mögött nem áll
színházi infrastruktúra, fenntartó önkormányzat?
 Született valami megállapodásféle, hogy

igen, azok, amelyek profik, eljuthatnak. De azért
ez pontosításra Szorulna. A felkérés a részvétel-
re, a jelölés, az elfogadás, minden... Most azért
biztos, ami biztos, megnézem a Szalay Krisz-
táékat.
 Az egy.
 Van több is, (mert voltam a Szegedi

Színkör-nél, Varsa Mátyáséknál, de láttam a
Kőváry Katiékat is, az Éjszakai Színházat. Aztán
az utolsó pillanatban jelentkeztek a dunaújvárosiak
a Valló rendezte Csehovval. Es a Thália
Társaság. Miattuk találódott ki ez az egész profi-
nem profi besorolás. De az biztos, hogy tisztázni
kéne, kik nevezhetnek egyáltalán, és milyen
módon.
 Hogyan fogadnak benneteket az előadáso-

kon? Van izgalom? Jelent valamit a társulatok-
nak a színházi fesztiválon való fellépés lehetősé-
ge?
 Miután én amúgy is sokat járok színházba,

rólam nemigen tudták, hogy a találkozó miatt
vagyok ott. De ha mindhárman fölvonultunk,
akkor keltettünk némi feltűnést.
 És ti? Elmondtátok a vélményeteket?
 Nekem vigyáznom kell, mert minden kiül a

képemre. Többnyire igyekeztünk gyorsan lelépni
előadás után. Ha belebonyolódtam, akkor azért
elmondtam, hogy mit gondolok, de nem mint
előzsűritag, úgy semmiképp. Csak mint ismerős,
barát, kritikus - mikor milyen volta helyzet.
 Vannak közös szempontjaitok? Volt

előzetes egyeztetés?
 Nem. Szerintem nem is lehet. Nagyon kü-

lönbözően nézünk mindent. De nem biztos, hogy
különbözően is utunk. Ez akkor fog kiderülni, ha
leülünk, és megbeszéljük a látottakat. Fölvetőd-
tek persze olyan problémák, hogy például három
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Vári Éva (Feleség), Krum Ádám (Öreg) és Már-
ton András (Vendég) a Kvartettben (Pécsi Har-
madik Színház) (Simarafotó)

Szabó Viktória (Gizella) és Balikó Tamás (Or-
vos) az Animus és Animában (Budapesti Ka-
maraszínház) (Koncz Zsuzsa felvétele)

játszóhely van, amelyet meg kéne tölteni, de én
ezt nem tudom figyelembe veendő szempont-ként
elfogadni.

 Nyilván nehezebb a nagyszínházat megtöl-
teni, és könnyebb a stúdiókat. Ez országos jelen-
ség.

 Nagyszínházi produkciót alig ajánlottak. A
Vígszínház például eleve csak kamara-, illetve
stúdió-előadást ajánlott. Ott működik az említett
önkritika.

 Szerintem meg van colstokjuk. Nem férné-
nek be.

 Gondolod? Többekkel beszélgetve az volt az
érzésem, hogy tisztában vannak az idei nagyszín-
házi bemutatóik színvonalával. Ugyanakkor sze-
rintem az nem lehet zsűrizési szempont, hogy ott
van az a szép, nagy Petőfi Színház, és botrány, ha
nem töltjük meg. Szeretném, ha csak az érték
számítana. Ha nincs, hát nincs nagyszínházi pro-
dukció. Végső esetben a nagyobb kamara-elő-
adásokat föl lehet vinni a nagyszínpadra. Persze
azért nem igaz, hogy egyáltalán nem merülnek föl
szempontok. Tessék, itt van egy. Balázsovits azt
javasolta: legyen az idén is, a tavalyihoz ha-
sonlóan, igazi közönségdarab. Mint amilyen A
miniszter félrelép volt. Harsányan tiltakoztam. A
bevétel nem lehet szempont egy országos szín-
házi fesztiválon. Talán azért választottak éppen
engem az előzsűri tagjának, mert tavaly megírtam
a Criticai Lapokba: nem értem, miképpen
kerülhetett ez az előadás a fesztiválra. Hozzáte-
szem, a soproni Salemit sem értettem. Ha meg
értem, annál rosszabb. Nézd, nem a közönség-
sikerrel van bajom, miért volna? Én lennék a
legboldogabb, ha az értékes és a sikeres ugyan-
azt jelentené. Lehet, hogy a közönség attól is
boldog lenne, ami igazán jó. Meggyőződésem,
hogy önmentegető öncsalás a silányságot kö-
zönségsikerre hivatkozva védeni.

 Nem protokollnézőként jársz színházba. Mit
látsz? A bérletes néző, az a bizonyos „szürke,
mezei" megszokásból ül be, vagy eseménynek érzi
a színházba járást, és kiöltözik? Ne adj' isten,
szereti a színházat?

- Vidéken nagyon szeretik. Kiöltöznek, aztán
kis nejlonszatyorban elhozzák magukkal otthon-

Varga Zsuzsa (Olga) és Szula László (Mihail) a
Murlin Murlóban (Kaposvár) (Simarafotó)
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ról az uzsit. Drága a büfé. Színházjegyre még
telik, de mignonra már nem. Odaadják kisflakon-
ban a gyereknek az üdítőt. Békéscsabán diákok-
kal voltam együtt. Mindegyiknél ott volt a pakk.
 Okozott-e neked valami meglepetést? Olyan

az évad, amilyennek gondoltad százhúsz elő-
adással ezelőtt?
 Mindig halálosan bosszantott, amikor a

kritikusok leírták, hogy nem volt még silányabb
évadja a magyar színművészetnek, mert én
mindig, mindennek ellenére számos finom kis
pillanatot őriztem magamban. Gesztusokat,
helyzeteket, amelyek kárpótoltak az egész
hiányosságaiért. Most azt kell mondanom, hogy
sajnos tényleg elég gyengének tűnik az évad.

- Ehhez képest elég hosszú kedvenc előadá-
said listája. Felsorolnád?

 Yvonne, Henschel fuvaros, Murlin Murlo,
Caligula helytartója, A három húg, VIII. Henrik,
Úri muri, Kvartett, Bűn és bűnhődés, De mi lett a
nővel?, Boldogtalan hold, Ványa bácsi, Ványa
(Kecskemét), Emigránsok, Hegedűs a háztetőn,
A velencei kalmár, Ártatlan bűnösök; az utóbbi
kettő látatlanban!

Kézdy Györgynek...

...kis rosszindulattal ez az idei, szerződésben
foglalt alakítása. Évadonként egy szerep. De
Kézdy az előzsűrizést sem veszi félvállról. Meg-

dolgozik érte keményen. Dohog, bosszankodik,
és kis híján átharapja a torkomat. Mélyen átél
mindent.

-Akinek ítélkeznie kell mások fölött, annak ne
legyen előre véleménye! - oktat ki szerepfelfogása
lényegéről, majd így folytatja: - Hát nem fogok
mindent látni. Nem lesz teljes képem, még úgy
sem, hogy egy hónap alatt megnézek legalább
negyven produkciót. Es igen, lelkifurdalásom
lesz a miatt a négy-öt előadás miatt, amelyre nem
leszek képes eljutni. Mert hogy döntsek én vala-
miről, amit nem láttam?
 Mégis azt mondtad, boldogan vállaltad a

feladatot...
 Persze hogy boldogan. Isteni lehetőség arra,

hogy mindent lássak. Mert nagy különbség úgy
szidni valamit, hogy tudom, miről beszélek.
 Ne viccelj! Tudod te különben is! Ennyi évvel

a hátad mögött szerintem nagyjából sejted, mire
számíthatsz.
 Hogy jön ahhoz bárki, hogy ezt előre meg-

állapítsa? Hogy jön ahhoz a Molnár Gál vagy te,
vagy a Mészáros, akárki, hogy elhatározza, ki
milyen?

- De hát te is ezt csinálod, ahogyan mindenki.
- Igen! De most előbb elmegyek, megnézem,

és utána mondom, hogy aha - tényleg olyan!
Nagyon akartam néző lenni. Amíg elragad a do-
log, addig megy is. De én eleve így ülök be, nem
úgy, hogy jaj, istenem, mennyi szart fogok látni.
Kíváncsi voltam és várakozással teli. Volt, amikor
én is azt mondtam: nem megyek el - nem fogom

megmondani, melyik színházba, nekem ti ne
csámcsogjatok! -, mert ismerem a rendezőt,
ismerem a társulatot, hagyjuk békén egymást.
Akkor hallom ám mindenhonnan, hogy de gyö-
nyörű, meg ki mindenki látta már, fantasztikus
dolgok történnek. Elmegyek, megnézem. Hát én
ilyet, amióta kétágú vagyok, nem láttam. Ilyen
borzalmat, ilyen dilettantizmust! Erre jön a Szűcs
Kati, tolja elém a kritikát, amelyikben mennybe
viszik az előadást. Na de én láttam! Az nem lehet
ugyanaz! Hát ilyen nincs!
 Van.
 De drágám, ha van, akkor ki fog engem

igazolni? A kritikus írhatja tovább a kritikáit.
 Te meg kiabálhatsz. Most éppen pozícióban.
 Miben? A lakásomban, angyalom, veled. Mi

itt ketten vagyunk, neki meg ott van annyi papír-
felület, amennyit csak akar. El fogják neki hinni.
Az az ember még nevelheti a színészeit, akik így
játszanak. Es teheti, mert csupa jót írt róla a
kritika. Ez rémületes, mert ha az ember nem
óvatos, még elhiszi, hogy csakugyan történt va-
lami. Ha nem megyek el, nem látom, és hiszek a
szóbeszédnek, esetleg még képes vagyok vok-
solni is rá. Na, ilyen azért kevés volt, és erről több
szó ne essék.
 Es hátha ma valóban csak ennyi egy

színházi műhely?
 Hát igen. Autentikus színházi műhelyek ma

nem jönnek létre. Előadások vannak helyettük. A
rendezők nem építenek életművet, nem
gondolkoznak a színészeikben. Nem épí-

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

NAGYSZÍNHÁZ JÁTÉKSZÍN STÚDIÓ DIMITROV HEMO

17.30 Megnyitó

Június 1. 18.00 Boldogtalan hold 21.00 Képcsinálók 24.00 Alternatív Színház
Vígszínház Thália Társaság

Június 2. 18.00 Az üvegcipő 21.30 Kegyelem 15.00 Felolvasószínpad

Új Színház Veszprém 23.30 Kuckó

Június 3. 18.00 Caligula helytartója 15.00 Felolvasószínpad 21.00 Ványa bácsi

Pécs Nyíregyháza

Június 4. 20.00 A revizor 23.00 A tribádok éjszakája13.00 Felolvasószínpad

Miskolc Madách Színház

22.00 Jézus Krisztus 13.00 Felolvasószínpad

Június 5. Szupersztár 20.00 Kvartett 17.00 Emigránsok
Veszprém Pécsi Harmadik Színház Éjszakai Színház

Június 6. 15.00 Diótörő 21.00 Murlin Murlo 24.00 Alternatív színház 17.30 Úri muri

Bábszínház Kaposvár Merlin Színház

21.00 Animus és Anima 14.30 A velencei kalmár

Június 7. Budapesti 18.00 De mi lett a növel? Budapesti
Kamaraszínház Kamaraszínház

18.30 Yvonne, burgundi

Június 8. 15.00 Liliomfi 22.00 Henschel fuvaros 13.00 Felolvasószínpad hercegnő
József Attila Színház Katona József Színház Katona József Színház
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tenek színészt, érted? Pedig ez lenne a legfon-
tosabb. Fogalmuk sincs, hogy jót vagy rosszat
tesznek-e a színésznek, ha éppen azt a szerepet
osztják rá.
 Látod, ez a te előnyöd minden kritikussal

szemben. Te látod azt, amit ők nem. A munkát
egy-egy szerepben.
 Most jöttem rá, hogy a kritikus nem lát

semmit. Nem lát például játékot. Munkát sem.
Eredményt lát. Gondolatmenetet. Filozófiai síkot.
Eszmei mondanivalót. Azt látja, hogy ripacsko-
dik-e a színész vagy sem. Ott van például Hirt-
ling Pista a Csehovban. Észveszejtő rippantás,
a kisujja hegyéig kidolgozva. A Gáspár meg
olyan természetes, minta forrásvíz. Annak úgy
jön, mit csináljon. Ezt egy kritikus nem érti.

Nem tud vele mit kezdeni, csak mond rá valamit.
Én már tizenöt éve megmondtam, hogyne lehes-
sen kritikus az, aki nem néz végig legalább két
próbafolyamatot. Hát fogalmuk sincs, hogy mi
ez. Kivéve egyet, de az meg azért éri meg a
pénzét.
 Nem kérdezem meg, kiregondolsz. De azt

végre igen, hogy ért-emeglepetés.
 A kóved, angyalom. Igazgatók hívtak fel,

nézzem meg ezt, menjek le arra. Jegyet adnak,
fogadnak, megkávéztatnak. Mikor hívtak engem
meg bárhová, mit gondolsz? Nagyon vicces és
rohadtul szomorú ez. Mert én itt döntök valami-
ről, ami nekik éppen csak az életük.
 Különös,hogy ekkora felelősséghasson át

akkor, amikor a művészi szempontok nagyjából

Mácsai Pál (Liliomfi) és Háda János
(Szellemfi) a József Attila Színház előadásá-
ban

a „befér vagy nem fér be" kategóriába esnek, és
ezt az életüket a lábad elé vető igazgatók ugyan-
olyan jól tudják, mint te.
 Hagyjál már békén ezzel! Nem érted, hogy

folyton leminősítjük saját magunkat? Én megné-
zem az előadásokat, és nem előre utálkozom.
Igenis több a jó előadás, mint ahogy gondoltam.
Revelatív is, négy-öt. Es megint arra jöttem rá,
hogy ott születik a színház, ahol érzem a rendezői
szándékot, legalábbis én azt szeretem. Ezt tükrözi
az én „válogatott listám". Kiemelkedően jónak
tartom Gombrowicz Yvonne-előadását, a nyír-
egyházi Ványa bácsit és a Radnóti VIII. Henrikjét.
Nagyon szeretem még a Képcsinálókat, a Bol-
dogtalan holdat, a Murlin Murlót, Sprió Kvartettjét
és a Demi lett a nővel?című előadást.

Balázsovits Lajos...

...a desszert a végére. A két, embert próbáló
nehéz fogás után finom, enyhén fanyar kis falat.
Kézdy dohogna, hogy tudom előre: Balázsovits-
nak olyan kínos ez az egész. Miért éppen ő? Talán
mert a Kerényi építkezik, Marton Amerikában van
vagy lesz, Bálint elfoglalt, Székelynek is megvan a
maga baja? Ha én lennék a Magyar Színházmű-
vészeti Társaság, bizony nem vegzálnám ilyes-
mivel a Balázsovitsot. Nem önfeláldozó alkat,
vélném, biztosan most is nagyon sajnálja magát,
amiért globálisan és összességében lesz rálátása
a magyar színházi életre. Azt mondja, nagyon
nem ismerem félre, talán tényleg nem ő a szín-
házi társaság idei legjobb ötlete, biztosan elfo-
gyott előle a névsor, jogosak az előítéleteim,
ámde mégis...
 Az azért izgatott, hogy mit fogok találni, így,

gyorstalpalva, két hónap alatt az országban. So-
sem mentem volna, ha nem muszáj. Régebben
azokat az előadásokat láttam, amelyeket vagy
nagyon levágtak, vagy az égbe emeltek. Na -
mondtam magamnak -, győződjünk csak meg
róla személyesen. Ilyenkor még vidékre is el-
mentem. Mert kritikustól semmi sem jön vélet-
lenül.,

 Es most?Megtörtél ahivatalos stallum alatt,
járodszépen azországot, és osztályozol?
 Az a baj, hogy sokszor nem azt néztem meg,

amit a színházak ajánlottak. Másra voltam kíván-
csi. Szerintem egy várost, ha már fesztivált ren-
deznek benne, nemcsak a magas művészet ér-
dekli, hanem talán valami, hogy úgy mondjam,
populárisabb dolog is.
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Takács Katalin (Adél) és Tóth Ildikó (Irma) Az
üvegcipőben (Új Színház) (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)

 A miniszter félrelép.
 Például.
 Lehurrogtak.
 Persze. Honnan tudod?
- Mindegy. Próbáltál ilyet találni?
 Igen, de arról is lesz még vita, hogy lehet-e

egy ilyen program sokszínű, és ha igen, mégis
hányféle színű. Vita lesz azon is, hogy ez az
államilag támogatott színházak fesztiválja-e,
vagy bárkié, aki azt mondja magáról, hogy szín-
házat csinál.
 Néhány hete igen sokat beszélgettek egy-

mással színházról. Nagyon különbözik a vélemé-
nyetek?
 Azt hittem. Aztán előfordult, hogy vidékre

valahová mind a hárman egyszerre mentünk, és
döbbenetesen hasonló volta véleményünk.

- Es hogyan unatkoztok? Különbözőképpen?
 A Kati belefásul, a Kézdy elalszik, én meg-

adom magam. Szépen, jól nevelten tűröm. Ezért
is mentem, ha tehettem, olyan előadásokra,
amelyeket jóllehet az igazgató nem javasolt, de
engem érdekeltek. Schwajda nem is jelentkezett
a fesztiválra, mégis úgy vélem, nagy kár lenne a
Vasziljevet ott nem megmutatni. Lehet nem bírni,
de én beszélgettem a nézőkkel, és...
 Állj! Te odamész a nézőkhöz,

bemutatkozol, és elbeszélgetsz velük?
- Szoktam. De nem mutatkozom be. Már nem

nagyon ismernek föl, úgyhogy csak beszélgetek.
Igen. Fecsegünk az előadásról.

- Nem aggasztottak az előítéleteid?
 Elegáns lenne, ha azt mondhatnám, hogy

ebben a helyzetben túltettem magam rajtuk,
mondjuk, igyekeztem. Volt bennem optimizmus,
igenis volt, hogy valahol a végeken egyszer csak
valami irdatlan katarzis ér... Hát olyan nagy nem
ért. Az igazi kellemetlen meglepetés akkor ért,
amikor az igazgató és a társulat is halálra ájult
magától, én meg ott ültem, és nem értettem. A
dögunalom. Nem értettem, na. Ilyen azén praxi-
somban még nem volt! Hogy a saját munkájukat
nem képesek a súlyán kezelni. Mi üthetett belé-
jük? Régen az embernek azt mondták, hogy hát
itt van ez, nem kell nagyon forszírozni, felejtsük
el. De most nem. Tényleg nem tudják, hogy
milyen, amit létrehoztak. Alig akartam elhinni.
Most már ilyen is van. Önértékelési zavar vagy
mi...

- A társulatok, illetve az igazgatóik, nagyon
szeretnének eljutnia fesztiválra? Jönnek a tele-
fonok?

 Jaj, igen. Az is nagyon vicces, hogy ilyen
nagy ember lettem néhány hónapra. Nem baj,

mindjárt döntünk, és elmúlik. Igen, telefo-
nálnak. És én nagy szemét leszek, ha valakit
nem válogatunk be. De olyan színház is van,
amelyik jól megy, és nem érdekli, hogy ott
lesz-e vagy nem.
 Hátra is kell menned, hogy gratulálj?
- Nem kell, de megyek. Szerintem el is várják.

Nézd, én tudom, hogy a színész olyan kevés
dologról tehet. Arról aztán a legkevésbé, hogy az
igazgatója éppen azt az előadást jelöli, amiben ő
is benne van.
 Egyáltalán jelölnek olyat az igazgatók,

amellyel kockáztatnak? Elviselik, ha a fesztivál
esetleg nem a vidéken most regnáló negyvenes
direktorokról szól majd?
 Ma egy vidéki színházban annak, aki nem

főrendező vagy igazgató, nagyon nehéz
rendez-ni. Ha nincs pozícióban, nem kap sem
annyi

pénzt, sem annyi lehetőséget, amennyire szük-
sége volna. És ez meglátszik. A főiskolán sem
rendezést tanítanak, hanem hatalomgyakorlást.
Nem tudom, hogy kitolok-e a beosztott rendező-
vel, ha az ő darabját választom a direktoré he-
lyett. Neki talán fontos lenne a fesztivál. Presz-
tízs... Megjelenés... Már régen nem járunk kon-
vojokban Kaposvárra vagy máshová. Nem is
csak azért, mert drágább a benzin, és nem va-
gyunk kíváncsiak. Ha Ascher rendez valamit Ka-
posváron, akkor az ember legyint, és azt mondja:
nem baj, majd rendez valamit a Katonában is,
oda meg elvisz a sárga villamos.

- Térjünk vissza a nagy fájdalmadhoz. Popu-
láris színházat nem is jelöltek?

- Hát nem. A József Attila nevezte a Liliomfit,
nem is értettem, mire ez a nagy bátorság. Más-
különben se A dzsungel könyve, se egy operett.
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a színháznak, mert mégis lesz
előadása a fesztiválon, jó a
zsűrinek, mert tud dönteni, és
nem kell elfogadnia azt, amit
amúgy sem akart. Maguk sem
értik, hogyan képesek
egyetérteni megannyi
különbözőségük ellenére. Az
Yvonne-tól szinte minden
kritika fanyalog, ők hárman
szeretik. A VIII. Henriket a
társulat nem bírja, ők hárman
egyhangúlag szavazzák meg.
Es bár egyikőjük sem könnyen
vesztő alkat, a játékszabályok -
az a néhány - mégis kötik őket.
A tribádok éjszakáját a két
színész veri át a kritikus
ellenében. Szűcs váltig állítja:
sok ahhoz hasonló üres, ámde
tökéletesen kivitelezett
előadást látott. Nem szeretné a
fesztiválra bejuttatni. Mindegy.
Kettő egy. Győz a statisztika.
Meg-győzni nem képesek egy-
mást, csak hajtogatják a ma-
gukét, gondolván, valaki majd
csak belefárad. A szegedi
Három nővér-csatát is a

színészek
nyerték meg. De ott fordítva:
ők nem kértek belőle, Szűcs
Katalin legnagyobb sajnálatára.

A színész urak nem kedvelik a formaművészetet.
A döntés megszületett, a zsűri az egészet

mindenestül és mindennek ellenére vállalható-nak
ítélte. Ha nem kellett volna tizenhat előadást
ajánlaniuk, maguktól tizenkettőt jelöltek volna.
Fedje jótékony köd azt a plusz négyet.

Hazamentek, lefeküdtek, és lőn másnap reggel
és délután. Es jöttek a telefonok. Indignált
direktorok. Miért azt, amikor azt nem mind a
hárman, amelyiket meg igen, azt csak az egyik?
Színházi emberek színházban soha nem ismert
demokráciát kérnek számon az ízlés nevében.
Még megérjük, lesz olyan szerkesztő, aki majd
helyt ad dühüknek.

Mindazonáltal a tisztelt előzsűrinek ott lesz a
helye a fesztiválon. Jóllehet akad a tizenhat között
olyan darab, amelyet nem szívesen nézne meg
még egyszer. De ott lesz, fölvonul, és vállalja
döntése súlyát. Hogy egyáltalán képesek voltak
dönteni, csak a jólneveltségüknek köszönhető. Meg
a muszájnak. A zsűritagság a kritikus számára
megtisztelő felkérés, a két színésznek - még ha az
egyikük igazgató is - szerep. Tehát mindhármuk
esetében súlyosan átélt, vérre menő a feladat.
Csak valamihez képest értékelhet-nek. Magukhoz,
a bennük meglévő mértékhez képest. Ez ezúttal
így sikerült.

Semmi, amire, úgymond, bejön a néző. Az biz-
tosan nem is színház, mert nem komoly dolog.

- Magányos óráidban nem töprengtél el azon,
hogyha minden éppen olyan, amilyennek látszik,
akkor minek kell a fesztivál?

- Jaj, dehogynem! Ez a fesztivál annyiba kerül,
minta Játékszín féléves működése. Most mit
mondjak? A város akarja. Felkészült rá. Várja. Hát
legyen. Mi meg mehetünk, és demonstrálhatjuk a
saját fontosságunkat. Azt mégsem írhatjuk ki,
hogy az idei fesztivál a dögunalom és a teljes
érdektelenség miatt elmarad, a jegyek jövőre
érvényesek vagy visszaválthatók. Mindegy. Azért
tizenhat előadás csak összejön.

Én mindenesetre nagyon szerettem volna, ha
Vasziljev rendezése, az Ártatlan bűnösök látható
Veszprémben. Kedvenc előadásaim a listából: A
velencei kalmár, az Yvonne, a Henschel fuvaros, a
Murlin Murlo, a Kvartett és a veszprémi Kegyelem.

Epilógus Szűcs Katalinnal

Összejöttek, összeírták, összeszámolták, össze-
vesztek, kibékültek, hazamentek. Ez volt az utol-
só nap. Mindegyikőjük előtt toll, papír. A feladat:
előadáscímeket írni a papírra. Az ajánlottakat,

A DiőtörőaBudapestBábszínházelőadásában
(Keleti Éva felvétele)

úgy tizenhatot. Négy cím egyezik a három papí-
ron. Ott nincs vita. (Az Yvonne a Katonából, a
VIII. Henrik a Radnótiból, a kaposvári Murlin
Murló és a Boldogtalan hold a Pestiből.) Tiszta
matematika. Végigszámolni, melyik előadás ka-
pott két, melyik egy szavazatot. Plusz-mínusz,
ahol nem látták mind a hárman az előadást. Csak
ketten. Vagy csak Szűcs Katalin egyedül. Ez
amúgy, demokratikusan nem volna lényeges.
Csakhogy előfordult, mind a hárman úgy vélték: a
színház által ajánlott előadás nem való a talál-
kozóra. Ugyanakkor Szűcs jártában-keltében lá-
tott attól a színháztól másik, sikerültebb produk-
ciót. Ő azt is tudta, hogy Pécsett a Caligula
helytartója olyan előadás, amely az összes neve-
zett és látott színház ismeretében - érték. Ilyen-
kor a demokratikus matematika félretolatik, és
előtérbe kerül a nagy számok törvénye. Es mert
Szűcs Katalin nagy számban látott előadásokat,
többet, mint a többiek együttvéve, a két zsüror
elhiszi, amit mond, kénytelen meghajlani a tények
előtt. Ez is matematika, csak egy másik. Jó


