
lenegyszer, gondolom, azért, hogy ismer-
jük az elôéletét, s azt hiszem, azért is, hogy
ha találkozunk, úgymond, „zsidózással”,
tudjuk hova tenni. Úgy gondolta, minden-
ki végezze a dolgát, és ennek alapján méret-
tessék meg, nem pedig azáltal, hogy milyen
vallású. Azok a kollégák, akik dolgoztak
vele, mélységes elismeréssel beszélnek az
édesapámról. Nemcsak azért, mert sze-
rettek vele dolgozni, hanem azért is, mert
a megélt borzalmaival sohasem hivalko-
dott. Azóta sem érdekel, hogy ki milyen
vallású.

– Ha a pályán töltött tíz év után Jászai-dí-
jat kaptál, akkor az aranymetszés szabályai
szerint mostanság kellene történnie veled vala-
minek.

– Nem rajtam múlik. Ha ôszinte akarok
lenni, nem vagyok túl optimista, mert –
mint mondottam az elôbb – a színház ma-
napság nem fontos. Nekem az, úgyhogy
nem vagyok hajlandó másképp csinálni és
másképp gondolkodni róla.

– Azért fontos, mert ebbôl élsz, vagy má-
sért is?

–  Atyaúristen! Ha csak azért fontos,
mert ebbôl élek…! Csak a színházból nem

lehet megélni. Én ezt szeretem csinálni,
ebben hiszek, és ha állhatatosan így gon-
dolkodom – vagyunk így egypáran –, ak-
kor egyszer majd csak újra azt fogja jelen-
teni a színház, mint régebben. Nem is csak
számunkra – színészeknek –, hanem a né-
zôknek is, mert én azt látom, hogy hiába
van televízió – hadd ne minôsítsem a mû-
sorokat –, javarészt telt ház elôtt játszunk,
s nem csak a zenés daraboknál. Például a
Régimódi történetre még az idén is rákér-
deztek: lesz-e még mûsoron, és miért nem?
Az ajtónak is sikere van. Úgy érzem, hogy
az embereknek is igényük és szükségük
van a színházra, s nem csak vidéken, hi-
szen a pesti kollégáknak is hasonló tapasz-
talataik vannak. Ezért nem is tudok én
errôl másképpen gondolkodni. A díjak pe-
dig? Nem akarok álszerény lenni: úgy gon-
dolom, megérdemelném a következô, már
rangosabbat – de ha nem adják, hát nem
adják. A színház már fölterjesztett, ezek
szerint ôk is úgy gondolják, megérdemlem.
Odafönt meg annyira más szempontok
diktálnak, hogy az meg engem nem érde-
kel. Maklári Zoltán mondta, mikor elôször
osztottak Kossuth-díjat: a Kossuth-díjat

nem kapják, hanem adják. Merthogy Bajor
Gizi és Somlay Artúr megosztva kapta, de
Major Tamás – aki abban az idôben még
nem volt akkora jelentôségû mûvész –
egyedül. Akkor is a politika határozott,
most is.

– Szabó Magda úgy fogalmazott pohárkö-
szöntôjében: megítélése szerint Emerenc ma
este itt volt a színpadon. Ha ô itt volt, akkor
nagy valószínûséggel szüleid is. Szerinted mit
mondtak volna arra, amit láttak tôled?

– Erre egyértelmûen azt tudom mon-
dani: büszkék lettek volna rám. Ôk oly-
annyira itt voltak a színpadon, hogy Eme-
renc megformálásában benne vannak ôk
is: az édesapámnak a jelleme, személyiség-
rajza, édesanyámnak az életbölcsessége,
természetszeretete. Emerencet, magamon
kívül, sok emberbôl raktam össze. 

– A „kemény asszony”-szerepek után gon-
doltál-e arra, hogy jó lenne „lágyabb” nôt is
megformálni?

– Csehov nôalakjait szívesen játszanám,
mert fôiskolás korom óta nem játszottam
Csehovot.
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– Hogyan lehet egy ilyen kis városban egy
olyan mûvészi programot teljesíteni, amelyet
egy évtizede itt képviselsz? 

– Ez a város mindenképpen nagyon ki-
csi. Rólunk azt mondják itt, hogy túl sokat
próbálunk, és keveset játszunk, de normá-
lis körülmények között kell egy bizonyos
próbaszám ahhoz, hogy az elôadás igényes
legyen. Én általában ötvenöt próbával szá-
molok, de lehet több is. Gyakran még a ti-
zedik elôadás után is próbálok, és újraren-
dezek jeleneteket. Amíg le nem vesszük
mûsorról, én dolgozom az elôadáson. 

– Mennyi nézôje van a színháznak?
– A legnagyobb nézôszám a harmincva-

lahány-ezer volt, ebben gyerekelôadások,
bábelôadások is vannak, hiszen van egy
bábrészlegünk is, tehát a gyerekbérlettel
együtt tudunk ennyit produkálni. Ha nem
teljesítünk bizonyos nézôszámot, a város-

nak lesz mibe belekötnie. De azt hiszem, a
város alapvetôen nem ért egyet azzal az
iránnyal, amelyet tizenegy-tizenkét éve
képviselek. Sohasem éreztem, hogy tiszta
szívbôl támogattak volna. A város a sajtó-
nak is elmondta, hogy nem ért egyet a
színház koncepciójával. 

– Milyen kifogásaik voltak?
– Szerintük nem ilyen színház kell ide,

hanem amely ötvenezer nézôt vonz, töme-
geket mozgat meg, és kielégíti azoknak az
igényeit is, akiknek ízlése és elvárásai fino-
man szólva megrekedtek a múlt rendszer-
ben. Tulajdonképpen a mi színházunk ki-
nevelte a közönségét, de ez a közönség
nem foglaltatik benne abban a körben,
amely a pénzt adja. Gyakorlatilag arról van
szó, hogy a várost idegesíti az, hogy ôk ad-
ják a pénzt, de nem értik az elôadásokat.
Minden évben adnak egy bizonyos össze-

get, cserébe pedig nem kapnak semmit. Ez
kevés pénz, de ne felejtsük el, hogy Ko-
vászna az ország második legszegényebb
megyéje. Megyei szinten meglehetôsen
szép összeget fordítanak kultúrára abból a
kevésbôl, ami van, hiszen a város két kü-
lönálló színházat, egy románt és egy ma-
gyart is fenntart. Ha az ember nem érti,
amit lát, két dolgot mondhat: hogy a szín-
házcsinálók hülyék, vagy hogy ez egyálta-
lán nem is jó. Szerintük az utóbbi áll fenn.
Persze meg is kell ideologizálni, miért nem
jó – már az is felmerült, hogy népszavazás-
sal kellene dönteni a mûsortervrôl. 

– Van-e egyéb következménye is annak,
hogy a város nem szereti a színházat?

– A támogatás ugyan nem nagy, de a
színház léte nincs veszélyben. Mégis állan-
dóan ott lóg a fejünk fölött a kard, sôt,
több kard is, hogy nem sokáig tûrnek meg
bennünket. A folyamatban levô igazgató-
váltás drámai kimenetelû lehet. Eleinte
máshogy gondoltam, de végül úgy döntöt-
tem, hogy megpályázom az igazgatói posz-
tot, mert nincs más lehetôség arra, hogy
megmaradjon az, amit eddig létrehoztunk.
Nem szívesen foglalkozom adminisztratív
dolgokkal, de elég sok energiám van. Az
1992 óta igazgató Nemes Levente sajnos
nem vállalja tovább, belefáradt. A színház-
nak volt egy nagyon rosszízû pénzügyi vi-
tája is: a helyi számvevôszék hûtlen kezelés
vádjával törvény elé citálta, két évig folyt a
per, Leventét pedig kikészítették. Ez is volt
a cél, a per mögött nyilvánvaló etnikai ér-

Egyfajta színház
■ B E S Z É L G E T É S  B O C S Á R D I  L Á S Z L Ó V A L  ■

ocsárdi László egy évtizede a sepsisztengyörgyi Tamás Áron Színház mûvészeti vezetôje. 
Rendezôi pályája a gyergyói Figura társulatánál indult. A Figura egy részével a kilenc-

venes évek közepén Szentgyörgyre került, ahol jelentôs társulatot és számos fontos elôadást ho-
zott létre. 2005 ôszén a szentgyörgyi színház élére a helyi önkormányzat pályázatot írt ki.
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dekek húzódtak meg, tehát mi kétszeresen
is kiszolgáltatottak vagyunk. De bárki is
vezet majd, nem kell egy személyben irá-
nyítania, hiszen itt az elmúlt években szé-
pen felépült egy csapat, amely tudja vinni a
színház adminisztratív ügyeit. Ezért is vál-
lalnám, eredeti szándékom ellenére, a ve-
zetést. Ugyanis bárki más kerül ide, egy-két
éven belül szét fog esni a társulat. A romá-
niai szakma nyomást tud gyakorolni a
döntéshozókra, és a szakmai támogatott-
ságunk elég jó. De bárki jelentkezhet ezen
a pályázaton, akár
Magyarországról
is, mûvészeti ve-
zetônek. A legna-
gyobb védelmet a
színház számára
Markó Béla pozí-
ciója jelenti, aki
nevetségessé vál-
na román kultu-
rális körökben,
ha ezt a színházat
RMDSZ-vonalon
tönkretennék.
Nekünk jobb len-
ne, ha nem az ön-
kormányzathoz,
hanem Bukarest-
hez tartoznánk.
Biztosabb lenne
a helyzetünk. 

– Ha megkapod
a színházat, lob-
bizni szeretnél azért, hogy a színház kerüljön
át a központi költségvetéshez? 

– Ennek akkor lenne értelme, ha más-
képp nem mûködne a színház. De Buka-
restben is politikai erôk döntenek, egyik
pillanatról a másikra ott is megváltozhat
minden. 

– És az utóbbi idôben Bukarest is inkább le-
adott színházakat. 

– A Craiovai – valaha nagyon jelentôs –
Nemzeti Színház ma már a városhoz tarto-
zik, akárcsak a vásárhelyi.1 Jelenleg már
csak Kolozsvár és a iaşi Nemzeti tartozik
központi költségvetés alá. A különbség az,
hogy Bukarestben sokkal nagyobb esély
van arra, hogy olyan emberek döntsenek
mûvészeti kérdésekben, akiknek szélesebb
rálátásuk van. A helyhatósági választáso-
kon négyévente új garnitúra jön, négy-
évente valakik meg akarnak reformálni és
fel akarnak mutatni valamit, és a kísérlet
alanya ebben a városban gyakran éppen a
színház. Sokan például azt vetik a sze-
memre, hogy túl sokat rendezek itthon, pe-
dig kettônél több elôadásom nincs évente.

Az viszont a társulat szempontjából na-
gyon fontos. Lelkiismeret-furdalásom van,
ha máshova megyek dolgozni. Hiszen ez a
színház a társulatról szól. 

– A ti szakmai sikeretek hogyan befolyásolja
a döntéshozókat?

– Nem érdekli ôket. Azt mondják, hogy
a szentgyörgyi színház a szentgyörgyi em-
berekért van. Én ezzel teljes mértékben
egyetértek. Éppen ezért csinálok ilyen
színházat: miért legyen a szentgyörgyi em-
ber ízlése silányabb, mint a kolozsvárié

vagy a vásárhelyié, a bukarestié vagy a bu-
dapestié? Akkor kezelném le ôket, ha azt
mondanám, jó ez ide, ide lehet ilyet is csi-
nálni. Én abban hiszek, hogy a közönséget
mi neveljük. És mi olyan közönséget pró-
bálunk létrehozni, amely érti a kortárs
színházat. Olyan elôadásokat hívunk meg,
amelyek értéket képviselnek. 

– Például?
– Kolozsváriakat, bérletcserében. Jártak

itt Vlad Mugur, Tompa Gábor elôadásai, a
Vásárhelyen jól sikerült Marivaux-darab, a
Két nô közt. Az utóbbi évben bajban vol-
tunk, mert nem találtunk olyan produk-
ciót, amely a színpadunkra is befért volna,
és elvárásainknak is megfelel. Mi összefér-
celt kabaré-elôadásokat nem engedünk be
a színházba, azt játsszák a kultúrházban.
Én nem akarok ebben – ebben sem –
kompromisszumot kötni. 

– Milyen itt a közönség? Milyen itt az értel-
miség? Szentgyörgyön például nincsen egye-
tem.

– 1989–90-ig volt itt egy jelentôs értel-
miségi réteg. Ennek nagy része elvándo-
rolt. Aki maradt, kifáradt, intoleráns lett,
nem tudja elviselni, amit maga körül lát.
Ez az értelmiségi réteg az elmúlt rendszer-
ben kilôtte a legerôsebb nyilait, és már nem
támogat minket. Amit mi csinálunk, az en-

nek a rétegnek nem elég történelmi, nem
elég magyar – ilyesmit hánynak a szemünk-
re. Nemes Levente szerepe a színház irány-
váltásában óriási volt. Amikor 9́2-ben át-
vette ezt az akkoriban kabarészínházat
(ahogyan nevezte), ô fogalmazta meg –
még mielôtt mi a gyergyói Figurából átjöt-
tünk volna ide –, hogy a színháznak az új
helyzetben újra kell értelmeznie a lényegét
és a szerepét. A színház nemzetiségi jelle-
gének és nyelvápoló szerepének fontossága
8́9 elôtt tökéletesen indokolt volt. Levente

a vásárhelyi Tom-
pa Miklós Társu-
latban tag volt,
Harag Györggyel
is dolgozott, Vis-
ky Árpáddal és
Zsoldos Árpád-
dal együtt ôk hár-
man képviseltek
hiteles mûvészi
g o n d o l k o d á s t
Szentgyörgyön.
Amikor én Gyer-
gyóban elkezd-
tem érezni, hogy
a város túl kicsi a
Figurának, hogy
a színház egyre
kevésbé tud mû-
ködni, keresni
kezdtem, hova
menthetném át a
társulatot. Ami-

kor Levente 1994-ben bekopogott a Figura
ajtaján, úgy érkezett, mint akit az égbôl
küldtek. Mûvészeti vezetôt keresett. Vak-
merô volt: megkísérelte az alternatívnak
nevezett Figurát összeházasítani a nép-
színházzal. 

– Hogyan képzeled a színház további veze-
tését? Egy erôs ügyvezetôvel?

– Ahogy eddig is mûködtünk: azaz egy
jó ügyvezetôvel, akit mi neveltünk ki, és aki
egyébként a gyergyói Figurából jött, akár-
csak én. Az a jó a mostani felállásban, hogy
mindenkit magunk neveltünk ki. Nem kí-
vülrôl becsöppent emberekkel dolgozunk. 

– Hogy a városvezetés nem fogadja el a
színházat, nem azt üzeni-e, hogy ez a város ki-
csi nektek?

– De. A város kicsi. De Wuppertal is ki-
csi. Ha Wuppertalban nincs az az igazgató,
aki tartja a hátát Pina Bauschért – állítólag
ott sem ájultak el Bauschtól –, akkor az
egész nincs. Az ideális székhelynek egy
nagyváros tûnhet, megfelelô rétegközön-
séggel, szakmai támogatottsággal. Én
mégis úgy gondolom, hogy nagyváros-
ban nehezebb dolgozni. Nehezebb csendet
teremteni. Nehezebb a színészek figyelmét
a munkára irányítani. A munka kulcsa a
csend. Hiszen csak csendben lehet foku-
szálni. A kérdés persze az, hogy minek

2 0 0 6 .  F E B R U Á R ■ 33 11

I N T E R J Ú

X X X I X .  é v f o l y a m  2 .  s z á m

1 Az interjú felvétele óta Craiova és Vásárhely ismét
visszakerült a központi költségvetéshez. Hogy
mennyire átláthatatlanok a viszonyok és az érde-
kek, ezek a gyors döntések is mutatják. 



gondoljuk a színházat. Mi – és azért be-
szélek többes számban, mert Leventével
így gondoljuk – mûvészetnek tartjuk. A vá-
rosvezetés nyilván mûvelôdési intézmény-
nek, pontosabban közmûvelôdési intéz-
ménynek, amelynek a szentgyörgyi ember
szórakoztatását kell szolgálnia. Azért nem
akartam pályázni, hogy ne kelljen a szín-
házra másként gondolnom. 

– Számodra mi lenne az ideális forgató-
könyv?

– Az ideális formát hosszasan kerestük.
Ha Levente nem pályázik, ki az a belsô em-
ber, akivel ezt a mintát folytatni tudjuk, aki
mellett én mûvészeti vezetô vagyok? A tár-
sulatból nincs is mindenkinek egyetemi
fokozata, ez is akadály, illetve támadási fe-
lület lehet a pályázaton. Ha én leszek egye-
dül, akkor nincs konfliktus, de párbeszéd
sincs, és attól félek, hogy ennek az én al-
kotó energiám látja kárát. Az ideális az
lenne, ha meghívásos pályázat formájában
a város felkérne arra, hogy vezessem a
színházat. Mert az nemcsak azt jelentené,
hogy támogatnak, de azt is, hogy felfogták:
meg kell ôrizni, ami van, és én ennek va-
gyok a biztosítéka. Hiszen Szentgyörgyön
az egyetlen – országos szinten vagy akár
külföldön is – versenyképes kulturális in-
tézmény a színház. Ez olyan, mintha lenne
itt egy erôs focicsapat, amely a FIFA-ban
játszik, de a város úgy dönt, mivel a sport
fontos, legyen inkább hokiklub. Mi nem
egy szûk rétegnek szóló mûvészszínház va-
gyunk. Az elmúlt években számos olyan
elôadás született itt, amely szélesebb réte-
geket szólított meg, de szakmai szempont-
ból nem volt nagy hozadéka a társulat szá-
mára. 

– Minden évadban kellene lennie egy ilyen
elôadásnak, nem?

– De igen, csakhogy nehezen tudok
ilyen feladatra megfelelô rendezôt találni.
Ugyanis az a vendégrendezô, aki szakmai
szempontból nem tud ennek a társulatnak
valamit nyújtani, az árt a csapat szellemi-
ségének, bármilyen sikeres is az elôadása.
Én csak a társulat szempontjából tudok
gondolkodni. Hogy hogy lesz igazgató-
ként? Nem tudom. Lehet, hogy egy év
múlva elhajtanak majd. Most például Ke-
resztes Attilát hívjuk operettet rendezni.
Ebben a mûfajban egyedül benne van bi-
zalmam, mert érzem benne a lendületet,
számára tétje van a szövegnek. Az ô elem-
zési módszere, gondolkodása – amely
nyilván a kolozsvári hagyományban gyöke-
rezik – olyan, hogy merem vállalni vele a
kockázatot. Én attól félek, hogy ha közép-
szerû rendezôket hívok – akiknek a mun-
kája egyébként akár tetszhet is a közön-
ségnek –, ez azzal jár, hogy a társulatnak
megrendül a hite azokban az elvekben,
amelyeket most vallunk. Nem lehet ilyet is,

olyat is csinálnunk, ez hazugság. Ezt csak
azok gondolhatják, akik vagy nem élnek
színházban, vagy színházban élnek, de
már eladták a lelküket. Mert csak egyfajta
színházban lehet hinni. Mi például megér-
tünk arra, hogy fontos rendezôszemélyisé-
geket hívjunk meg. Így dolgozott nálunk
Mihai Măniuţiu, Tompa Gábor, és meg-
hívtam Ascher Tamást, aki el is vállalta.
Örömmel jönnek, mert a társulatban lévô
pozitív energia kihívást jelenthet külön-
bözô rendezôszemélyiségeknek. Most ez
tud továbbvinni bennünket. Ezek tisztán
szakmai szempontok. Na már most ilyen
rendezôket nem tudok elhívni kabarét csi-
nálni. 

– Azért Ascher például éppen hogy tud ope-
rettet rendezni. 

– Igen, de nem biztos, hogy akar. Kü-
lönben erre most felkértük Keresztest. 

– Térjünk vissza a társulathoz. Ezt a csapa-
tot te nevelted ki, te hoztad létre az úgynevezett
szentgyörgyi stílust, amelyrôl majd mindjárt
beszélünk. De kérdés az, hogy milyen ez a tár-
sulat, amikor nem te dolgozol vele. Tud-e nél-
küled létezni?

– Éppen errôl beszélek. Ha jó rendezô
van itt, akkor ô teszi a dolgát. Meggyôzô-
désem, hogy ebben a pillanatban – amely
valóban most érkezett el – ez a társulat bár-
kivel képes dolgozni. Most úgy érzem, hogy
az én szerepemnek kissé változnia kell.
Felneveltem a fiatalokat, most már nem
tekinthetem ôket gyerekeknek. Ezért fon-
tos, hogy újabb és újabb személyiségekkel,
világnézetekkel szembesüljenek. A társulat
élete mostantól már nem szólhat csak ró-
lam, nem gátolhatom további tapasztalat-

szerzésüket. Ezt a csapatot már nem kell
megtanítani figyelni, vagy hogy higgyen
komoly dolgokban. Ez a legsúlyosabb: ami-
kor elmész valahova dolgozni, és azzal
szembesülsz, hogy a színészek nem hisznek
a számodra szent dolgokban. Ezt nem is
lehet megtanítani. Ha erre a csapatra vala-
milyen felszínes munkát kényszerítené-
nek, tiltakozna. Nélkülem tehát akkor mû-
ködik ez a társulat, ha megfelelô rendezô
van. Ez az én felelôsségem. Viszont ezek a
rendezôk nem fognak olyan színházat akar-
ni, amilyet a város. Ebben az értelemben,
bármilyen furcsán hangzik is, könnyebb el-
dönteni, hogy kit hívjunk a Lear királyra,
mint hogy mi legyen szilveszterkor.

– Nem tudom, jól gondolom-e, de a Măni-
uţiu rendezte Médeia az elsô olyan elôadás
Szentgyörgyön, amely, úgymond, nélküled jött
létre. 

– Megfeledkezel Barabás Olgáról, Kö-
vesdy Istvánról. 

– Igen, de a Barabás Olga elôadásai világ-
látásukban, színházról való gondolkodásukban
mégiscsak kötôdnek hozzád. 

– Olga ́ 94-tôl folyamatosan rendezett a
színházban, nagyon fontos elôadásokat
hozott létre. De ez sem mehetett a végte-
lenségig. Nem lehet, hogy harminc-negy-
ven évig csak két rendezô határozzon meg
egy színházat. Ha nincsenek közben kisü-
lések – és a kisülések azt jelentik, hogy a
társulat ismét szívesen dolgozik velem, mert
közben mással is csinált elôadásokat –, ki-
fárad a munkánk. Mivel én másként dol-
gozom, mint Măniuţiu vagy Tompa, a tár-
sulat számára, remélem, megint érdekes
velem dolgozni. Az ajtókat ki kell tárni,
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mert csak így, nyitott ajtók mellett bizo-
nyosodik be, hogy együvé tartozunk. Hogy
ez egy társulat. 

– Szerinted jó, vagy inkább baj, hogy van
egy úgynevezett szentgyörgyi játékstílus? A ko-
lozsvári színházban például létezik egy hagyo-
mány, amelynek egy fiatal rendezô akarva-
akaratlanul is részese lesz, és amely színházról
való gondolkodást, játékstílust  jelent. Kolozs-
várnak azonban igazán nagy múltja van.
Szentgyörgyön legfeljebb tíz évrôl van szó. 

– Ettôl a különbségtôl függetlenül mi
ma ugyanarra törekszünk, mint a kolozs-
vári színház: nagy rendezôegyéniségeket
szeretnénk meghívni. Ott is volt egy idô-
szak, amikor Tompa Gábor tartotta a vál-

lán a színházat – valószínûleg még mielôtt
igazgató lett volna. Azután Vlad Mugur,
Victor Ioan Frunză, Silviu Purcărete, Mihai
Măniuţiu jelent meg ott – valószínûleg
szintén a társulat továbbfejlesztésének igé-
nye szerint. De nézd meg akár Grotowski
vagy Kantor színházát – mennyi ideig
tartott? Húsz év után abbahagyták. Brook
régóta dolgozik ugyan, de nem csinál sok
elôadást, és mivel nagyon sokféle kultú-
rájú színész van a társulatában, ez folya-
matos energia-kölcsönhatásokat jelent. Ha
bezárul a színház, olyan lesz, mint egy
zártkörû, arisztokratikus egyesület, s ez a
forma betegséghez vezet. Ezért van most
szükség újabb és újabb kihívásokra, hogy
szervesen tudjon továbbfejlôdni. És nekem
is szükségem van arra, hogy más mentali-
tásokkal találkozzam, hogy fel tudjak
töltôdni. 

– Te csak az elmúlt pár évben kezdtél el má-
sutt is dolgozni: Kolozsváron, Bukarestben,

Craiován, Zsámbékon, Gyulán és most elôször
Budapesten.

– Eddig nem éreztem szükségesnek. 
– Talán kicsi lett neked Szentgyörgy? 
– Nem. Én ezt a helyet nem hagynám

itt. Ennél jobb helyen nem tudom elkép-
zelni magam. 

– Amikor a Pesti Magyar Színház igazgatói
pályáztatása során egy pillanatra úgy tûnt,
hogy mégsem az addigi igazgató marad, felme-
rült, hogy téged is meghívnának pályázni. Én
ezt akkor is felelôtlenségnek gondoltam, mert
ez egyenlô lenne Szentgyörgy tudatos szétveré-
sével.  El tudnád képzelni, hogyha meghívnak
egy jelentôs magyarországi színház igazgatói
pályázatára, te részt veszel? 

– Nem. Csak valami krízishelyzetben
tudom elképzelni. Hogyha például itt lehe-
tetlenné teszik a létezésem. De lehet, hogy
akkor is csak dacból mennék. Mint ahogy
az is dacreakció volt, amikor azt mondtam:
csak akkor leszek igazgató, ha meghívnak.
Hiszen, mondtam magamnak, mi itt fon-
tos dolgokat tettünk le az asztalra, akkor
minek kell most nekem pályáznom? Ké-
sôbb rájöttem, hogy meg kell védenem,
amit létrehoztam. Mert én látom azt, ho-
gyan kell továbbmenni. Mindannyiunk-
nak meg kell mártóznunk különbözô köze-
gekben, hogy ismét tudjunk találkozni. De
ha itt el is lehetetlenülne a helyzetem, alig
hiszem, hogy van olyan hely, ahova hét-
nyolc emberrel együtt mehetnék. A ma-
gyarországi körülményeket némiképp is-
merve, nem remélném, hogy akad olyan
színház, ahova úgy kérnének fel, hogy va-
lóban azt csinálhassak, amit akarok, és
amihez értek. 

– Magyarországon ilyen a rendszerváltás
óta nem történt meg. Hogy valaki csupán azért,
mert jó, és színházvezetésre alkalmas, felkérést
kapott volna. 

– Jól ismerem Vidnyánszky Attilát, és
pontosan tudom, milyen meccseket kell
vívnia. Én kíváncsian állok az élet elébe,
hogy a következô években hol leszünk.
Amikor elkezdtem a pályám, még a Figurá-
nál, egyetlen dolgot tudtam pontosan:
hogy nekem nem jó igazgatónak lennem.
De most kényszerhelyzet van. Félek, hogy
ha igazgató leszek, elmúlik belôlem a ka-
maszos bolondság, és túlságosan komoly
kezdek lenni. 

– Egyébként milyen érzés nem a saját társu-
latoddal dolgoznod?

– Ha lehetôvé válik a figyelem letisztu-
lása, akkor tudok dolgozni. Legutóbb a bu-
karesti Nottara Színházban volt ilyen hely-
zet, amikor Pirandello Nem tudni hogyan
címû darabját rendeztem. Ez egy moráli-
san lezüllött, széthullott, afféle bulvárszín-
ház, amelyben az elmúlt tíz évben három-
négy igazgató váltotta egymást. Az az öt
színész, akivel a Nottara pincéjében dolgoz-
tam, úgy érezte, hogy most meg kell válta-
nia a teátrumot. Ôk valami ellen dolgoztak.
Hihetetlen koncentráció és hit volt bennük!
A román színész egyébként olyan, mint a
gyerek: elképesztô hit van benne. A román
színház sokkal kevésbé szervezett, mint a
magyar, ettôl aztán nagyon lehet szenved-
ni. Bukarestben, az Odeonban, ahol a Cym-
beline-t rendeztem ôsszel, sokkal nehezebb
volt a dolgom, hiszen ott az elmúlt évek-
ben jelentôs produkciók születtek, ezért
nehezebb volt fegyelmet és csendet terem-
teni. És nem is volt semmiféle forradalmi
helyzet. A különbség az, hogy az én színé-
szeim az elôadás struktúráját pontosan ér-
tik, ezért úgy használnak egy-egy mûvészi
eszközt, hogy az lehetôvé teszi az elôadás
minden síkjának egyszerre való érvényesü-
lését. Olyanok, mint a dzsesszzenészek,
tudnak improvizálni, mert ismerik az egé-
szet. Egy idegen társulatban ezt nem vár-
hatom el. A kérdés számomra a színésszel
kapcsolatban az, hogy tud-e struktúrában
gondolkodni, egy színházi nyelvben –
van-e ilyen elôzmény az életében vagy csak
a karakterében. Ritka az a színész, aki tud
egy elôadás zeneiségében gondolkodni,
abban, hogy egy-egy színpadi megoldást egy
mû zeneisége határoz meg. A színésznek
ezt mondom: ha nem teremted meg annak
a lehetôségét, hogy most bejöjjön egy fény
vagy egy zene, akkor én ugyan beadom, de
hamis lesz. Az én színészeim ezt értik. Má-
sok nem biztos. Én úgy gondolom, hogy a
színház teljességgel érzéki, és még a racio-
nalitás is az érzékiséget szolgálja benne.
Például gyakran hányják a szememre azt,
hogy a színészeim nem tudnak beszélni.
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– Ez is része a szentgyörgyi stílusnak.
– Az a színház, amely úgy gondolja, hogy a színpadon mindvégig úgy kell beszélni,

mint a hétköznapokban, lemond a legfontosabb erényrôl, a teatralitásról. Én úgy gondo-
lom, hogy minden elôadásnak bizonyos fokig rituálisnak kell lennie. Ez nagyon kényes
dolog. Úgy fogalmaznék: ez azt jelenti, hogy egy jelenetnek úgy kell megtörténnie, hogy
magában hordozza azt, hogy az mindig ugyanúgy történik. Éppen emiatt nálam a zene
nem alátámaszt valamit, hanem idôtlenségben helyezi el a színpadi történést. 

– Színészeid énekbeszédszerû, megemelt, kitekert, furcsává tett, idegen mondathangsúlyokkal
beszélnek. Azt értem, hogy a színpad nem az a hely, ahol úgy kell beszélni, mint az életben, de te
ezzel a beszédstílussal gyakran lemondasz az érthetôségrôl.  Mi az elsôdleges célod ezzel a beszéd-
móddal?

– Valószínûleg elsôdlegesen nem a szöveget akarom eljuttatni a nézôhöz. A Vérnász
munkafolyamata jut eszembe, amikor próbáról próbára azt éreztük, hogy egyre kevesebb
szövegre van szükségünk, egyre többet hagyhatunk el, mert egyre többet tudunk más esz-
közökkel elmondani. A Vérnászban találtam meg, hogyan tudnak különbözô elemek
egyensúlyban lenni. Ha a szöveg értelmének a visszaadásával vagyok elfoglalva, le kell
mondanom az érzékiségrôl. Egyazon idôben nem lehetek racionális tolmács és szürreális
képeket álmodó festô. Engem nem a szereplôk közötti külsô struktúrák érdekelnek, ha-
nem a lelkünk kalandjai. A kimondhatatlant akarom megfogalmazni. Több elôadásomról
gondolom, hogy nem elég radikális, hogy túl sok engedményt teszek bennük a lélektani
színháznak. A lélektani színház nyelvén bizonyos érzetekrôl nem lehet beszélni.  Viszont
olyan kísérleti elôadásokat sem szeretnék csinálni, amelyek teljesen elszakadnak a közön-
ségtôl. Nem akarok elzárkózni és abszolút dolgokat létrehozni, amelyeknek nincs már
nézôjük. De a színházban az a borzalmas, hogy az emberek megértési képessége rendkí-
vül változó és helyhez kötött. Száz kilométerrel odébb már nem biztos, hogy értik, amit
beszélek. Purcărete elôadásai, amelyek a tudatalattit tárják fel, univerzálisabbak. Én nem
tudok olyan elôadást rendezni, amely mindenhol érthetô lenne. A színház helyhez-
idôhöz kötött. 

– Amikor egy elôadásra készülsz, hogyan dolgozol?
– Elsôsorban megpróbálom félretenni a szöveget. Sokat gondolkodom a történeten, és

azt keresem, miért fontos ez nekem. Leginkább zenéket keresek, zenét hallgatok, abban
próbálom meglátni a majdani elôadásomat. Olyan jeleneteken gondolkodom, amelyek-
ben nincs szöveg, de pontosan kifejezik az elôadás és a darab lényegét. Ez a munkamód-

szer a román színházi képzésben fontos
szerepet játszik. Egy fénnyel, egy zenével,
egy képpel gyakran többet tudok elmon-
dani, mint a szöveggel. Ezért veszélyes ne-
kem máshol dolgoznom, mert ha nem tar-
tom szemmel az elôadásomat – azon túl,
hogy gyakran felülrendezem magam –,
megtörténik, hogy a színész lemond a ze-
neiségrôl a szövegért cserébe. Meggyôzô-
désem, hogy ezekrôl a nem látható dolgok-
ról, amelyek engem is érdekelnek, ma sok-
kal inkább a film beszél, mint a színpad.
A színház ma nagyon bátortalan. A film
sokkal inkább tud kezdeni valamit a katar-
zissal, a hittel, a szentséggel. Én olyan op-
timista rendezônek hiszem magam, aki
megpróbálja rávenni a nézôt, hogy élje meg
a hit és a valóság közötti konfliktust, sôt
paradoxont. Amit én keresek, nem racio-
nális, és mégis igaz. Ehhez a felismeréshez
kell eljuttatnom a nézôt. 

Utóirat. Bocsárdi végül elnyerte az igazgatói
posztot (még ketten indultak rajta kívül).
Némi hezitálás után – mivel a város által tá-
masztott feltételeket (például az összköltségve-
tés tíz százalékát elérô jegybevételt) nem köny-
nyû teljesíteni – 2005 decemberében aláírta a
szerzôdést.

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE: 
TOMPA ANDREA
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A Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet elôkészítô Em-
lékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) Korm.
határozat alapján, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
(OSZMI) pályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulója alkalmából bemutatandó színházi elôadá-
sok támogatására.

A pályázati támogatás az 1956-os magyar forradalom és szabadság-
harc történetét, szellemiségét idézô, az esemény történelmi jelentô-
ségét kifejezô, a mának és a jövônek szóló üzenetéhez kapcsolódó,
arra reflektáló, mûvészileg magas színvonalú színpadi produkciók
megvalósulásának ösztönzésére szolgál.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli, magyar nyelven ját-
szó, hivatásszerûen mûködô színház, illetve társulat. Pályázni lehet
eredeti színpadi mûvel vagy adaptációval, korábban színpadra
került mûvek új bemutatójával, prózai, zenés, tánc- és mozgásszín-
házi produkcióval. Egy színház csak egy bemutatóval pályázhat.
Elônyben részesülnek a több színház együttmûködésével készülô
produkciók.

A bemutatót 2006. szeptember 1. és 2006. december 31. között kell megtartani.

A pályázat a nyertes pályamûvek szerzôi honoráriumához, illetve a
tervezett produkció költségeihez (úgymint: a produkció létre-
hozásában részt vevôk tiszteletdíja és annak járulékai, illetve szám-
lás kifizetése, a produkció felszerelésének elkészítéséhez szükséges
számlás tiszteletdíj vagy megbízási díj, szakmai anyagköltség, ami
magában foglalja a díszlet-, kellék-, jelmezköltséget, továbbá szál-
lítási díjat, bérleti díjat, PR-költséget) járul hozzá.

• Az elnyerhetô támogatás: nagyszínházi produkció esetén 
legfeljebb 7 millió forint.
• Kamaraszínházi produkció esetén legfeljebb 3 millió forint.
• Stúdiószínházi produkció esetén legfeljebb 1 millió forint.

A pályázatnak tartalmaznia kell, (pályázati ûrlap nincs):

1. a bemutató helyét és idôpontját (állandó játszóhellyel nem
rendelkezô társulatok esetében a befogadó színház nyilatkozatát);
2. a bemutatóban részt vevô alkotók névsorát, a szerzôvel, rendezô-
vel, tervezôkkel, zeneszerzôvel, koreográfussal és a fôbb
szerepekkel;
3. költségvetést, amelyben meg kell jelölni a saját forrás mértékét.

A pályázat beérkezésének határideje: 2006. március 31.

A pályázatot az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
címére (1013 Budapest, Krisztina krt. 57.) kell benyújtani, postai
úton, „1956-os produkciós pályázat” megjelöléssel.

A pályázatokat a színházmûvészeti szakértôkbôl, továbbá az 1956-os
Emlékbizottság és a Társadalmi Bizottság által delegált bizottsági ta-
gokból álló testület bírálja el, a megítélt támogatásokról 2006. május
31-ig dönt. A nyertesek névsora megjelenik a MEH, az NKÖM és az
OSZMI honlapján. A pályázókat az OSZMI írásban értesíti.

A támogatások forrásául szolgáló pénzügyi keretet kezelô OSZMI a
támogatott pályázókkal szerzôdést köt, és a Magyar Államkincstáron
keresztül történô kifizetésre kötelezettséget vállal. A támogatások
folyósításának ütemezése: a megítélt összeg felét a döntés és
szerzôdéskötés után, a másik felét a bemutató után kapja a pályázó.

További információ az OSZMI címén vagy a 375-1184/132-es telefon-
számon kérhetô Horváth Herminától.

Cím: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
1013 Bp., Krisztina krt. 57.
E-mail: horvath.hermina@ella.hu

Az 1956-os Emlékév programjairól a www.19562006.hu honlap
nyújt tájékoztatást.

Budapest, 2005. december 2.

P Á LY Á Z AT I  F E L H Í V Á S
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 
bemutatandó színházi elôadások támogatására


