a sajtóban és a kulturális bizottság előtt - vehemensen vitatta egyrészt a javaslatok
legszélsőségesebb elemeit, másrészt olyan elképzeléseket, amelyeket az égadta világon
senki sem javasolt, harmadszor pedig a javaslattevők, köztük is elsősorban Bagossy László
erkölcseit és jogcímeit.
Azután bekövetkezett a Pécsett megrendezett vitanap, amelyen olyan általam nagyra becsült művészek tértek el a tárgytól, mint Székely Gábor és Babarczy László. Az előbbi azt
vágta a fejemhez, hogy a „valóságábrázolás"
ideológikus követelményét kérem számon a
színháztól, az utóbbi egyenesen „bolsevik átszervezésről", „mélyen embertelen koncepció"ról beszélt.
Ezek után az önkormányzat kulturális bizottsága nem hozott határozatot - mert nem volt
miről. Lengyel György igazgató-főrendező urat
pedig senki sem fogja akadályozni abban, hogy
saját - és az önkormányzat előtt ismeretlen koncepciója alapján kísérelje meg át-vezetni a
színházat a válságon. A saját felelősségére
természetesen.
A cikk és a négy beszélgetés január második felében készült. Bar a
szinház sorsa elrendeződött. a kedélyek azóta sem csillapultak. és az
üggyel kapcsolatban újabb cikkek jelentek meg a helyi sajtóban.
Interjúalanyaink közül ketten is a tudomásunkra hozták, hogy a fejlemények miatt mar nem tekintik utolsó szónak a beszélgetésben elhangzottakat. A témát ez idő szerint nem kívánjuk folytatni. Bízunk
abban, hogy senkinek sem áll érdekében a hangulat felkavarása. és a
helyi önkormányzatnak sikerül megteremtenie a szinház optimális
működéséhez szükséges körülményeket. A szerk.

Galgóczy Judit, a miskolci színház főrendezője (Koncz Zsuzsa felvétele)
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MEGBOCSÁTANIÉS...
BESZÉLGETÉS GALGÓCZY JUDITTAL

- Harminchét éves múltam. Hogy Magyarországon színházat tudjak csinálni, mások szerint
öt évvel idősebbnek kellene lennem. Szerintem
öt évvel fiatalabbnak.
 Harciasabb lenne?
 Harciasabb? Mindig is harcias természetű voltam. Ez nem függ össze se a korommal.
se a nememmel.
 Én inkább úgy fogalmaznék, hogy meglehetősen férfias lett ebben a férfias szakmában. Több mint két éve, hogy megkapta a Miskolci Nemzeti Színház főrendezői állását...
 Bocsánat: elvállaltam.
 Jó. Elvállalta, hogy főrendező legyen a
miskolci szinházban, és ez idő alatt szüksége is
lehetett némi férfias határozottságra. Hadd
emlékeztessek. A múlt évadban „dilettáns
puccskísérlet" történt a színház művészeti tanácsa részéről a főrendező ellen. Kudarcba
fulladt. Novemberben újabb támadás indult: a
leköszönő megyei tanács pályázatot irt ki a főrendezői állásra. Galgóczy Judit ezt sértődött
levélben kérte ki magának.
 Először is semmi sértettség nem volt
bennem, másodszor a levelet, bár én írtam alá,
a társulat több tagjával együtt fogalmaztam.
Amit valóban sérelmeztünk, az az volt, hogy
csak a főrendezői állásra írták ki a pályázatot.
Tény, hogy az igazgató szerződése egy évvel
tovább érvényes, de bárkit is neveznek ki
főrendezőnek - akár mást, akár engem -, az
igazgató személye azonnal megkérdőjeleződik.
Az illető művészeti vezető ugyanis legelőször
azt latolgatja majd, hogy akkor most miként
csináljon színházat, milyen struktúrában. Ennek
természetesen
számtalan
módja
van.
Szerintem a legcélravezetőbb az, ha a
művészeti vezetés választja meg azokat az
embereket, akik a jelenlegi helyzetben a
legjobban tudják segíteni a munkáját.
 Menedzser-igazgatóra gondol?
 Igen, illetve menedzsertípusú gazdasági
vezetőre. Ahogy minden egyre nehezebb lesz,
a művészeti teamnek semmi mással nem volna
szabad foglalkoznia, csak azzal, ami a
színpadon van. Ahhoz kellenek segítőtársak,
hogy a megvadult gazdasági helyzetben legyen, aki az egyéb ügyeket intézi. Olyan
szövetség ez, amelyben nem lehet ellenérdekeltség, mert abban a pillanatban szétrobban.

- Tagadhatatlan, hogy ma, amikor recsegropog, darabjaira hull az egész színházművészet, egy vezetőnek az alapkérdésekkel kell
foglalkoznia. Ilyen alapkérdés a színház fölépítése, de még inkább a támogatás ügye...
 Furcsa kettősség ez. Ha egy szakma állandóan a központi megoldásoktól várja az
üdvözülést, az nem vezet eredményre. Viszont
jó lenne megőrizni bizonyos vívmányokat; például azt, hogy igenis, tessék támogatni a színházat. De az sem mindegy, mennyivel. Mert ha
egy város elegendőnek tartja a nézőszám szerinti központi támogatást, akkor a színháznak
kommerszet kell játszania, és szerintem ez a
„nagy halál". De előfordulhat az is, hogy a város. történetesen a miskolci önkormányzat
annyi pénzt ad, hogy ott megszülethessék az
ország legjobb színháza.
 Ennyire a pénzen múlik minden?
 Erre csak azt tudom mondani, hogy én
rettentő naivan fogtam hozzá ehhez az egészhez. Jó két éve pontosan itt ültünk, tele volt a
lakás. Tudja, kikkel? Jórészt azokkal, akik ma a
Független Színpadot csinálják, illetve az ország különböző színházaiban érzik rosszul
magukat. Ez az alatt a két hónap alatt történt,
amikor a „nyakamba zuhant" a miskolci színház gondja. A végsőkig idealisták voltunk. Hittünk benne, hogy mi aztán nem fogjuk elszalasztani azt a nagy lehetőséget, amelyet több
nemzedék volt kénytelen kihagyni előttünk. Én
úgy gondoltam, pedig akkor már nem voltam
egészen fiatal, hogy a dolog anyagi részét figyelmen kívül lehet hagyni. Most már tudom,
hogy nagyot tévedtem.
 Tehát egzisztenciális okai voltak annak,
hogy a miskolci indulás nem úgy sikerült,
ahogy szerette volna?
 Részben egzisztenciális okai voltak.
Másrészt kénytelen voltam tudomásul venni,
hogy azok az emberek, akikkel mi itt tervezgettünk, végül nem jöttek Miskolcra. Legtöbben
Rusztot követték a szegedi színházba. Azt
mondták: „Judit, értsd meg, ő a mester, ő tanított bennünket". Meg kellett értenem. És azt is
meg kellett értenem, hogy sokan - színészek,
rendező kollégák - egyenesen jeges félelmet
éreztek a Miskolc szó hallatán; el se tudták
képzelni, hogy Csiszár Imre után lehet még ott
színházat csinálni. Nem mertek belevágni. Én
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meg úgy gondoltam, hogy legenda ide vagy
oda, rendes, folyamatos munkával azért el lehet
valamit érni.
 De a legenda nem született újjá...
 Előadások születtek. Színház - abban az
értelemben, ahogy én, illetve mi gondoljuk még nem.
 Amikor Csiszár Imre Miskolcon volt.
leggyakrabban azt a vádat hozták föl ellene,
hogy leszoktatta a közönséget a színházról. Az
elmúlt két és fél évben mintha a kritika is leszokott volna a miskolci színházról. Ez azért
jelent valamit. Nem gondolja?
 Biztosan.
Az
első
bemutatón,
a
Szabaccsag Mucsán című darabon még ott volt
mindenki, aztán soha többet nem jöttek. Most
mit mondjak? Talán újra el kellene jönni.
 A saját mércéje szerint elhibázott valamit?
 Igen. Az első évad végén nem bocsátottam el azokat. akiket, el kellett volna. A másodikban meg... Amikor éppen „lőnek rád", akkor
nem lehet változtatni.
 És most?
 Az új polgármester bejött a színházba.
leült és azt mondta, hogy vissza kívánja vonni
a volt megyei tanács pályázatát: Gyarmati Béla, az igazgató jövőre nyugdíjba megy, vállalnék-e még egy évet? Gondolkodási időt kértem.
 Aztán?
 Elvállaltam. Két év nagyon kevés idő.
Amikor odakerültem, azt várták tőlem - mindenkitől ezt várták volna -, hogy én leszek a
megváltó. Sorra kiosztom a jobbnál jobb szerepeket, és „eldagonyázunk" ebben a miskolci
állóvízben. Hát, ezt nem lehet. Változtatni kell.
Megbocsátani és - változtatni!
 Ezen a bizonyos beszélgetésen a színház működéséhez szükséges pénzről is szó
esett?
 Nos, ez az, amit egyelőre még teljes homály fed.
 Azt mondta, hogy a két év, amit Miskolcon
töltött, alig volt elegendő valamire. És az az egy,
amely ön előtt áll?
 Ha jövőre az egész színházra pályázatot
írnak ki és nem csupán a főrendezői állásra,
akkor érdemes lesz újragondolni az egészet.
Ehhez persze az is kell, hogy a város annyi támogatást adjon a színháznak, hogy a művészek biztonságban érezzék magukat. Akkor
létrejöhet Miskolcon egy olyan műhely, amely
az operettől a modern operajátszásig megfelel
egy vidéki nagyváros diktálta követelményeknek. Az anyagi támogatás az a vatta, amelynek körül kell venni a művészeket. Úgy gondolom, ebben a pillanatban van rá esély, hogy
Miskolcon végre kialakuljon egy csapat. Ez az
egy év tehát megteremtheti az alapokat.

BABARCZY ESZTER

SZÍNHÁZ A SZÍNHÁZÉRT
GEORG BÜCHNER: LEONCE ÉS LÉNA

Az Asbóth utcában, kamaraszínházi melegségben Büchner drámája. az öntudatlan és
ezért ártatlan-ártó nihilizmus keserű komédiája
közös játékká. színházcsinálássá alakul, jókedvű színházzá. És mégsem azzal a benyomással hagytam el a színházat, hogy Büchner
szövegét méltatlanul kifosztották azért, hogy
poétikus dikcióból, burleszkelemekből és pontosan szerkesztett látványosságból hatásos
színházat hozzanak létre. Nemcsak azért nem
fájlalom ezt. mert voltaképpen miért tennék...
Hanem azért sem, mert Eszenyi Enikőnek és
társulatának sikerült élettel megtölteniük a
szatírát anélkül, hogy a komédiában rejlő aktualitásra építettek volna: az okoskodó kisbirodalmi politizálás impotenciájára vagy a poétikus hevületnek a wertheri történeti pillanat elmúltával némileg megmosolyogtató világmegváltó eszméire.
Péter, a király Büchnernél (az én olvasatom-

Kaszás Attila (Leonce) és Prókai Annamária
(Rosetta)

ban) a terméketlen. ám önelégült bölcselkedés
szatírája, azé a királyé, aki népe helyett akar
gondolkodni, de belebonyolódik a latin filozófiai
szakterminológiába, s elakad. Eszenyi rendezésében. Madaras József ijesztően hiteles alakításában Péter mélységesen zavart emberré,
az afázia határán álló. motyogó ronccsá alakul. A büchneri szövegből nem a nevetséges
nagyképűség ellen irányuló szatíra él meg, hanem a saját (bárha szintén nevetséges) hatalmi pozíciójának kiszolgáltatott ember összeroncsolódása. a trón félelme. A színházi
eszközök legyőzik az egyébként híven követett
magyar szöveget (Thurzó Gábor fordításában),
és ez az előadásnak előnyére válik. Ennél nagyobb dicséretet aligha lehet mondani egy alakításról.
Ez a színpadi fölény - a szövegnek a játék
révén való újjáalakítása - jellemzi egyébként
az egész előadást. ha nem mindig jönnek is
létre olyan koherens alakok. mint a Péteré. Kaszás Attila Leonce-a különös átalakuláson
megy keresztül a három felvonás során, és ez
az átalakulás az előadás pályáját is meghatá-

