
„A hagyományos színházi nyelv kifáradása”

„A magyar színház nem is vonható egyetlen gyûjtôfogalom kalap-
ja alá” – jelenti ki Simonffy András, aki ekkoriban az Élet és Iroda-
lomba írt színházi kritikákat. „Mert létezik Fôvárosi színház, Vidé-
ki színház, Amatôr színpad”, „nem beszélve a magyar írók Íróasz-
talfiók színházáról”.

Az utóbbihoz kapcsolódóan kifejti, hogy „a Fôvárosi Színház –
ritka vagy szerencsés kivételektôl eltekintve – nem vállalja a mai
magyar drámát. Nem tudni, egészében tagadja-e annak létezését,
vagy csak fél a bukástól. Zavarában a közönségre hivatkozik: ez a
mi közönségünknek nem kell, erre nem jönne be, ebben nincs ben-
ne tizenöt elôadás sem… Gyanítom azonban, hogy a Fôvárosi szín-
ház már régen nem tudja, mibôl lesz siker, mibôl nem.”1

A problémához kapcsolódóan egy másik évad-összefoglaló
felsorolja, „kik aratják ebben az évben a sikereket: Shakespeare,
Molière, Ödön von Horváth, O’Neill, Móricz, Füst Milán, Sarkadi…”
Majd megjegyzi: „Az új dráma hiánya világjelenség.”2 És annyi
mindenképpen megállapítható a kor magyar színházáról, hogy ki-
bontakozása útját nem a magyar drámával összhangban, együtt-
mûködve kereste. 

Mert a kor színházával kapcsolatban számtalan probléma
megfogalmazódik. Simonffy például a következôképp mutatja be
a „Fôvárosi színházat”: „jellemzô [rá] egyfajta arisztokratizmus. És
emögött az egykor talán jogos fensôbbségtudat mögött a zavart-
ság jelei. A Fôvárosi színház a »magyar színházi hagyományok«
ápolójának tekinti magát. Ez rendben is lenne, de manapság már
aligha tudja megmondani valaki is, mit jelentenek ezek a nemes
hagyományok. A Molnár Ferenc-i dramaturgiát? A »lúdtalp-színhá-
zat«, ahol vigyázzállásban vagy fotelbôl beszélgetnek egymással a

szereplôk? A naturalisztikus díszletezést és a biedermeier szalon-
garnitúrát? Vagy éppen az lenne a magyar színházi hagyomány,
hogy a negyedrangú belga vígjátékszerzôt is sikerre visszük, mi-
közben Illyés- vagy Hubay-bemutató évek óta nem volt Budapes-
ten? Vagy a sikeresnek mondható új magyar regények gyors szín-
padra mesterkedése lenne ez a haladó hagyomány? (SIMONFFY)

Ha eltekintünk a glosszaszerû fogalmazásmódtól, bizonyára
sok igazság van ezekben a megállapításokban. Mert egyébként
pontosan egybevágnak egy higgadt elemzés téziseivel is: „a ha-
gyományos színházi nyelv kifáradása” jellemzi a magyar színházat
– „Pesten és vidéken egyaránt”. „Mert legyünk ôszinték: minden
jelentôs színházi alkotómûvész érzi a játékstílus és a rendezôi kon-
venciók elöregedését, s igen nagy erôfeszítésekkel próbál kilépni
ebbôl a megbéklyózó hagyományrendszerbôl.” „Mivel majd min-
den alkotó érzi ennek a helyzetnek a szorító hatását, olykor az ol-
csóbb megoldás felé keresnek kiutat. Így születnek a csinált, erôl-
tetett, modoros színpadi megfogalmazások.”3

A kellemes színház

A színházi konvenciók ôrzésérôl indulatos iróniával beszél egy másik
elemzés: „Minálunk megy minden, mint a karikacsapás – megy min-
den, mint tíz, húsz, ötven vagy ki tudja hány évvel ezelôtt. Mérvadó
színházi szakembereink többsége úgy néz az új külföldi kísérletekre
és útkeresésekre, mint Gvadányi peleskei nótáriusa az idegen módi-
ra: mulatságos és fölháborító és megvetendô dolgok ezek pusztán
azért, mert mások, mint a honi divat. És miért is ne mosolyognák le
Grotowskit vagy Peter Brookot: hiszen nálunk mindenféle új próbál-
kozások nélkül is telt vagy legalábbis tisztesen látogatott házak elôtt
játszanak a színházak, klasszikus és új darabokat, az elôbbieket rég
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40 éve izgalmas változások kezdôdtek a magyar színházi évadban. A 70-es évek fordulóján még nem volt az évadot

záró országos reprezentatív színházi fesztivál, és a színházi kritikusok sem osztottak még díjakat. Így egy-egy évad

legjobb teljesítményeinek kiválasztásában leginkább az évad-összefoglalók segítettek, amelyek a színházmûvészet

helyzetérôl, tendenciáiról is beszéltek. Nézzük, hogy mi minden tudható meg ezekbôl az 1977/78-AS ÉVADról, s

egyben a magyar színház korabeli (s talán máig ható) viszonyairól! SÁNDOR L. ISTVÁN tanulmánya.

1 Simonffy András: Színház – oldalnézetbôl. Élet és Irodalom 1978. július 1. 13. o. A továbbiakban SIMONFFY.

2 Sándor Iván: Napló az évadról (3.) Film Színház Muzsika 1978. júl. 8. 6–7. o. A továbbiakban SÁNDOR 3.

3 Almási Miklós: Színházmûvészetünk öt éve (1970–1975). A színház valóságértéke és a társadalmi megbízatás. Társadalmi Szemle 1977/3. 83–94. o. A to-

vábbiakban ALMÁSI.
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kipróbált értelmezésben, az utóbbiakat mintha már rég kipróbálták
volna, a közönség tudja, mit kap a pénzéért, ezért zavartalanul virul
a bérleti rendszer, mely eleve biztosíték minden meglepetés ellen,
hiszen hathetenként új bemutató kell, és ki az a varázsló, aki ennyi
idô alatt kidolgoz és megvalósít valami új koncepciót, stílust, együtt-
mûködést? Az ember elolvassa az évi mûsortervet, és a legtöbb elô-
adást már le is vetítheti képzeletének padlásszobájában”.4

Ezt Simonffy is így gondolja, hisz cikkében le is írja a Fôvárosi
színház mindenkori mûsortervét. Majd így kommentálja: „Ez a faj-
ta szemlélet nem jelent mást, mint a közönség lenézését és ennek
következtében fokozatos elbutítását. A színház részérôl pedig alibi
színházat. Mi úgy teszünk, mintha színházat játszanánk, ti pedig
úgy tesztek, mintha színházban lettetek volna. Amikor pedig »a«
közönség hazamegy, a színház ezt mondja: ennek a közönségnek
nem érdemes mást játszani. A közönség pedig, kikerülve a hipno-

tizáló légkör alól, ásít egyet, és egy »kellemes este volt«-tal vagy
egy »á, nincs ma igazi színház« legyintéssel elintézi a dolgot. Mert
lelke mélyén érzi, hogy becsapták. Hogy a színház, az más. Gyógy-
szer is, nemcsak idegnyugtató tabletta.” (SIMONFFY)

Eörsi István is hasonlóképp látja a problémát, amelyet a kelle-
messég kategóriájával ragad meg: „nálunk a színházat – tisztelet a
ritka kivételeknek – a kellemesség szférája lengi körül. A kellemes
mûvészet jóváhagyja a világot. Ha a színház – Brecht szavaival élve
– »az emberi együttélésrôl készített képmásokkal« szolgál, akkor a
kellemes színház olyan képmásokat tár a világ elé, melyek az embe-
ri együttélés fennálló formáit – jó esetben szórakoztató módon –
alapjaiban rendben levôknek mutatják. Világszerte mindenütt rop-
pant erôk munkálnak annak érdekében, hogy a színházak ilyen kép-
másokat készítsenek. Ezekhez is kell valamiféle ízlés és szakértelem,
de minthogy a kellemesség statikus állapotokhoz vonzódik – a vá-
ratlan, kiszámíthatatlan változások kockáztatják az egyensúlyt,
minden kellemesség alapját –, az ilyen ízlés és szakértelem, ha vala-
ki egyszer már szert tett rájuk, könnyedén alkalmazható az új és új
feladatokra, hiszen a statikus állapotok hasonlítanak egymásra; a
kellemes színház mûvelôinél végül ezt a két értékes tulajdonságot
is magába szívja a rutin, mely egyetemlegessé válva kirekeszti a lá-
tómezôbôl mindazt, amit ô maga nem bír megemészteni.” (EÖRSI)

Budapesti társulatok

Persze nyilvánvalóan túl általános (és talán elnagyolt is) így a kép.
A „Fôvárosi színházról” is árnyaltabb kép rajzolódna ki, ha konkrét
társulatokat és a tényleges elôadásaikat vennénk számba. Sokféle
törekvés és sokféle emberi, mûvészi út rajzolódna ki, amelyben a
megrekedtségnek is más-más okai volnának. 

Például a Kazimir Károly vezette Thália Színház a 60-as évek-
ben valóban színháztörténeti jelentôségû bemutatók sorozatát
tartotta. Olyan darabok is színre kerülhettek itt, amelyek máshol
nem kaphattak színpadot. (Például Beckett Godot-ja. Vagy Csurka
Bálanyája, amelyet a Vígszínház szeretett volna bemutatni, de mi-
vel csak stúdió elôadást engedélyeztek, s mivel a Vígnek nem volt
stúdiója, átkerült a Tháliába. Vagy itt tartották a Tóték ôsbemuta-
tóját is (amelynek épp az 1977/78-as évadban volt a felújítása Har-
sányi Gáborral az ôrnagy szerepében). A 70-es évekre elvesztette a
Thália ezt a progresszív szerepet, és ekkoriban – ahogy Simonffy
utalt rá – valóban regényadaptációkat játszott (az évadban Bulga-
kov Színházi regényét), friss irodalmi sikereket próbált színpadra
tenni, és a világirodalom nagy epikus mûveinek színpadi változatát
készítette el (az évadban a Gargantua és Pantagruelt). 

A Thália nehézségeit növelte, hogy tulajdonképpen mindent
Kazimir Károly rendezett. A többi színházban állandó rendezôi kar
dolgozott. A korszakra ugyanis nemcsak az volt jellemzô, hogy
merevek voltak a társulati keretek, azaz gyakorlatilag minden szí-
nész csak a saját színházában játszott, hanem az is, hogy állandó

4 Eörsi István: Kellemes vagy nyugtalanító színház. Színház 1976/12. 1–6. o. A továbbiakban EÖRSI.

Dosztojevszkij: Bûn és bûnhôdés (Vígszínház, 1978 

–Tordy Géza, Kern András) Horvát Éva (MTI)



szerzôdtetett rendezôk voltak a társulatokban. Az ô munkájuk ere-
dôje rajzolta meg egy-egy színház arculatát. 

A Thália Színház korábbi igazgatója, Keres Emil színész, rendezô
ekkoriban a Radnóti Miklós Színpadot vezette, ami fôleg irodalmi
összeállításokkal jelentkezett. A Miszlay István rendezô igazgatta Jó-
zsef Attila Színházban markáns volt a szórakoztató program. De itt tar-
tották az évadban Csurka Nagytakarításának ôsbemutatóját is, emel-
lett Sánta Ferencet (Az éjszaka – Az áruló), Kertész Ákost (Özvegyek),
Németh Lászlót (Eklézsia megkövetés) Molière-t (Jourdain úr / Dandin
úr) játszottak. De a színház rendezôi: Berényi Gábor, Barlay Gusztáv,
Seregi László nem különösebben izgalmas produkciókat készítettek.

A Nemzeti Színház

A Nemzeti Színházat ekkor Marton Endre rendezô igazgatta, de a
korábbi igazgató, Major Tamás volt a fôrendezô. Kettejük ellentéte
közismert volt, amely megosztotta a társulatot is. A színház továb-
bi rendezôi nem voltak jelentôsek. Évadbeli munkáik sem keltettek
különösebb figyelmet. (Bodnár Sándor Németh László Erzsébet-
nap címû darabját rendezte, Vadász Ilona a kortárs lengyel
Iredyński két darabját vitte színre. 

Marton Endre a Visszajelzés bemutatójával kezdte az évadot.
Akkoriban sok szó esett a szovjet Gelman modern termelési da-
rabjáról, amely a szocialista demokráciáról szólt. Igazi figyelmet
azonban a Marton Endre által rendezett elôadások közül az évad
második felében ôsbemutatóként színre vitt Sütô András-darab, a
Káin és Ábel keltett. Errôl a következôket írja évad-összefoglalójá-
ban Hermann István: A darabban „arról van szó, hogy Káin keresi
a Paradicsomot. Legalább meg akarja nézni, hogy milyen is az. S
itt teljesedik be tragédiája, tudniillik Paradicsom nincs. Lehet ve-
szélyeket vállalni érte, lehet kockára tenni az életünket miatta –
de nincs. A nem létezô Paradicsom lehetne a darab címe. Káin
kétségbeesése amiatt, hogy Ádám részegen, Ábel pedig józanul
belenyugszik a nem-Paradicsomba – teljesen érthetô”. Azonban
„esztétikailag, formailag ezek a gondolatok nehezen vezethetnek
igazi drámához. A gyilkosság ezen az alapon nem indokolt, csu-
pán a kétségbeesés hozza létre, a tehetetlenség diktálja. Drámai-
lag a tehetetlenség használhatatlan. Még akkor is használhatatlan
– vagy legfeljebb a komédiában használható (lásd Csehov), ha ez
a tehetetlenség tetthez vezet el. S ugyanaz a Sütô, aki éppen a te-
hetetlenség legyôzésébôl vezette le Kálvin esetében a tragédiát,
és ott a darab nagy részében igazi drámát alkotott, itt azzal a so-
vány tanulsággal bocsát el bennünket, hogy nem is volt, nem is
lesz és nem is létezik Paradicsom, és ha valami mást akarunk,
mint mi most van, akkor mások kényes bôrét nemcsak hogy nem
óvjuk, hanem felszaggatjuk”.5

A Nemzeti fôrendezôje, Major Tamás viszont valóban fontos elô-
adással jelentkezett: a Téli regét vitte színre. Több évad-összefoglaló
említi az ebbôl a ritkán játszott Shakespeare-darabból készített elô-
adást. Pór Anna például ezt írja: „Major Tamás bízott a mûben, vállal-
ta a mesét. A pusztító pokol és a felemelô emberség, a rettegés bor-
zalma és a drasztikus komikum, a trivialitás és a lehelet-finom poézis
gazdag shakespeare-i világából bontja ki az elôadás alapgondola-
tát: a fenevad az emberben lakozik, az ellene feszülô emberi akarat,
humánum és szépség, a mindent elrendezô Idôvel talán mégiscsak
felülkerekedik; az Idô Homokórája fel is old meg nem is, a megtör-
téntet kitörölni nem tudja”. „Major Tamás Téli regéje 1978 januárjá-
ban Magyarországon szólal meg. Stratford messze van … a pesti né-
zônek azonban korszerûsítô fogások nélkül is köze lehet egy tévesz-
mékbôl táplálkozó koncepciós per rombolásaihoz.”6
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Shakespeare: Téli rege (Nemzeti Színház, 1978 – Cserhalmi György,

Törôcsik Mari) Benkô Imre (MTI)

5 Hermann István: Mai „mit tegyünk”. Jegyzetek az évadról. Színház 1978/8. 38–41. o. A továbbiakban HERMANN.

6 Pór Anna: Az emberek halnak, a mese él. Színház 1978/5. 9–11. o.
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A Madách Színház

Hermann István Budapest-centrikus évad-összefoglalójában ki-
emelt hely jut a Madách Színháznak, a színház több elôadásáról is
hosszan beszél. 

Bár Szirtes Tamás rendezéseit (A vihar kapujában; Kései ta-
lálkozás; Egy vadász halála) nem említi, de kiemeli például –
úgy is mint magyar drámaprodukciót – a Régimódi történet
színpadi adaptációját, amelyet Lengyel György rendezett. „Sza-
bó Magda könyvében csodálatosan élô szinte minden alak,
minden szituáció” – írja Hermann István. „Annyira élô, hogy

majdnem játszi könnyedséggel tette át színpadra azokat. A Ré-
gimódi történet eseménysora meglehetôsen konzervatív,
majdnem elviselhetetlenül az. Ami modern benne, az a jellem-
rajz. A siker nem utolsósorban ennek a vibráló ellentétnek kö-
szönhetô”. „Ha Szabó Magda csupán annyit mond, hogy ne a
rigolyát, ne az érdes modort, ne a külsôségeket nézzük, hanem
azt, hogy van-e a jellemnek összetartó ereje, akkor már gondol-
kozhatunk azon: kivel tehetünk valamit. Nem mindenki érde-
mes rá. Vannak, akik elhullanak a modern történetek során, s
vannak, akik megmaradnak. De nem egyszerûen megmarad-
nak, hanem megmaradnak személyiségnek. Ezt a személyisé-

Shakespeare: Hamlet (Madách Színház, 1977 – Huszti Péter) Horvát Éva (MTI)



get, a valóságos és nem szú-személyiséget láttuk Sulyok Máriá-
tól, illetve az ellentétét Schütz Ilától”. 

Ugyancsak kiemelt hely jut az összefoglalóban a Madách
Színház elôadásai közül az igazgató Ádám Ottó rendezte Ham-
letnek: „Ebben a Hamletben csak Hamlet számít, aki tétován ku-
tatja, hogy mit tegyen. Nagyon okos is – ezt elhisszük Shakespe-
are-nek, a rendezônek és Huszti Péternek is –, de mit tegyen, ha
olyan helyzetbe kerül, ahol nem lehet okos.” „Tudja, mit kellett
volna tenni, milyen lehetôségei lettek volna elôbb. Fogalma sincs
azonban arról, hogy ha most tesz valamit, akkor annak van-e va-
lami társadalmi értelme. A következtetés, hogy erkölcsileg
ugyan bosszút állhat, de a következményeket nem is érdemes
megvárni.” (HERMANN) 

Fodor Géza a következôket írja az Ádám Ottó rendezte Ham-
letrôl: „Ádám Ottó Hamlet-koncepciójában az erkölcs világa és a
világ erkölcse olyan messze szakadt egymástól, hogy Hamlet való-
ban csak akkor nem kerül ellentétbe az erkölcsi akarat parancsai-
val, ha kivonja magát a világi erkölcs hatalma alól; hogy a cselekvés
és a létezés által mindenképpen beszennyezné belsejének nagy-
szerûségét; hogy tényleg csak úgy ôrizheti meg szíve tisztaságát,
ha kerüli a valósággal való érintkezést.” „Hamlet és a világ viszonya
ebben a koncepcióban nem drámai ellentét, hanem lírai polaritás.”
„A lírai polaritás fennáll, nem pedig kibontakozik. Az elôadás nem
annyira fejleszti, mint inkább variálja a témát.”7

Hermann István évad-összefoglalója a Madách Színház elô-
adásai közül még a Kerényi Imre rendezte Brecht-elôadást is ki-
emeli: „A Mahagony is kérdez. Mit tegyünk, hogy tegyük, kivel te-
gyük, miért tegyük, hogyan és általában? A cél azonban valahogy
nincs meg. Mondják már meg nekünk. Ha nem mondják meg,
olyanok vagyunk, mint a színészek súgók nélkül. Mert mégiscsak a
súgó adja fel a szöveget. Mi majd eljátsszuk. De könyörgünk súgó-
ért. Ez a könyörgés – keresés – az évad egyik értelme.” (HERMANN)

A Vígszínház és Ljubimov

A Várkonyi Zoltán színész, rendezô igazgatta Vígszínházban az
1977/78-as évadban sem Horvai István (Utazás az éjszakába), sem
Valló Péter (Pinter: A gondnok), sem Kapás Dezsô (Lope de Vega:
Valencia bolondja; Molnár Ferenc: Üvegcipô) rendezései nem vol-
tak különösebben sikeresek.

De az egyik évad-összefoglaló a Vígszínház produkciói közül ki-
emelte Fejes Endre mûvének, a Jó estét nyár, jó estét szerelemnek
zenés színpadi adaptációját. „Marton [László] és Presser [Gábor] ze-
nés drámát vittek színre”, „a rendezôi koncepció hasonlíthatatlanul
markánsabb, határozottabb a tévéjáték felfogásánál, s ebben Pres-
ser kiforrott színpadi érzékének jelentôs szerepe van. A sötétruhás

fiú itt társadalmi erejû tudathasadás áldozata, egy kétségbeesett
önszuggesztió áldozata.” „Marton ebben látott színpadi esélyt,
hogy ez a tudati konfliktus drasztikus nyíltsággal törjön elô.”8

Az évad egyik kiemelkedô eseménye volt, hogy 1978 januárjá-
ban a Vígszínház bemutatta a Bûn és bûnhôdést Ljubimov rendezé-
sében. „Egyedül a Vígszínház merte szembesíteni magát egy Ljubi-
mov nagyságrendû rendezô elképzeléseivel” – írta Simonffy.
Ugyanakkor a próbákat számtalan konfliktus kísérte, amelyek egy
része a nyilvánosság elôtt is megjelent. „A próbákról készült vitari-
portot kétszer is sugározta” a magyar televízió. Itt többek között
Ljubimov azt mondta: „A színházi rendezô nem azért dolgozik, hogy
elmondhassa: csináltunk megint egy elôadást.” „Ha a színház nem
érint létfontosságú eseményeket, elhatárolja magát a nézôtôl.” 

Ehhez az évadot összefoglaló jegyzetíró olyan kommentárokat
fûz, amelyek egybecsengenek mindazzal, amit Simonffy a Fôvárosi
színházról mondott. „A színházi munkára is érvényes, amit a létezés
nagy kérdéseit megkerülô más mûvészetekrôl gondolunk. Igen, a
létkérdésektôl magát diszkrét sikerekkel távol tartó színház a külön-
bözô, önmagában akár színvonalas elôadásai ellenére is lényegében
elhúzódik a társadalom, az ember valóságos életétôl, fényeivel a kor
elé pásztázó szellem megérzéseitôl. És az ilyen félrehúzódásban egy
idô után elburjánzik a mûvészetekhez méltatlan könnyelmûség…”9

Koltai Tamás évad-összefoglalója így ír a vígszínházi Bûn és
bûnhôdésrôl: „Ljubimov rendezése ellentmond az eddigi normák-
nak: a szûkebb és a tágabb környezetnek, amelyben létrejött; a be-
idegzôdésnek, a hagyománynak, a Dosztojevszkij-rajongóknak, a
vígszínházi bérletesek nagy részének”. Ljubimov „nem a múlt, ha-
nem a nézôtéri jelen történelmi valóságát elemzi; ugyanúgy tá-
madja a kellemességet, a bevett igazságokat, a bemagolt leckéket,
a naturalizmust, a laposságot, az irodalmiasságot, az anekdotát, az
unalmat, az illusztrációt, a lélekvájkálást és ki tudja, mit még. De
ezenkívül, ráadásul, még Dosztojevszkijt is újraértelmezi, és a né-
zôt is provokálja! Az elôadásnak csodálatosképpen tartós, nagy si-
kere van. Mindennek ellenére? Vagy talán mindezek miatt? Esetleg
azért, mert a nézô mazochista? Vagy mégiscsak unja a kellemesen
elzsibbasztó színházat, és egy igazán jó elôadás kedvéért „fölvállal-
ja” a számára szokatlant? A Bûn és bûnhôdés valójában a legtisz-
tább bizonyítéka annak, hogy abban az átalakulási folyamatban,
amelyben az „átlag” váratlanul értéket termel, az így létrejött
„elit” nem feltétlenül veszti el a közönségét.”10

Az „új színház”

Koltai Tamás évad-összefoglalójában is hangsúlyosan kerül szóba a
Simonffy András felvetette színházi megosztottság, de nem feltétle-
nül a Fôvárosi színház – Vidéki színház ellentéteként. Koltai ehelyett
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7 Fodor Géza: Hamlet a Madách Színházban. Színház 1978/1. 1–13. o.

8 Mészáros Tamás: Mindennapi halálaink. Mozgó Világ 1978/8. 53–60. o. A továbbiakban MÉSZÁROS.

9 Sándor Iván: Napló az évadról (2.) Film Színház Muzsika 1978. júl. 1. 8–9. o. A továbbiakban SÁNDOR 2.

10 Koltai Tamás: Évadok elôtt, évadok után. Színház 1978/9. 1–4. o. A továbbiakban KOLTAI.
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„a világ színházi értelmezésé”-nek különbségeirôl beszél. Azt az elté-
rést hangsúlyozza, amelyet „a világban szánunk a színháznak”. 

„Mert a »régi« és az »új« színház harcát végsô soron ez dönti el.
Azt mondja a »régi« színház : egy történetet látsz. Azt mondja az »új«
színház: rólad van szó. Azt mondja a »régi« színház: élvezd, amit látsz.
Azt mondja az »új« színház: ismerj magadra! Azt mondja a »régi« szín-
ház: így élnek mások. Azt mondja az »új« színház: élj másképp!”

Koltai beszél ennek az új színháznak a kialakulásáról is: „A
folyamat kezdete meglehetôs biztonsággal jelölhetô ki a hatva-
nas évek végén, sodrása pedig nyomon követhetô egy új rende-
zô generáció [Székely Gábor, Zsámbéki Gábor nemzedékének]
jelentkezésében, a színházi mûhelyek átalakulásában, az amatô-
rizmus szerepének megváltozásában, stilisztikai és világnézeti
vitákban – s mindezeknek a jelenségeknek a kölcsönös egymás-
ra hatásában. Éppen az a legfôbb közös jellemzôje ennek az idô-
szaknak, hogy az eredmények nem egy (vagy több) színházban
elszigetelten, nem egy (vagy több) rendezô magányosan mere-
dek fölfutásában, nem együttesek hirtelen megjelenésében
(lásd Ljubimovék) mutatkoztak, vagyis nem robbanásszerûen,
hanem »színházak fölötti« mozgalomként, a legkülönbözôbb
földrajzi helyeket és egymástól nemzedéknyi távolságban levô
személyeket a közös gondolkodás szálával összekapcsolva, szí-
vós, kitartó, lassú átalakulás során.”

Az a jellemzés, amelyet Koltai az „új színházról” ad, lényegé-
ben egybevág Simonffy és Eörsi korábban idézett gondolataival:
„Többé már nem a megnyugtató, szép, harmonikus elôadásokat

tekintette eszménynek, hanem a diszharmonikus, nyugtalan s
nem mindig »esztétikus« valóság tükrözését. Ez az utóbbi színház-
felfogás csak kemény világnézeti és stilisztikai harcban fogadtatta
el magát. Az elmúlt évtizedet ebben az értelemben az ellentétes
színházfelfogások közötti polarizálódás évtizedének tekinthetjük,
melyben az »átlag« a hagyományosan konfliktusmentes, szórakoz-
tató, kiszolgáló színház pólusán gyülekezett, az »elit« pedig a társa-
dalmi tudat eltökélt formálójának pozíciójából igyekezett színhá-
zat csinálni.” (KOLTAI)

Ezt az „új színházat” azért jogosult – ahogy Simonffy teszi –
„Vidéki színház”-nak nevezni, mert elsôsorban vidéki társulatok-
ban jelentkezett. De a szemlélet jelen volt – ahogy Koltai is utalt rá
– az „Amatôr színház”-ban is. Ugyanakkor – ezért is vitathatóak Si-
monffy kategórái – korántsem jellemezte a kor vidéki színjátszásá-
nak egészét, hisz lényegében csak három nagy jelentôségû vidéki
mûhely munkáját határozta meg, és legfeljebb egy-két más vidéki
együttes néhány elôadásában érhetô tetten. 

Kaposvár

Az egyik legerôsebb vidéki mûhelyrôl, a kaposvári színházról így
beszél az egyik évad-összefoglaló: „a kaposvári színház új vezetôi
nemrégiben a színházmûvészet legújabb eredményeinek tapasz-
talatait szuverén eszközökkel alkalmazó elôadásokat hoztak létre.
A világról, a korról alkotott felfogásukban, szcenikában, játékstí-
lusban olyan szellemiséget honosítottak meg, amely még egy

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Katona József Színház, Kecskemét, 1977 – Vass Éva, Andorai Péter) Ilovszky Béla (MTI)



nagy színházi hagyományokkal rendelkezô, tájékozott és fogékony
ízlésû közönségnek is újszerû. Színházi szemléletük lényegét ab-
ban látom, hogy megszabadultak bizonyos illúzióktól, amelyek a
kort, az embert, évtizedeinket feleslegesen cicomázták fel. 

Mi lett volna a természetes? Az, hogy a kaposváriak megbuk-
nak a színházhoz különben sem sok szállal fûzôdô közönségük
elôtt. Csakhogy a félévszázadon át operettsikerekkel is alig meg-
tölthetô széksorok kezdtek megtelni. Egy illúzió nélküli életrôl be-
szélô társulat elôadásai összetalálkoztak a poros színházi illúzióban
nevelkedett közönség” igényeivel. (SÁNDOR 2.)

A kaposváriak az 1977/78-as évadot a színház igazgatójának
rendezésével indították. „Az Ivanovval Kaposváron például nem-
csak azt bizonyította Zsámbéki Gábor, hogy túljutottunk az álta-
lános Csehov-játszás kritikáján (azon már lényegében túljutot-
tunk Zsámbéki és Székely 1971-es Sirály-rendezéseivel, s ezt az
átalakulást Horvai István vígszínházi ciklusa mintegy lezárta),
hanem azt is, hogy Csehov minden erôszakoltság nélkül közvet-
lenül a saját életünkre vonatkoztatható” – írja Koltai. Ugyanerrôl
az elôadásról egy másik összefoglalóban ezt olvassuk: „Csehov
Ivanovja korhadt fakéreg-rétegeken gázol keresztül”. A fôsze-
replô, Rajhona Ádám „tekintetében kapkodó bizonytalanság.
Emlékei vannak egykori önmaga többet ígérô énjérôl, de mintha
állandóan kételkedne, hogy valóban jól emlékszik-e. Egyet tud
biztosan. Hogy a körülötte élôk, a Lebegyev-ház vendégei, a já-
rás »társasága« – reménytelen világ. És ettôl szenved. Megbénít-
ja a rálátás képessége, mert ugyanakkor azzal is tisztában van,
hogy nincs ereje kiemelkedni. Elvetné, amiben él, de nem tud
másképp élni.” (MÉSZÁROS)

A Szôke István rendezte Mágnás Miska és egy gyerekdarab (A
három kövér) után a következô fontos bemutató Ascher Tamás ren-
dezése volt. „A Mesél a bécsi erdô annak idején a Vígszínházban
csak kuriózum volt; viszonylagos szakmai sikeréhez elégnek bizo-
nyult a szerzô »fölfedezése«, ugyancsak viszonylagos közönségsike-
réhez pedig az, hogy az elôadás igyekezett az akkori Vígszínház kel-
lemességigényéhez idomulni” – írja Koltai Tamás. „Jellemzô tünet,
hogy az 1971-es premieren tapsot kapott a szép díszlet és a kedélyes
bécsi keringômuzsika, s ennek következtében elsikkadt, hogy a da-
rab arról az élethazugságról szól, ami a tetszetôs dekoráció és a ke-
délyesség felszíne mögött van. Hat év múltán Kaposváron az idill föl
sem merült; Ascher Tamás pontosan a felszínt szembesítette a mél-
lyel, a melodrámát a szinte szociografikus pontosságú leírással, a
szereplôk áldozat voltát a szereplôk önsorsrontásával. Szemlélete-
sen szólva: a perdita-történetet annak külsô ábrázolásával. Különö-
sen nagy tett ebben az elôadásban, hogy a két véglet egymás tük-
révé vált; az érzelmesség nem oltotta ki a példázatosságot (és vi-
szont), hanem kölcsönösen megvilágította a másikat. Legjobb pilla-
nataiban ez a »kellemetlen« elôadás elérte célját: viszolygást keltô-
en és nyugtalanítóan hatott a nézôre; arra kényszerítette, hogy a
szereplôk kényelmes sajnálata helyett önmagába forduljon, és tisz-
tázza (legalább tudat alatt), mitôl viszolyog. Saját nyárspolgári én-
jétôl, vagy attól a színháztól, amelyik fölfedezte ezt az ént.” (KOLTAI)

Ascher Tamásról a Mesél a bécsi erdô kapcsán ezt írja egy má-
sik évad-összefoglaló: „A fiatal rendezô érettsége elsôsorban az
iróniájában mutatkozik meg, amellyel a történetet vezeti. Ez az iró-
nia nem tréfálkozás, az ilyen ironikus látásmód azt jelenti, hogy az
alkotó már feldogozta, mûvészi karakterén átszûrte az indulatot, a
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szenvedélyt és az ítéletet is. Az még külön meglepô, hogy a részle-
tek is kimunkáltak, mély a lélekrajz, az emberi kapcsolatok sokfé-
lék. Annak a rendezônek és annak az együttesnek, amelyik így le-
leplezi az emberi gyarlóságokat, nagyon fájhat a gyanútlanság, a
szûklátókörûség, amirôl itt a »bécsi erdô« mesél.”11

Az évad további kaposvári bemutatói közül még a Babarczy
László rendezte Rokonok kerül szóba az évad-összefoglalókban. „A
Móricz-színmû elôadásában nincs közvetlen utalás a mára. Semmi
olcsó analógia! De a környezô valóság lelke mégis ott van a színpa-
don. Elég sokfelé járok az országban. Elég jól ismerem egy-két vi-
déki város és közvetlen közelrôl két község életét. Ha lemegyek B.-
be, és megkérdezem: »hogy van a tanácselnök?«, azt mondják,
»Melyik?«, mert az egyiket nemrégiben sikkasztásért váltották le,
az utódját rögvest korrupcióért. Ez színházi lap, mondhatná az ol-
vasó, hogy jön ide az évad értékeléshez … Úgy, hogy a mai mûvé-
szet, a mai színház igazi kérdése ez: hogyan látja, látja-e a rendezô,
a színházi ember a valóságot.” „Van-e, lesz-e igazi, reális és valót
tükrözô szuverén személete a színház emberének az életrôl, ez ha-
tározza meg a jövô útját. A közönségre pedig ne hivatkozzon sen-
ki, aki visszafelé néz.” (SÁNDOR 2.)

Szolnok

A másik fontos vidéki színházi mûhely a Székely Gábor vezette
szolnoki színház. 

Itt az évad bemutatói közül fontosnak bizonyult a Csiszár Imre
rendezte Brecht-elôadás, a Puntila úr és szolgája Matti, amelynek
fôszerepét vendégként Major Tamás játszotta. A szolnoki Puntila-
elôadás rendezôjének fôleg a darab „mûfaj[á]ról, a brechti népi ko-
médiáról van mondanivalója” – írja Ungár Júlia. „A brechti színház
hagyományos eszközeinek biztonságos alkalmazása mellett, fan-
táziával, szellemesen, okosan aknázza ki annak egyéb lehetôsége-
it is.” „A rendezésben a brechti elidegenítô effektusok és a vásári
komédia hagyományai harmonikus egymásra találásának” va-
gyunk szemtanúi. A fôszereplôrôl pedig ezt mondja: „Major alakí-
tásának nyitja a játékszenvedély, a játék öröme, amely – noha
tudjuk, hogy Major Tamás sajátja teljes egészében – Puntila élet-
örömévé, mûvészi értékké válik.”12

Az évad legfontosabb szolnoki elôadása az igazgató Székely
Gábor által rendezett Boldogtalanok volt. „Talán nem véletlen,
hogy Füst Milán boldogtalanjait most értjük meg, színház és kö-
zönség egyaránt” – írja Mészáros Tamás. „Hogy Huber Vilmos szo-
ba-konyhás világfájdalma akkor talál visszhangra, amikor Ödön
von Horváth figurái a »szép kék Duna mellôl«, Fejes Endre sötét ru-
hás fiúja »az ezerszer áldott nyolcadik kerületbôl«. 

A Boldogtalanok alighanem szerzôjének egyszeri diadala a na-
turalizmus felett. Viszont Székely Gábornak és a szolnoki társulat-
nak köszönhetô, hogy ezt felmérhetjük. Ôk teremtettek a tô- és

töredékmondatokból, félszavakból és felkiáltásokból izzó világot,
olyan hôfokon, amelyen már minden »életszagú« pepecselés felol-
vad, s az egymásért, egymás ellen robbanó szenvedélyek – tehát a
színészet, a játék – minden egyes hangot az adott szituáció értel-
mezésével töltenek fel. A szolnoki színpadon a kimondott szavak
jelentését majdhogynem azok a szavak adják, amelyek helyett ki-
mondatnak. Az elhallgatottak fontosabbak az elhangzottaknál. A
szereplôk nehezen, töredékesen fejezik ki magukat. Nem tudják,
nem is akarják megfogalmazni gondolataikat.”

„Székely színháza is szenvedélyes, érzelmekkel teli. Kedveli a
fortisszimókat, a robbanó akciókat, és a csendes, »ejtett« részle-
tekben is nyomatékosítja a szövegmondást, valamennyi mozzana-
tot szigorúan értelmeztet. A társalgási színjátszás laza spontanei-
tása nem szûrôdhet be rendezéseibe, s ez komoly eredmény, hi-
szen színházaink zömében azt tapasztaljuk, hogy a legsúlyosabb
mûvek elôadásában is mindjobban eluralkodik ez a stílusnak kikiál-
tott felületesség.” (MÉSZÁROS) 

Amatôr múlt

Fontos elôadás volt az évadban a Paál István rendezte szolnoki Az
öreg hölgy látogatása is. De Paál István neve másképpen is elôke-
rült az évad-összefoglalókban, hiszen az évadban feltûnést keltett a
végzôs fôiskolás Szikora János Óriáscsecsemô-rendezése, amit Pé-
csett mutattak be. (Az elôzô évadban Paál ugyanitt az Übü királyt
rendezte, ami szintén egy nem játszott mû felfedezésének számí-
tott.) Déry Tibor avantgarde színpadi darabjának pécsi bemutatója
Koltai Tamást összevetésre ragadtatja, ugyanis elôször – amatôr
színházi körülmények között – Paál István vitte színre a mûvet: 

„1969-ben Az óriáscsecsemô elôadása (bevallottan? vagy ön-
tudatlanul, pusztán attól, hogy létrejött?, ez ma már nem lényeges)
maga volt a támadás. Támadás a „hivatásosság” ellen, támadás a
konformizmus ellen, támadás a jólfésültség ellen, támadás a na-
turalizmus ellen. Azt a tényt, hogy az amatôrök elôbbre jártak a
hivatásos színháznál Lorca, Majakovszkij vagy a »harcos« Brecht
bemutatásában, sajátos módon betetôzte, hogy ôk vették elô a
legjobb magyar avantgarde drámát is. Hivatásos színház akkor
egyszerûen nem tudta volna elôadni Déry színmûvét. Ma a pécsi
Nemzeti Színházban egészen természetes, magától értetôdô mó-
don van jelen a darab, és ennek nem mond ellent az sem, hogy
több más hivatásos színházban változatlanul elképzelhetetlennek
látszik. Annál a változásnál, hogy Paál István nem egészen egy év-
tized alatt szakmán kívüliként kezelt amatôrbôl egy hivatásos
színház vezetô rendezôje lett, kiáltóbb különbség, hogy 1969-ben
egy »outsider« lázadó, 1978-ban viszont egy végzô fôiskolás ren-
dezte meg Az óriáscsecsemôt. Paál akkor amatôrként is kezdônek
számított. Szikora ma hivatásosként az. Ez, akárhogy vesszük is,
minôségi ugrás”. (KOLTAI)

11 Sándor Iván: Napló az évadról (4.) Film Színház Muzsika 1978. júl. 15. 15. o. A továbbiakban SÁNDOR 4.

12 Ungár Júlia: „Vidáman enni a húst”. Színház 1978/2. 6–10. o.



Egy másik fontos vidéki mûhellyel kapcsolatban is említhetô az
amatôr múlt. Simonffy András ugyanis így vezeti be az „Amatôr szín-
pad” törekvéseinek bemutatását: „Tizenöt évvel ezelôtt az Eötvös
Loránd Tudományegyetem hetilapját tudósítottam rendszeresen az
Egyetemi Színpad eseményeirôl. Nemcsak az Universitas együttes
kimondottan színházi produkcióira gondolok itt, hanem a színpad
egész tevékenységére. Irodalmi estjeire, dalestjeire, vetítéseire, szer-
zôi és elôadási produkcióira. A »hivatalos« színház akkori állóvizében
megújító erejû kezdeményezések indultak el onnan, egy másfajta
nemzedék kezdte kikísérletezni másfajta látásmódját.” (SIMONFFY) 

Az Egyetemi Színpadon mûködô Universitas együttes megha-
tározó rendezôje a 60-as években az akkor még színmûvészeti fô-
iskolás Ruszt József volt, aki késôbb párhuzamosan dolgozott az
Egyetemi Színpadon és a debreceni színházban. Ruszt 1973-tól a
kecskeméti színházi mûhely fôrendezôje volt. 

Kecskemét

Az 1977/78-as évadban Shakespeare ritkán játszott darabját, a Pe-
riclest rendezte Ruszt. „Az elôadás retrospektív rusztiáda” – mond-
ja róla Mészáros Tamás. „Ruszt az egyetlen a hazai rendezôk közül,
aki jó évtizede egyetlen drámát, egyetlen világot celebrál elôadás-
ról elôadásra. Egyetlen Passiót, amelynek formakultúrája részben a
kegyetlen színház, jelesül Grotowski ihletésébôl származik, tartal-
mában viszont sokkalta történelmibb, ha úgy tetszik, realistább és
közép-európaibb, mint a lengyel laboratórium.”

Mészáros összefoglalja a legfontosabb kecskeméti Ruszt-mun-
kákat is: „Shakespeare-sorozatával (Hamlet, III. Richárd, János ki-
rály, Troilus és Cressida) és két Schiller-interpretációval (Don Car-
los, Stuart Mária) csakúgy a történelmi erejû viharokba vetett em-
berrôl beszél, az egyén és társadalmi morál, a magán- és politikai
szféra tragikus összebékíthetetlenségérôl”. „Most, a Percilessel
sem tagadja meg teljesen ismerôs szemléletmódját; a dialógusok-
ra bontott lovagregényt – amely voltaképpen tökéletesen »indivi-
duális« megpróbáltatástörténet, abszolút kortalan és történelmi-
etlen – mai vízióvá, jelen idejû kataklizmalátomássá tágítja”. 

„Ruszt rendezéseire sosem volt jellemzô a teljes kiábrándult-
ság; ô mindig katartikus elôadásra törekedett, vagyis hitt abban,
hogy a tragédia valóban felemeli és megtisztítja a lelket. Ezért is ke-
rülte makacsul a naturalizmust, ezért alakított ki magának egy stili-
zált, általánosan alkalmazható passiókeretet, ezért történt az ô szín-
padán tulajdonképpen szépen a borzalom. Puritán dekorativitása,
ha szigorúan ítéljük meg, végül is esztétizálóvá szelídítette a kegyet-
len színházat. De ez nem kárhoztatandó eredmény.” (MÉSZÁROS) 

A Madách Színház korábbi vezetô színésze, Gábor Miklós Ruszt
József kedvéért szerzôdött Kecskemétre, ahol pályájának új, fontos
szakasza nyílt meg. Gábor ebben az évadban rendezôként is bemu-
tatkozott13 Kecskeméten: Sarkadi Imre Oszlopos Simeonját vitte

színre. Koltai Tamás szerint „Sarkadi rossz ösztönöket a legmaga-
sabb rendû, racionális tudatosság szintjén mûködtetô Kis Jánosa” a
Madách Színház 1967-es elôadásában úgy jelent meg, mint „embe-
ri anomália”, „szélsôséges, rendhagyó eset”. (A Madách elôadásá-
nak fôszerepét maga Gábor Miklós játszotta.) Épp ezért akkoriban
„az Oszlopos Simeon még a Madách Kamaraszínházba sem jutha-
tott el, csak a még kisebb, próbaszínpadból átalakított stúdióba”.
Azóta ez a darab – akárcsak Füst Milán Boldogtalanokja – „meg-
szûntek elnézôen kezelt, furcsálkodásra alkalmas preparátumok
lenni, Székely Gábor, illetve Gábor Miklós rendezésében leszálltak
az »oszlopról«, akár Sarkadi hôse, és egyszeriben elkezdtek »másról«
szólni; valamirôl, ami egyáltalán nem perifériális: a személyiség el-
torzulásáról, aminek okai egyaránt eredeztethetôk a társadalom-
ban és az egyénben”. „Az Oszlopos Simeon Kecskeméten racionáli-
sabb, »tárgyszerûbb« és mégis színesebb elôadás, mint annak ide-
jén a Madách színházi volt”. Ez az eredmény sem választható el „a
színházi nyelv megújítására tett erôfeszítésektôl”. Majd Koltai hoz-
záteszi, hogy „ennek a munkának egyaránt van intenzív (a szakmát
érintô) és extenzív (a színházi ízlést általánosan formáló) hatása” is. 

Stúdió „K”

Az Egyetemi Színpadon a 60-as években Ruszt József közvetlen
munkatársa volt Fodor Tamás, aki az évad legfontosabb „amatôr
színpadi” elôadását, a Woyzecket rendezte. 

„Az egyetlen Fodor Tamás vívja tovább nem könnyû küzdel-
mét pinceszínházban – a színházi élet egészétôl elszigetelôdve” –
mondja Simonffy, arra utalva, hogy a 60-as évek végét, a 70-es
évek elejét meghatározó amatôr színházi mozgalomból gyakorla-
tilag csak a Stúdió „K” maradt talpon. Miután Paál István munkája
ellehetetlenült Szegeden, elhagyta a Szegedi Egyetemi Színpadot
(ami késôbb meg is szûnt), és hivatásos rendezôvé lett Szolnokon.
(Ugyanebbôl a mûhelybôl érkezett a késôbb szintén hivatásos ren-
dezôvé vált Ács János és Árkosi Árpád is.) 

Még mûködött az Universitas, de nem készített már igazán fon-
tos elôadásokat. A szintén az Egyetemi Színpadon felnôtt Halász Pé-
ter vezette Kassák színház mûködését ellehetetlenítették, majd Ha-
lászék lakásszínházként folytatták munkájukat, végül 1976-ban
emigráltak, és Amerikában Squat Színház néven értek el sikereket. 

Hosszú évekig az amatôr mozgalom meghatározó együttese
volt a Lengyel Pál vezette miskolci Manézs Színpad. A színpad
„mûködését fennállása során sokszor tették nehézzé a külsô kö-
rülmények, de végül is nem ezért oszlott fel az együttes, hanem
mert a színpad tagjai belátták, hogy azzal az igénnyel, ahogy dol-
goztak, nem tudják amatôrként végezni színházi munkájukat,
más lehetôségük pedig nem volt. Az együttes magját és Lengyelt
Pált akkor a kaposvári színház szerzôdtette.”14 Fontos társulat volt
a tatabányai Bányász Színpad, tulajdonképpen a városban ôk je-
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13 1970-ben a Madách Kamarában már rendezett egy elôadást, az Eszményi gyilkos címû Agatha Christie-krimit.

14 Nánay István: Amatôr színházak tündöklése és bukása. Színháztudományi Szemle 19. Budapest, 1986. 179–251. o. 
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lentették a színházat, rengeteg elôadást játszottak helyben, mi-
közben az országot is járták. Vezetôjüknek 1973-ban el kellett
hagynia Tatabányát, s ezzel megszûnt a társulat. Bagossy László
vezette a Pécsi Amatôr Színpadot. „A hosszú ideig állandó együt-
tes mûködése az amatôr keretek szûkössége miatt egyre nehe-
zebbé vált”, így végül felbomlott. (NÁNAY)

A szintén amatôr körülmények között dolgozó Stúdió „K”
hosszú évekig tartó mûhelymunkájának eredményeként született
meg leghíresebb elôadásuk, a Woyzeck, amely a korszak egyik leg-
fontosabb produkciója volt. A Lôrinc pap téri pincehelyiségben ját-
szott elôadás – amelyet 1977 decemberében mutattak be – a közön-
ség szerepét is újraértelmezte, hisz a nézôk közegében történt a já-
ték, akik így kénytelen (közömbös) tanúi voltak egy gyilkossághoz
vezetô történetnek. De az elôadás legnagyobb erénye a hihetetlenül
intenzív színészi jelenlét volt, Székely B. Miklós, Gaál Erzsébet, Oszkay
Csaba és a többiek egészen kivételes színészete. A Woyzeck nagy ha-
zai és nemzetközi sikert aratott, három évig folyamatosan mûsoron
volt, több mint 130 elôadást játszottak belôle, mindig teltház elôtt,
meghívták Bécsbe, Varsóba, Wroclawba, Londonba és Amszterdam-
ba”, késôbb Caracasba is, a világszínházi fesztiválra.15

Koltai Tamás így ír évad-összefoglalójában: „a legfelnôttebb
mégiscsak a Stúdió „K” Woyzeckje volt, Fodor Tamás rendezésé-
ben. Ez az amatôr csoport eljutott addig (legalábbis ebben a pro-
dukcióban), hogy együtt analizálja a »játékvalóságot« és az »élet-
valóságot«: nézôtér és játéktér összezárásával, egymásba olvasz-
tásával. De a formai találmány, ami természetesen nem Fodoréké,
valami korábban nem tapasztalt intenzitást hozott létre. A színészi
játék minden eddiginél intenzívebb (és játék voltában ugyancsak
minden eddiginél tettenérhetetlenebb) minôsége kihívta a nézôi
jelenlét hasonló intenzitását. A kívülállás és a résztvevôvé válás
kényszere és egyszersmind eldöntetlensége (más szóval a dialekti-
kája) visszahozott valamit abból, amirôl úgy tudjuk, hogy vissza-
hozhatatlan: a színházi rítust.” (KOLTAI)

„»A« színházi élet nem fogadta be azt az impulzust”, amelyet
az amatôr színház jelentett – írja Simonffy –, inkább gyanakodva
elutasította. Némi „látszatfrissítések” következtek csak. 

Változások – kérdôjelekkel

Az 1977/78-as évad jelentôs változásokat hozott. Kérdésként me-
rült azonban fel az, hogy ezek eredményeznek-e majd tényleges
változásokat. 

„Már jó ideje nyilvánvalóvá vált, hogy kulturális életünk egyik
legsebezhetôbb pontja a színházmûvészet” – írja Nánay István. „Bár
az utóbbi években – különösen néhány vidéki színházban – szület-
tek jelentôs elôadások, színházmûvészetünk egésze adós maradt
azzal a társadalmi feladatvállalással, mely e mûvészeti ág sajátossá-
gai alapján elvárható lett volna, s amelyet több más mûvészeti ág –
így például az irodalom és a film – több-kevesebb sikerrel betöl-
tött.” Az évadban azonban „a színházmûvészet megújítása érdeké-
ben a színházi élet egészét átfogó intézkedések” történtek. „A két
legnagyobb horderejû döntés a Népszínház létrehozása és a Nem-
zeti Színház mûvészi tevékenységének megújítása.”16

15 A Woyzeck részletes elemzése, illetve az elôadás születésérôl, jellegzetességérôl készült interjúk, valamint a produkciók fogadtatását és életét feldolgo-

zó tanulmány a Szabadságszigetek címû megjelenés elôtt álló könyvben olvasható. (Selinunte Kiadó)

16 Nánay István: A Népszínház elsô lépései. Színház 1978/6. 1–10. o.

Woyzeck (Stúdió „K”, 1977 – Gaál Erzsébet és a nézôk) 

archív
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A Népszínház két színház összevonásából született meg. Az
egyik a 25 éve létezô Déryné Színház, amely több társulattal mû-
ködött, járták az országot, és azokra a területekre vitték el elôadá-
saikat, ahol nem mûködött állandó színház. Az összevonásban
érintett másik színház az avantgarde programot megvalósító
Huszonötödik Színház, amelynek viszont nem volt megfelelô ját-
szóhelye, hisz a Magyar Újságírók Szövetségének alig száz fôt be-
fogadó klubjában játszottak. Az összevont színház megszervezé-
sével a Huszonötödik Színház igazgatóját, Gyurkót Lászlót bízták
meg, késôbb ô lett az így született új színház, a Népszínház igazga-
tója. Fô játszóhelyül az átépített s színházként újból 1978 február-
jában megnyitott Várszínházat kapták meg (de tartottak elôadá-
sokat a Déryné Színház addigi budapesti központjában, a Józsefvá-
rosi Színházban is). A Népszínház fôrendezôjének viszont Kecske-
métrôl Ruszt Józsefet hívták meg, aki több színészét is (Gábor Mik-
lós, Vass Éva, Kézdy György, Trokán Péter, Andorai Péter, Hetényi
Pál, Sára Bernadette) vitte magával az új társulatba. 

A másik jelentôs színházi változást a Nemzeti Színház addigi
igazgatójának, Marton Endrének és fôrendezôjének, Major Tamás-
nak a felmentése jelentette. Igazgatónak az irodalomtörténész
Nagy Pétert nevezték ki, fôrendezônek a szolnoki igazgatót, Szé-
kely Gábort, vezetô rendezônek pedig a kaposvári igazgatót,
Zsámbéki Gábort.17 Ôk is vittek magukkal kilenc színészt a hetven-
tagú társulatba: Csomós Marit, Papp Zoltán, Piróth Gyulát, Lázár
Katit Szolnokról, Molnár Piroskát, Koltai Róbertet, Helyey Lászlót,
Vajda Lászlót, Pogány Juditot Kaposvárról. 

A döntésekkel kapcsolatban egyesekben kételyek, másokban
kérdések merültek fel. „Folytatja-e azt a színházformáló mûvészi
munkát Ruszt József és Gábor Miklós, amit Kecskeméten elkezd-
tek?” – kérdezi az egyik kritikus. (SÁNDOR 4.) „Gábor Miklós [pedig]
arról beszélt az elmúlt évad végén, hogy akik eddig egy nem túlsá-
gosan széles réteg ízléskövetelményeinek és saját igényüknek
megfelelôen valamiféle szellemi üvegházban vagy laboratórium-
ban teremtettek színházat (részben önmagára, illetve Ruszt József
kecskeméti csoportjára gondolva), azokat most egyszerûen »kive-
tették a szabadba«, és ezek után sokkal nehezebb lesz megfelelni-
ük a követelményeknek.” (KOLTAI)

Volt, aki azt kérdezte Pesten: „nem túl fiatalok az új fôvárosi
vezetôrendezôk?” Pedig „Ruszt József hat évvel idôsebb, mint Ma-
jor volt, mikor a Nemzeti igazgatója lett. Székely Gábor és Zsámbé-
ki Gábor is éppen hat évvel öregebb annál az Ádám Ottónál és Ka-
zimir Károlynál, aki valamikor Budapestre szerzôdött.” (SÁNDOR 3.) 

„Maradt-e olyan vidéki színházunk, amelynek mûvészi mun-
kája továbbra is ösztönzô erôvel sugárzik ki a színházi életre?” –
hangzott egy másik kérdés. És egy még fontosabb: „Vannak-e vál-
tozások – elsô lépések – a Nemzeti Színház mûvészi légkörében; si-
került-e olyan nagy színészek alkotókedvét felkelteni, eszközeit
megújítani, mint Törôcsik Mari, Kállai Ferenc, Kálmán György, Sin-
kovits Imre, Avar István?” (SÁNDOR 4.)

(Részlet a Repedések a rendszeren. Kultúra és társadalom a 70-es
évek végén Magyarországon címû könyvbôl. Selinunte Kiadó 2016.)

Sándor L. István:

Repedések a rendszeren

Kultúra és társadalom a 70-es évek végén

Magyarországon

(Kádár és) Aczél rendszere

Pozsgay színre lép

Pécsi Filmszemle, avagy a valóság arcai

A kor tükre: a népmûvelô 

Balczó és Kósa Küldetése

Ilyen a boksz? (A K.O. és a Rocky)

A Csurka-probléma

Színházi változások

Kapható a Színházi könyvek webáruházban (szinhazikonyvek.hu) 

és az Írók Boltjában. 

17 A Nemzeti Színház új vezetôinek kinevezésérôl, a Nagy Péter és a két rendezô, Székely Gábor és Zsámbéki Gábor közt kialakult vitákról részletesebben

lásd: Sándor L. István: A Katona és kora. A kezdetek (Ellenfény könyvek, 2014) Csapdába került emberek címû fejezetét.
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