
négyszemközt
Színházi nézők - színházi bérlők

Aligha véletlen, hogy az Optimista
tragédia komisszárnőjeként épp az ellen-
kező végletet járta: bensőséges volt és
halk szavú. A Kakukk Marci Pattanó
Roziját, a Vízkereszt Máriáját, a női ér-
zelmek e cserfes kiárusítóit látva, sosem
hittük volna, hogy a színészben, aki oly
nagy odaadással-azonosulással szikráz-
tatja fel e figurák kétes tűzijátékát, ennyi
férfias líra, markáns emberi vonás, ke-
ménység rejlik. Valamiképpen mégis tá-
volmaradt tőlünk Visnyevszkij hősnője:
fenséges színpadi titokzatosság vette kö-
rül, akár Alkménét az Amphytrionban.

A közel és a távol igazi dialektikáját
Gruséban sikerült Lázárnak meglelnie.
Attól a pillanattól, hogy kezébe veszi a
pólyába bugyolált, elhagyott trónörököst,
olyasféle belső fény sugárzik alakjából,
mely valósággal betölti a színházat - és
amely csak az író legmélyebb szándékának
megértéséből eredhet. Lázár Gruséjának a
háborús menekülés, a hegyek közti
hányattatás, a már-már végzetesre forduló
üldöztetés közepette mindig személyes
ügye ez az akarva-akaratlan megmentett
csecsemő. Személyes ügye: s ez azt jelenti,
hogy a történet - a jellem-fejlődés - minden
momentumában lélegzetelállító a tét, akkor
is, ha Gruse tétovázik, ne adjon-e túl a
gyereken, akkor is, ha sorsa (a közös
sorsuk) alakul kétség-beejtően. Nem
sajnálatot ébreszt, hanem szorongást és
részvétet, nem érzelmes, nem
szentimentális, hanem mind keményebb és
határozottabb. És mennél határozottabb,
annál személyesebb: egyre szívszorítóbb a
brechti példázat. A gleccserhídon való
átszökéskor Grusénak valóságos (a
színpadon megépített) szakadék fölött kell
egy szál deszkán áttornászni magát. S hogy
ez nem cirkuszi akrobatika, hanem forró
dráma - az Lázár Katalin Gruséjának egyik
legszebb dicsősége.

Természetesen méltathatnánk technikai
biztonságát, de ezt már tudtuk róla
korábban. Szintúgy méltathatnánk mély
zengésű orgánumát, melyben oly tisztán
szól Gruse esendősége, akár gesztusaiban.
Ez is nyilván beletartozik ama egy s más
megtanulandó dolog körébe. Számomra
mégis ennél lényegesebb, hogy Lázár
Katalin megtanulta felfedezni ön-magát.
Önmagában Brechtet. Brechtben a világot.
És a világban - a történelem-ben - az
embert: Grusét. Az pedig, hogy saját (első)
felfedezésemnél miért tartom nagyobb
dolognak a pillanatot, amikor a színész
felfedezi önmagát, nem szorul bővebb
magyarázatra.

FÖLDES ANNA

Másfél évtized Pécsett

Beszélgetés Nógrádi Róberttel

Pécsnek nemcsak színháza - színház-
története is van.

A város első, akkor még német nyelvű
kőszínháza 1840-ben nyílt meg, de hat
esztendővel később a színészek már ma-
gyarul szolgálták Tháliát. Latabár Endre, a
színészdinasztia megalapítója, az
önkényuralom korszakában itt vívta harcát
a magyar nyelvért, gondolatért és
drámáért.

A jelenlegi épületben 80 évvel ezelőtt
gördült fel először a függöny. A felsza-
badulás után, 1945 lázas tavaszán, itt ját-
szották először csonkítatlan szöveggel az
Éjjeli menedékhelyet. A város színháztör-
ténetének fényes lapjain ott szerepel
Gellért Endre Ármány és serelem-rende-
zése, a Pécsi Balett megalakulása. És ott
sorakoznak az egykori direktorok, Székely
György és a Ferencek: Szendrő, Katona,
Lendvay. Nógrádi Róbert, a színház
jelenlegi igazgatója tizennegyedik
szezonját tölti Pécsett.

Másfél évtized - önmagában is szín-
háztörténet.

*

- Nem szeretem, ha a vezetők saját
tevékenységüket jelölik meg a világ vagy
egy korszak kezdetének. Én abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy nincs
is okom lebecsülni elődeimet: Katona és
Lendvay jó színvonalú, izgalmas
színházat csináltak Pécsett. A társulat is
erős volt, emlékszem néhány egészen
kiváló előadásra. Az út, amin haladtak,
mégis járhatatlannak bizonyult.

- Sok mindent beszéltek erről a kudarcról...
- Az alapvető hiba az volt, hogy jó

színházat csináltak ugyan, de elvesztették
a kapcsolatot a közönséggel.
 Előreszaladtak?
 Ma már nem könnyű ezt megítélni.

Valószínűleg a helyzet, a közönség-igény
és a lehetőségek megítélése nem volt
reális. Egy színvonalas színház-vezetői
koncepció jegyében kihagyták a
számításból a nézőket. Ez a számítási hiba
azután megbosszulta magát: meg-
fosztották valamitől a közönséget, amihez
pedig makacsul ragaszkodott .. .

 A z operettre gondol?
 Az operettre, de nemcsak a műfajra,

hanem inkább arra a funkcióra, amit ha-
gyományosan az operett töltött be. A
könnyebb fajsúlyú szórakoztatásra.

 Ön annak idején milyen tervekkel,
programmal érkezett Pécsre?

 Először is helyre kellett állítani a
színház és a nézők jó viszonyát. Ki kel-
lett egyeznünk a közönséggel. Ez már
csak azért sem volt könnyű, mert azok a
nézők, akik a korábbi műsorpolitika által
sértve érezték magukat, egy ideig
ellenálltak.
 Mi változott meg azóta Pécsett, a mű-

sorpolitika vagy a közvélemény?

 Őszintén szólva, én mindig is ál-
konfliktusnak éreztem a magas művészi
igény és az átlagnéző elvárásainak üt-
köztetését. Tudomásul kell vennünk, hogy
a színház - mában élő művészet,
amelynek alkotásai nem maradnak meg.
Amit a közönség nem fogad be, az nem is
tud esténként megszületni. A színház nem
vigasztalódhat sem az utókorral, sem
azzal, hogy tulajdonképpen a nézőben van
a hiba, hogy a közönség éretlen vagy
ostoba. Mert lehet, sőt egészen biztos,
hogy vannak éretlen és ostoba nézők,
mint ahogy színészek is vannak, akik nem
nőnek fel feladataikhoz, de „a"
közönséget nem lehet leváltani. Ha nem
jut el a nézőtéren ülőkhöz a színház üze-
nete, akkor vagy az üzenetben, vagy a
közvetítésben, az előadásban van a hiba.
Kétségtelen, hogy minden jó előadásnak
több rétege van. Kárpáti Aurél részletesen
jellemzi a Shakespeare-előadások
hatásának differenciáltságát; van olyan
nézőréteg, amelyhez csak a darab fel-színi
rétegei jutnak el és van, amelyik a mű
mélyére hatol. De valamit minden-kinek
kapnia kell a nézőtéren. A vissz-
hangtalanság azt jelenti, hogy a színház
nem tudta kimunkálni a mű rétegeit,
valamiért nem tudta megértetni magát a
közönséggel. Más kérdés az, hogy a
színház művészeinek szakmai igénye soha
nem lehet zavartalan szinkronban a
közönségével.

 Nem érez itt valamiféle ellentmondást?

 A legkevésbé sem. A professzionista
és a laikus „fogyasztó" szemléleté-nek,
elvárásainak különbségét az élet minden
területén természetesnek vesszük. Amikor
én egy autót vásárolok, számomra csak az
a fontos, hogy viszonylag gyorsan és
problémák nélkül „menjen"; a
tervezőmérnöknek viszont



száz követelmény figyelembevételével kell
mindenkor kialakítania az új, a legjobb
típust. Az én elvárásaim a magam
közlekedési igényei szerint, és csak a lé-
tező, általam ismert kocsitípusok alapján
formálódnak. Soha nem kívánnék többet
az új kocsimtól, mint az előzőtől, ha nem
ébresztenék fel az igényeimet. Az
autóipart a mérnök viszi előbbre, és én - a
vásárló - legfeljebb követem.

- A kérdés csak az, hogy van-e országút és
pilóta a pécsi kocsikhoz?

Úgy érzem, sikerült kialakítanunk
valamiféle egészséges egyensúlyt. Volt
ugyan idő, amikor azzal vádoltak ben-
nünket, hogy eklektikus a műsorunk, de
azután kiderült, hogy egy olyan városban,
ahol egyetlen színháznak kell a közönség
különböző rétegeinek valamennyi igényét
kielégíteni, ott bizonyos eklekticizmus -
elkerülhetetlen. Az egysíkú repertoárt
valahogy olyannak érzem, mint az iskolai
március 15-i ünnepélyek műsorát : azonos
téma, azonos ünnepi hangvétel, csupa
nemzetiszín, csupa negyven-nyolcas
lelkesedés. Csakhogy az iskolai
ünnepélyek átlagos időtartama egy óra, a
színház időegysége egy évad ... És nekünk
számolnunk kell azzal is, hogy a legtöbb
néző maga is - mindenevő. Vagy, ha nem
is az, azért szereti a változatosságot. A
legpallérozottabb intellektusú néző is
szívesen néz olykor-olykor krimit. Semmi
okunk nincs arra, hogy ne ismerjük el az
igények legszélesebb skáláját.

A Csárdáskirálynőtől - a Hamletig?

Akár így is megfogalmazhatja. De
mindenképpen benne kell hogy legyen a
koncepcióban, hogy az öt társulat
munkájára alapozott széles repertoár több
célt kell hogy szolgáljon. Hogy kiszol-
gáljuk és neveljük is a magunk közön-
ségét.

- Ezzel azt akarja mondani, hogy a pécsi
közönség az operett révén jut el a komoly
zenéhez vagy éppen Shakespeare-hez?

Nyugodtan mondhatnám, hiszen
rengeteg precedens van rá. És most nem
is az egyes emberekre gondolok, hanem
igenis a pécsi színház közönségére.
Amelyet tizennégy évvel ezelőtt éppen a
többrétű, szórakoztató műveket is tar-
talmazó műsorral sikerült visszaszoktatni
a színházba. És ma is úgy érzem, hogy a
színház mindenfajta művészi tö-
rekvésének van visszhangja.

- Á szakmai közvélemény Pécset első-
sorban az új magyar dráma műhelyeként ér

tékeli. Őszintén szólva, ha mondaná sem
hinném, hogy ezzel az úttörő tevékenységgel
csábították volna vissza a nézőket. Márpedig a
színház jelenlegi repertoárjának, úgy hiszem,
ez alkotja a gerincét.

- Amikor megkaptam az igazgatói ki-
nevezésemet, az első ember, akivel
összetalálkoztam a Berlin étteremben,
Czímer József volt. Megkérdeztem, nem
lenne-e kedve bekapcsolódni a pécsi
színházi életbe másodállásban. Hazudnék,
ha azt mondanám, hogy már akkor az új
magyar drámák bábáját kerestem. De
Czímerről tudtam, hogy nagy gyakorlatú,
kitűnő színházi ember, koncepciózus
dramaturg. Abban az időben az új magyar
dráma Pesten is, de főleg vidéken
„kötelező házi feladat" volt, amit a
társulatok általában becsületesen,
„tisztes" szinten oldottak meg. Sem az
együttes, sem a közönség nemigen figyelt
oda . . . Csak az volt a fontos, hogy
legyen. Hogy kipipálhassák a bérleti fel-
hívásban vállalt, hivatalos szervek által
megkövetelt penzumot.
Eggyüttműködésünk: kezdetén Czímerrel
eljutottunk oda, hogy ennek így semmi
értelme, és ezen mindenképpen
változtatni kell. Vagy olyan módon, hogy
töröljük az új magyar drámát a
repertoárból - amire persze nincs mód,
vagy úgy, hogy fordulatot teszünk,
fordulatot az új magyar dráma felé - és
komolyan vesszük. De akkor nem
várhatjuk ölbe tett kézzel a soha meg
nem születő remekműveket, hanem meg
kell keresnünk azokat az írókat, akiket
vonz a színpad, és akiktől a magyar
dráma megújhodása várható. Czímer, úgy
emlékszem, megírta valahol, hogyan
rohanta le Illyés Gyulát a Lukács uszoda
melletti Malomtó eszpresszóban úszás
után, hogy nincs-e új darabja vagy
drámatémája. Illyés határozott nemmel
válaszolt, de azért a beszélgetés egy ké-
sőbbi fordulatában megjegyezte, hogy ha
darabja nincs is, van azért egy drámai
gondolata. Nem hiszi, hogy színpadra
való, de beszélni talán érdemes róla .. .
Az itt elhangzott gondolatcsírából szü-
letett azután a Tiszták.

- Milyen eszközökkel köti magához a Pécsi
Nemzeti Színház a maga „házi-szerzőit"?

- A kapcsolat alapja a bizalom. Ha egy
író szeretetet és hozzáértést tapasztal, ha
elégedett a dráma előadásával, akkor az
első találkozás akár folyamatos
kapcsolattá is alakulhat. Az első dráma és
annak bemutatója vonzza, hívja a
másodikat .. .

Illyésen kívül Hernádi G y u l a az, aki
évek óta pécsi ház/szerzőnek számít .. .

Ha csak az előadott művek számát
vesszük alapul, már akkor is az. De ál-
lítom, hogy Hernádi szemléletmódja,
bizarrsága, a Falanszterben kibontakozó
világa, A tolmács abszurditása nagy ha-
tással volt a színházunkra is. Az író lá-
tásmódja általában visszahat az abba be-
lehelyezkedő színészi kollektívára. És
különösen áll ez olyankor, amikor több
éven keresztül tartó, Folytatódó együtt-
működésről van szó. Hiszem, hogy a
folyamatos munkakapcsolat egy-egy
jelentős alkotóval - az írónak is, a szín-
háznak is előnyös. De ez, természetesen,
nem jelenti azt, hogy ne igyekeznénk a
jövőben minél több íróra támaszkodni,
minél szélesebb skálán játszani.

 Tudom, hogy a széles skálát ezúttal a
szerzők körére érti. De azért megkérdezem azt
is, hogy hogyan látja ugyanezt - a pécsi
színház rendezői karában? Mi a véleménye az
„egy színház egy rendező" koncepcióról?
Mostanában egyre többen érzik ezt a színházi
struktúra egyedül üdvözítő formájának.
Ugyanakkor Pécsre - az ellenkezője jellemző.
Itt egészen nyilvánvaló, hogy az Ön rendezői
egyénisége egészen más, mint Sík Ferencé, és
mindketten különböznek a fiataloktól, Paál
Istvántól vagy Karinthy Mártontól.

 Valószínűleg, ha mindannyian meg-
rendeznénk ugyanazt a darabot, szélső-
ségesen eltérő koncepciójú és stílusú
előadások születnének. Mert valóban, Sík
Ferenc egészen másra rezonál, más-ként
lát, mint Paál István. De szerintem ez nem
baj. Sőt, ellenkezőleg: vallom, hogy egy
színház minden művészének -- fel-téve,
ha valóban művész, ha megvannak a
maga értékes elképzelései joga van a
létezésre, az alkotásra, joga van a maga
egyéniségére. Az igazgatónak éppen azt
kell táplálni, ösztönözni a rendezőkben,
ami tehetségükben a legszentebb: az
egyedit, a művészi és emberi szuvereni-
tást.
 Á többféle koncepció nem veszélyezteti

vajon a színház, a társulat egységét ?

 Szerintem egy társulat vezető mű-
vészeinek, rendezőinek másban, mélyebb
dolgokban kell egyetérteni, mint a stílus

 Például miben?
 Nem akarom azt mondani, hogy a

világnézet kérdéseiben, mert attól tartok,
hogy ezzel leszűkítem, a politikumra
korlátozom a témát. Holott én világ-
nézeten ebben a vonatkozásban az élet



szemléletét értem, azt, hogy egy művész
mit lát meg, és mit tart fontosnak. Hogy
mit vállal a világban .. .

 Kételkedem abban, hogy Ön és a színház
többi rendezői ugyanazt látnák meg, ugyanazt
tartanák fontosnak.

Legalábbis az alapkérdésben: a szín-
ház funkcióját és konkrétan, a pécsi
színház rendeltetését, dolgát illetően, úgy
érzem, egyetértünk. És egyet-értünk abban
is, hogy ezt mindenki a maga művészi
egyéniségének kibontakoztatásával,
kifejezésével szolgálja. Lehet, hogy ha
három színház lenne Pécsett, akkor
másféle, differenciáltabb felállás híve
lennék. A jelenlegi körülmények között
viszont, vallom, hogy csak ez a
többszólamú műsorpolitika és a rendezői
egyéniségek különbözőségére alapuló
stílus felel meg a szakma és a közönség
érdekeinek is.

- Következetesen egy színházról beszél.
Holott a kamaraszínház léte új helyzetet
teremthetne Pécsett. Elképzelhető lenne a
nagyszínház mellett - egy szűkebb közönség-
réteg ízlését szolgáló, intellektuálisabb, kí-
sérletező stúdió.

- Egyelőre még nem zongoráztuk végig
a lehetőségeket. Még csak kóstolgatjuk a
kamaraszínpadot. Minden-esetre a hatszáz
és a kétszázhatvan személyes nézőtér
különbségét figyelembe kell vennünk a
jövőben. De a differenciálás gyakorlata
csak ezután alakul még ki.

- És hogyan differenciálódik, kikből tevődik
össze a két színház közönsége?

- Pontos adataink nincsenek, de egye-
lőre nem hiszem, hogy érződne a néző-
téren a különbség. Mindenesetre el-
mondhatom, hogy elsősorban a munkásság
és az ifjúság felé szeretnénk a jövő-ben
tovább terjeszkedni.

- Milyen eszközökkel?
- Mindenekelőtt arról kell beszélni a

színpadon, amiről szó van. Ami az em-
bereket, a munkásokat és a fiatalokat
foglalkoztatja.

 Ez valószínűleg célravezető, de engedje
meg: nem túlságosan konkrét program?

Nógrádi Róbert most először elneveti
magát. - A többit a gyakorlatnak kell
igazolnia. De ezen kívül, javítanunk kell
végre a színházi propagandán is. Kérdés
csak az, hogy hogy lehet javítani valamin,
ami szinte nincs is! Az ember folyton
olvassa a reklámpszichológusok el-
képzeléseit, tapasztalatait és a vaskos
reklámkönyvek hírét. De sajnos, a kul-

turális propaganda változatlanul gyerek-
cipőben jár. Kénytelenek vagyunk mi
magunk kialakítani a közönség vonzásá-
nak valamivel korszerűbb módszereit.

- Ezek szerint mégiscsak vannak közön-
séggondjaik ? Mégiscsak szükségük van vala-
miféle nézőtoborzásra?

- A gazdasági eredményeink - kifo-
gástalanok. A pénztárnál akár minden este
kitehetnénk a „Minden jegy elkelt" táblát.
De most már nem dőlünk be a nagy
számok varázsának. Tudjuk, hogy a
bérletakciók sikere nem minden. A
bebérletezett előadások leveszik ugyan a
gondot a szervezés válláról, de sokszor
elkedvetlenítik a színészeket. Mert a bér-
lők, akik fáradtság nélkül, és túlságosan
olcsón jutnak a jegyhez, vagy eljönnek
minden színházi előadásra, vagy kedvük
szerint válogatnak. A válogatás, termé-
szetesen, kinek-kinek szuverén joga. A
bérlőtől sem lehet elvitatni! De egyelő-re
az a helyzet, hogy ha egy bérlő otthon
marad, annak este üres a helye. Ugyan-
akkor sokszor vannak érdeklődők, akik
jegy híján nem láthatják az előadást. A
túlságosan felduzzasztott bérletezés
következtében a szervezők megnyugodtak
a babéraikon, aktivitásuk lecsökkent, a
pénztári forgalom pedig megcsappant.
Szinte leszoktattuk a nézőket arról, hogy a
pénztárban is lehet jegyet váltani.

 Tapasztalataim szerint nemcsak Pécsett
küzdenek ezekkel a gondokkal. A z üzemek és
szocialista brigádok bérletei, a biztosított
teltházakciók gyakran fél házat
eredményeznek.
 A kollektív bérletek korszakán mi

már szerencsére túljutottunk. Nálunk a
„Jószerencsét-brigád" nem válthat bér-
letet, csak Kovács János bányász és
felesége. Arra törekszünk, hogy az üze-
mek ne próbálják egy összegben meg-
váltani kulturális kötelezettségeiket, ha-
nem szövetségeseinkként szervezzék a
nézőket. Ne vegyenek meg egy-egy elő-
adást. Csak ötször vagy tízszer két jegyet,
amivel alkalmanként jutalmazzák a
dolgozókat. Szeretnénk elérni, hogy a
színházbérlet mindenkinek értéket jelen-
tő, személyes tulajdona legyen. És ezt -
bármilyen furcsa - nem könnyíti, inkább
nehezíti a túlságosan nagy állami dotáció.
Hiszen egy-egy ifjúmunkás vagy
bányászfiatal habozás nélkül elkölt szom-
bat esténként egy százast, ha jól akarja
érezni magát. A tizenegy alkalomra szóló
kétszáz forintos színházbérletnek azonban
a felét megtéríti az Állami Ifjúsági
Bizottság. Így azután egy előadásra még

egy mozijegy ára sem jut! Ezért fordul-hat
elő, hogy a bérlőinket még az idő-járás is
befolyásolja, nem is beszélve arról, hogy
egy-egy meccsközvetítés kedvéért hányan
hagyják veszni az az-napra szóló bérletet.

 Ö n szerint mi a teendő?
 A dotáció összege és formája nem

rajtunk múlik. De annyit már elhatároz-
tunk, hogy a jövő évtől kezdve csökkent-
jük a bérletek számát. Megszüntetjük
például a premierbérletet. Szeretnénk, ha
valóban a műre kíváncsi nézők jönnének
el az első előadásra, és nem azok, akik a
főnöküket szeretnék látni estélyiben. Azt
tervezzük, hogy maximáljuk az eladható
bérletek számát, és egy-egy este legfeljebb
a férőhelyek felét tartjuk fenn a bérlőknek.
A többi helyet a darabra valóban kíváncsi,
alkalmi nézőknek biztosítjuk. Azoknak,
akik nem restek a pénztárhoz jönni
jegyért. Már az idén bevezetjük a
pénztárnál váltható 12 forintos
pótjegyeket, amelyek tulajdonosai az
üresen maradt helyek valamelyikéről
nézhetik végig az előadást.

- Stockholmban, Berlinben ezt már régebben
kitalálták. A Volksbühnében Einlasskarténak
hívják. De az előbb nemcsak a szervezésről,
hanem a színházi propagandáról is kritikusan
szólt. Nem tudom, például milyen a színház
kapcsolata a helyi lappal?

- Ebben a vonatkozásban elégedettek
vagyunk. Nemcsak kritikával, hanem a
színházat propagáló előzetes cikkekkel is
segítik a munkánkat. De nem könnyű a
színházi propaganda, különösen vidéken.
Amikor elhatároztuk, hogy bevezetjük
esetenként az előadások szünetében a
dedikálást, még vezető művészeink is
húzódoztak a dologtól. Nem azért, mert
féltek a rajongók ostromától, hanem éppen
ellenkezőleg, attól tartottak, hogy hiába
árulják a fotókat az elő-csarnokban, senki
sem fogja megkeresni őket. De már a
legelső alkalommal hosszú sorok álltak az
aláírásokért. Amikor legelőször kitettük a
táblát az előcsarnokban, hogy „Ha kedved
van, gyere előadás után a próbaterembe
beszélgetni" - az ifjúsági előadások
néhány rajongó diákjára számítottunk. De
kiderült, hogy alig fértünk el a teremben.
 Mi volt ezeknek a beszélgetéseknek a

tartalma?
 Az alapelv az volt, hogy nem tartunk

pót-magyarórát, és nem akarjuk utólag
elmagyarázni a látottakat. A nézőktől
szeretnénk megtudni, hogyan hatott rájuk
az előadás.



- Általában eléggé vegyesek az ilyenfajta
ankétok tapasztalatai.

Az attól függ, hogy hogyan szerve-
zik, és mit várnak a találkozótól. Ami-kor
először jártam egy munkásszálláson, ahol a
beszélgetés részvevői „felmondták" nekem
a látott darab tartalmát, csalódtam. De
azután megértettem : milyen nagy dolog,
hogy egy öreg bányász nemcsak
megértette az előadást, hanem képes
önmaga számára és a nyilvánosság előtt is
megfogalmazni a látottakat. Sokszor egy-
egy ilyen ankét a színház ön-kontrollja, a
gondolatok visszaigazolása lehet.

- Hallottam, hogy újra a Madách Színházba
készülnek. Tekinthetjük ezt a műsorcserét már

az együttműködés hagyományának ?
-- Jó lenne, ha ez már nem is hagyomány

lenne, nem két színház üdvözlendő
kapcsolata, hanem a színházak létformáját
jelentő mobilitás természetes meg-
nyilvánulása. Meggyőződésem, hogy az a
kulturális érték, amit egy-egy város
színháza produkál - az egységes magyar
színházi kultúra része. És mi felelősek
vagyunk azért, hogy ezt az értéket m nél
több emberhez eljuttassuk. Ez a budapesti
Madách Színház előadásaira ugyanúgy
vonatkozik, mint a Pécsi Nemzeti
Színházéra, feltéve, hogy valóban értékről
van szó. Én azt hiszem, hogy a
műsorcsere, a turné, csak nálunk olyan
nagy újság, a világon mindenütt magától
értetődő színházi életforma. Miért ne
vihetnénk el egy-egy jó előadásunkat a
budapesti bemutatkozás után Salgó-
tarjánba, Egerbe, Sopronba vagy bár-
melyik más, önálló társulattal nem rendel-
kező városba? Miért ne egyeztethetnénk a
programot az ott rendszeresen vendég-
szereplő színházakkal? Hiszen ez közös és
egyetemes érdek.

Gondolom, a szezonvégi turné - fárasztó
dolog.

- De ugyanakkor össze is kovácsolja a
társulatot. Es akikben színészi vagy
egyáltalán művészi véna van, abban él az
igény arra, hogy megmutassa önmagát.
Szeretné, ha minél többen látnák az
országban azt, amit létrehozott! El kel-lene
jutnunk végre oda, hogy ezt sehol ne
tekintsék valamiféle partizánakció-nak,
hanem a szocialista színház intéz-
ményesített létformájának.
 Valamiféle országos mozgalomra vagy

fesztiválra gondol?
 A világért sem! Mindig és minden-

ben - csak Pécsre. És arra kérem, hogy ezt
ne felejtse ki a nyilatkozatból.

RÉVY ESZTER

A békéscsabai színházról

Beszélgetés Lovas Edittel

Szinte minden vidéki színházunk problé-
máiról, sikereiről vagy bukásairól többet
tudunk, mint a Békés megyei Jókai Szín-
ház működéséről. Kíváncsivá tett, mi le-
het az oka annak - a távolságon kívül -,
hogy olyan keveset írunk-beszélünk erről
a színházunkról. Ez a kíváncsiság kész-
tetett arra, hogy az 1975-76-os évad elő-
adásainak látogatása közben megfigyel-
jem Békéscsabán a mindennapok szín-
házi életét, és beszélgessek Lovas Edittel,
a színház igazgatójával.

A Jókai Színház 1975-76-os bemutat ói:
Shakespeare: A makrancos hölgy, Rahma-
nov: Viharos alkonyat, Kolhaase-Zimmer:
Hal négyesben, Bárány Tamás: Város esti
fényben, Deval-Nádas-Szenes: Potyautas,
Schiller: Ármány és szerelem, Svarkin-
Aldobolyi-Romhányi: Az idegen gyermek,
Maugham-Sauvajon: Csodálatos vagy, Júlia,

Kaló Flórián: Négyen éjfélkor és Csiky-
Fényes--Szenes: Kaviár. Két
gyermekelőadás: Benjadovszkaja-Csoma-
Tomsits-Brand: A három Mamed és Heinz-
Kahlan Grimm-mese-adaptációja : A z
okos Zsuzska.

A bemutatott művek világos közmű-
velődési célkitűzést szolgálnak: klasszi-
kusok, régi és új magyar drámai művek,
ízelítő a szocialista országok színmű-
veiből, zenés vígjátékok. Operettet tíz éve
nem játszik a színház. Kilenc felnőtt-és
négy gyermekelőadásra szóló bérlet-
sorozatot hirdetnek. Közönség tehát
mindig van; néhány kivételtől eltekintve,
melyekre később még visszatérünk, a
látogatottság általában kilencven százalé-
kos. De felmerül a kérdés: vajon a szín-
ház látogatottsága arányban van-e a
tényleges közönségigénnyel ?
 Hogyan méri le a színház igazgatósága,

hogy műsoruk valóban megfelel-e közönségük
ízlésének ?
 Az utóbbi években általánossá vált

szakmai vélemény szerint az egész ma-
gyar színházi világ egyik legnagyobb
vívmánya és egyben katasztrofális csődje
a bérletrendszer. Egyik oldalról ugyanis
szép, nemes, kultúrigényes dolog, hogy
egy munkás- vagy parasztember éven-te
többször kedvezményesen, szervezetten
ellátogat színházba. Másfelől

viszont nemcsak a bukás vagy az egész-
séges kiválasztódás lehetőségét zárja ki,
hanem nagyon megnehezíti a tájékozódást
abban az alapvetően fontos kérdésben,
melyet feltett. Nem mindig tudunk pon-
tosan és hiteles forrásból informálódní
arról, hogyan hat valójában a látott-hallott
kultúra azokra, akiknek érdekében egész
művelődéspolitikánk munkálkodik, noha
erre azért vannak eszközeink. Az aktív
kultúrpolitikai tevékenység a
„Viharsarokban" különösen nagy
jelentőségű. Színházunk a város életében
nem különlegesség akar lenni, ha-nem
mindennapi valóság.
 Úgy érti, hogy az ország e részének

kulturális szintje alacsonyabb a többinél? -
Nem így fogalmaznék. Arról van inkább
szó, hogy itt, Békésben, ahol ma is
jellemző a tanyai településforma, a kicsi
falvak láncolata, ahol az ember ki-
szolgáltatottsága a természetnek még
mindig nagyfokú, a szabadság nyomában
járó jogok még nem ivódtak elég mélyen
az emberek lelkébe. Itt, ahol a talpalatnyi
földért, falat kenyérért, a, létminimumért
való küzdelemben évszázadok teltek el a
felszabadulás előtt, lehet-e csodálni, hogy
az anyagi javak megszerzése, a tárgyi
kultúra elsajátítása álla vezető helyen ? A
szellemi kultúrához való jog még nem
tudatosodott eléggé, annak ellenére, hogy
ez az a megye, ahol az apák együtt
tanulnak a fiúkkal, ami önmagában is
hatalmas eredmény. A szellem
napvilágának felragyogtatása az agyakban
és a szívekben: itt fokozott mértékben
nem csupán joga kötelessége a
színházművészetnek.

A Jókai Színház az ország színházait
tekintve - leszámítva a más funkciójú
Huszonötödik Színházat - az egyetlen,
amely rendszeresen bekapcsolódik a
felnőttoktatásba. A műsorösszeállítás
ugyanis eleve figyelembe veszi az iskolai
tanmenetek tematikáját, ügyelve arra, hogy
évi két előadás mindig az oktatáshoz
hangolódjék. Mint már említettem,
közönségben nincs is hiány, általános a
telt ház; időnként hatvan-hetven száza-
lékos a látogatottság.
 Van-e valami konkrét oka a látogatott-

ság változásának, hiszen a bérleteket, jegyeket
egyformán eladják ?
 Hogyne volna. Ha például a Minden

lében két kanál vagy a Columbo-sorozat
valamelyik darabja megy a tévében, a
színház látogatottsága észrevehetően
csökken. Ugyanez a helyzeti, ha Békéscsa-
ba futballcsapata játszik valamilyen fonto-
sabb mérkőzést. Közönségproblémánk


