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TuRBuLY LILLA

KRITIKUSDÍJAK EGy 
KRITIKUS IDőSZAKBAN
A kritikusdíj negyvenéves történetében eddig egyszer fordult 
elő olyan rendkívüli esemény, amely meghiúsította a díjazást: 
1981-ben a politika szólt közbe. Akkoriban ugyanis miniszté-
riumi jóváhagyás kellett a díjak kiadásához, és a tagok által a 
legjobb új magyar drámának megszavazott Halleluja, Kornis 
Mihály darabja nem ment át a cenzúrán. Ezért a kritikusok úgy 
döntöttek, hogy abban az évben egyik díjat sem adják ki; erre 
csak hét évvel később, 1988-ban került sor.

A Színházi Kritikusok Céhe jelenleg egyesületi formában 
működő civil szervezet, működésünk, így az általunk kiadott 
díjak is teljesen függetlenek bármiféle állami szervtől. (Ettől 
nem függetlenül pénzjutalommal sem járnak, elismerésünket 
oklevéllel és egy díjtárggyal, jelenleg Szeredi Sára üvegművész 
alkotásával fejezzük ki.)

Amikor 2019 szeptemberében a Katona József Színházban 
megtartottuk a jubileumi díjátadónkat, nehezen hittük volna 
el, hogyha egy jövőlátó azt mondja, a negyvenéves hagyomány 
másodszorra egy világjárvány miatt törik meg.

2020 márciusában, a színházak első leállása idején még ab-
ban reménykedtünk, hogy a felében-kétharmadában élőben 
lement évad után sikerül kiadni a díjainkat.

Szabályaink szerint a kritikusdíjra azok szavazhatnak, akik 
az adott évadban legalább kilencven magyar nyelvű bemutatót 
láttak. Minden kategóriában három jelöltjük lehet, közülük az 
első helyen jelölt 3, a második 2, a harmadik pedig 1 pontot kap. 
Néhány éve bevezettünk egy olyan szabályt is, hogy a legalább 
ötven bemutatót látott kollégák is szavazhassanak, ők azonban 
csak két jelöltet állíthatnak, szavazatuk pedig 2, illetve 1 pontot 
ér. A változtatásra azért volt szükség, mert folyamatosan csök-
kent azoknak a kritikusoknak a száma, akik teljesíteni tudták a 
kilencven bemutatót. Az ötven tagból volt, hogy már csak alig 
húszan. Ezzel a kiegészítő szabállyal további szavazókat nyer-
tünk, így elmondhattuk, hogy a díjak odaítélésében körülbelül a 
tagság fele vett részt. A szavazók ritkulásának okai túlmutatnak e 
cikk keretein. Röviden csak annyit, hogy a színikritika – párhu-
zamosan a nyomtatott sajtó hanyatlásával – fokozatosan kiszo-
rult a lapokból, és igaz, hogy az interneten új fórumokhoz jutott, 
megélhetésre, tervezhető életpályára nem számíthat, aki e hiva-
tásra adja a fejét. A céh szűkös anyagi lehetőségei miatt egy-egy 
vidéki vagy határon túli bemutatóra általában akkor jutunk el, 
ha a színház ehhez utazási lehetőséget biztosít. (Paradox helyzet, 
hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően éppen e csonkán 
maradt évadban lett volna lehetőségünk kicsit többet utazni.)

A szavazatok szükségképpen szóródnak, a díjnak viszont a 
céh mint közösség véleményét kell tükröznie. Ezért vannak ki-
egészítő szabályaink, például egy díjat csak akkor lehet kiadni, 
ha a jelöltre legalább öten szavaztak.

2020 márciusában nyilvánvalóvá vált, hogy a régi szabályok 
szerint nem tudunk díjazni, hiszen alig néhányan láttak addig 

kilencven bemutatót. Ekkor azzal kísérleteztünk, hogy a színhá-
zaktól bekértük a bemutatókról készült felvételeket. Köszönettel 
tartozunk azoknak a színházaknak, amelyek készséggel elküld-
ték a felvételeiket. Ők voltak kevesebben. Részben azért, mert 
az előadások egy részét nem is rögzítették, az elkészült felvételek 
pedig igen különböző minőségűek voltak, az egykamerás, távoli 
homálytól a profi, háromkamerás, tévéjáték minőségű anyagig. 
(Volt olyan előadás, amelyet felvételről látva még a színészeket is 
alig ismertem fel, így nem csoda, hogy gyorsan feledhetőnek ítél-
tem. Amikor egy évvel később sikerült élőben megnéznem, ki-
derült, hogy egy remek, akár díjra is esélyes előadásról van szó.) 
Be kellett látnunk, hogy a felvételek az általános tájékozódást se-
gíthetik, de a díjak kiadásához nem adnak elégséges alapot.

Ezt követően több ötlet is felmerült, hogyan lehetne a 
rendhagyó évre rendhagyó díjakkal reagálni. Nánay István egy 
részletesen kidolgozott javaslattal állt elő, amelynek az volt a 
lényege, hogy nem egy évad, hanem a legutóbbi három vagy öt 
évad teljesítményeit értékeljük, azokat az alkotókat figyelembe 
véve, akik sok szavazatot kaptak ezekben az években, de azokat 
nem tudták díjra váltani. (Hiszen sokszor csak egy-két pontnyi 
szavazatkülönbség dönt a jelöltek között.)

Mások véleménye az volt, hogy a rendkívüli helyzetre nem a 
korábbi teljesítmények értékelésével, egyfajta pályaszakaszdíjjal 
kellene válaszolni, és ha nincs rendkívüli válaszunk, inkább ne 
adjunk ki díjakat. Többségünkben egyszerre volt jelen az igény, 
hogy jelezzük, most is figyelünk az alkotókra, értékeljük a ki-
emelkedő teljesítményeket, és a bénultság, hogy nem találjuk a 
megfelelő választ erre a helyzetre. Így végül arra jutottunk, hogy 
nem adunk ki díjakat, a csonka évad teljesítményeit a következő 
(akkor még teljesnek remélt) évaddal együtt értékeljük.

Az életműdíj azonban nem kötődik az adott évadhoz, hi-
szen egy teljes művészi életutat értékel, így annak nem volt 
akadálya, hogy ebben az évadban is szavazzunk, és átadjuk 
az elismerést Csíky András kolozsvári színművésznek. Mivel 
életkora és egészségi állapota miatt utazni nem tud, és a zárlat 
miatt mi sem utazhattunk, kolozsvári céhtársunk, Köllő Kata a 
művész otthonában adta át a díjat.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az éppenhogy elkezdődött 
2020/2021-es évad is félbeszakad, létrehoztunk egy munkabi-
zottságot, hogy dolgozzon ki egy tervezetet, amellyel majd a tel-
jes tagság elé állhatunk. Zoomos beszélgetésünk során szembe-
sültünk azzal, hogy egyénileg is nagyon különböző módon rea-
gáltunk a járványra. Voltak kollégák, akik hangyaszorgalommal 
nézték a felvételeket, és még akkor is vállalták az élő bemutató-
kat, amikor a színházba járás már tényleg kockázatos volt. Má-
sok (életkoruk és egészségi állapotuk miatt) jóval óvatosabbak 
voltak: amikor nyáron, kora ősszel lehetett, akkor sem mentek 
színházba, főleg nem utaztak. Voltak, akik nem néztek felvéte-
leket sem, mert az online színházat nem gondolják színháznak, 
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MAGAM SEM éRTEM, 
hOGy CSINáLTAM
Szakács Györgyi jelmeztervező

– Nem, díszletet nem terveztem soha. Kitalálni kitalálnám, 
de valahogy ezt férfi foglalkozásnak gondolom. Bemenni a 
lakatosműhelybe, műszaki rajzokat készíteni, ez engem soha 
nem érdekelt. A kitalálás más dolog. Az igen. Minden, ami esz-
tétikum, ami fantázia. Az megy.

– Hogy kezdődik a jelmez kitalálása? Leülsz beszélgetni a 
rendezővel? Ascherral, mondjuk, a Három nővér előtt?

– De előbb elolvasom a darabot, akkor is, ha jól ismerem. 

Aztán beszélgetünk, igen. Mindig a rendező az első. Ez a beszél-
getés úgy egy-két hónappal az olvasópróba előtt van. A rendező 
mond néhány dolgot, érzést, gondolatot, de soha nem szorít be. 
Ascher például nem az a típus, aki megmondja, hogy ez legyen, 
vagy az, vagy amaz – ez a beszélgetés ennél töprengőbb, bizony-
talanabb, szabadabb.

– Az sem dől el ilyenkor, hogy korhű vagy modern jelmez 
legyen?

Mindig ruhák között élt, de sem a rajzot, sem a jelmeztervezést nem intézményben 
tanulta. építészmérnöki karra járt, de… A Színházi Kritikusok Céhének idei 
életműdíjasával CSáKI JUDIT beszélgetett.

mások „vadásztak” az újabb és újabb online kísérletekre. Vagyis 
a szokásosnál nagyobb volt a szórás abban a tekintetben, hogy ki 
mit látott. És hiába esküszik meg két kolléga, hogy az az előadás, 
amelyet csak ők ketten láttak, kiváló, díjra érdemes – ha csak 
ketten látták, nem lehet rá közösségi díjat adni.

Így végül összegyűjtöttük azokat az előadásokat és alkotói 
teljesítményeket, amelyeket a tagok bármelyike díjazandónak 
ítélt, majd egy előszavazás keretében ezekre szavaztunk. Itt ki-
derült, hogy hányan értékelik díjra érdemesnek az adott telje-
sítményt, és az is, hogy melyek azok a kategóriák, amelyekben 
jó eséllyel tudunk díjat kiadni, és melyek azok, amelyekben biz-
tosan nem, mert nincs elég szavazó. A végső szavazásra az elő-
szavazáson legtöbb szavazatot kapott teljesítményeket tettük 

fel. A hagyományos kategóriadíjak közül csak hármat tudtunk 
kiadni (legjobb előadás, legjobb színészi alakítás, legígérete-
sebb pályakezdő). Ezek a díjak élő előadások alapján születtek 
(illetve Nagy Péter István, a legígéretesebb pályakezdő eseté-
ben élő és online előadások alapján). Ezekben a kategóriákban 
volt elég szavazó és az előszavazáson leadott szavazat ahhoz, 
hogy a végső listára kerülhessenek.

Fontosnak tartottuk, hogy értékeljük a színházak online 
jelenlétre irányuló törekvéseit, és hogy díjazzuk a leginnovatí-
vabb kísérleteket, ezért szavaztunk egy online különdíjra.

Két különdíj esetében szinte egyöntetű volt a tagság vélemé-
nye: hogy Kurázsi-különdíjra érdemes az SZFE hallgatóinak, 
tanárainak és dolgozóinak az oktatásuk szabadságáért vívott 
küzdelme. És hogy posztumusz különdíjjal ismerjük el Lengyel 
Anna dramaturgi, színházalapítói és fordítói munkásságát.

Idén is kiadjuk az életműdíjat, amelyet külön szavazással 
Szakács Györgyinek ítélt meg a tagság.

Régóta napirenden van a kritikusdíj reformja. Többször 
nekifutottunk, néhány apró változtatáson kívül azonban eddig 
még nem sikerült egy jobban működő rendszert kitalálnunk 
elődeinknél. A járványhelyzetre sem tudtunk gyorsan reagálni. 
Az idei díjak azonban reményeink szerint jelzik, hogy a szín-
ház elkötelezett híveiként továbbra is munkánk egyik legfon-
tosabb részének tartjuk, hogy (kritikáink mellett) díjainkkal 
jelezzünk vissza az alkotóknak, és felhívjuk a figyelmet a ki-
emelkedő teljesítményekre. Saját magunk számára pedig azzal 
a tanulsággal szolgált az idei díjazási folyamat, hogy érdemes 
rugalmasabban, a teljesítményekből, és nem feltétlenül a rög-
zült kategóriákból kiindulva gondolkodni a díjakon.

A szerző a Színházi Kritikusok Céhének elnöke.

A díjazottak névsora

Életműdíj: Szakács Györgyi
Posztumusz különdíj: Lengyel Anna – dramaturgi, műfordí-
tói és színházalapítói munkásságáért
Különdíj: TRAFÓ Kortárs Művészetek háza – a járvány alatti 
online jelenlétért
Kurázsi-különdíj: a Színház- és Filmművészeti Egyetem hall-
gatóinak, tanárainak és dolgozóinak, akik kiálltak egyetemük 
szabadságáért
A legjobb előadás díja: Kertész utcai Shaxpeare-mosó  
(Örkény István Színház, rendezte: Bodó Viktor)
A legjobb színészi alakítás díja: Béres Márta (Anna
Karenina, Újvidéki Színház)
A legígéretesebb pályakezdő díja: Nagy Péter István
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– Van, amikor szó esik ilyesmiről. A kaposvári Yvonne-nál 
például megbeszéltük, hogy egy kicsit mozdítsuk el a korából, 
mert talán a harmincas évek állnak a legjobban annak, ami-
ről a darab szól. Egy ilyen mondat nekem már elég, meglódul 
a fantáziám. Persze Ascher esetében könnyebbség, hogy Ka-
posváron szinte minden előadásában én terveztem a jelmezt, 
ismertük egymást alaposan.

– Ilyenkor már tudod a szereposztást?
– Van, hogy igen, és az sokat segít a gondolkodásban.
– És akkor nekiállsz rajzolni?
– Igen. Nem mindent rajzolok le, az a darab típusától 

függ. Mondjuk, egy rokokó ruhát lerajzolok. Nemrégiben, 
a pandémia alatt felújítás volt nálunk, és ennek kapcsán elő-
került az egész életem. Eszméletlen mennyiséget rajzolok. És 
soha nem tudok semmit befejezni. A legfontosabb előadások 
– amik később a legfontosabbak lettek, azok – vannak a leg-
kevésbé kompletten készen, mert állandóan formálódtak ben-
nem. Olyan ez, mint egy lázas állapot, tudod, hogy az ember 
reggeltől estig ebben van benne, sok a bizonytalanság, hogy jól 
gondoltam-e, amit gondoltam, és aztán az, hogy hogyan ho-
zom létre. Azon is nagyon sokat ülök, hogy technikailag éppen 
hogyan és miből fog egy-egy ruha megszületni. Mert sokszor 
már nem azt kapom meg, amire gondolok.

– A varrodából?
– Nem, hanem nem tudom úgy „beanyagozni”. Nem talá-

lom azt az anyagot vagy azt a színt. És akkor, mint a dominó-
nál, sorban borul minden.

– De hát legföljebb találsz egy másik anyagot.
– Ez sokkal komplexebb dolog, mert ez egy rendszer. És mi-

nél idősebb vagyok, annál bonyolultabban dolgozom, sajnos. 
Sajnos, mert mindig van a fejemben három-négy verzió. Nem, 
ezek nem a biztonsági körök, hanem még mindig a fantázia. De a 
végén mégiscsak a színpadon valósul meg, abban, amit ott látsz. 
Úgy, hogy benne van a színész, a test. A ruha ugyanis önmagá-
ban érthetetlen. Ezért nem is értem a jelmezkiállításokat. Hiszen 
a legfontosabb az ember, aki viseli, és az ő kapcsolata a ruhával.

– Akkor olyan is van, hogy valaki „ledob” magáról egy ruhát, 
nem?

– Persze, persze, ez sokszor van, de ezt lehet előre tudni, 
főleg, ha az ember ismeri a színészt. És olyan is van, hogy a szí-
nésznő elképzeli magát a jelmezben, és semmi mást nem fogad 
el; de ez velem nemigen szokott előfordulni. Nem is arra gon-
dolok, hogy a színésznő, mondjuk, hisztis, hanem arra, hogy 
elképzelsz valamit, megvan, ráadod, ránézel, és látod, hogy 
nem passzolnak egymáshoz. És akkor azt mondom, hogy vedd 
le. Ezért is van mindig több út a fejemben. Hiszen egy előadás 
rengeteg szálon készül, és nagy kérdés, hogy mi működik ben-
ne, és mi nem. Olyan szellemi játék ez, mint egy puzzle – ezt én 
rendkívül élvezem. Erre nekem szükségem van, és talán ezért 
sem lennék soha divattervező, mert ez ott nincs, ez a sokténye-
zős együttműködés, ezért az engem sosem érdekelt.

– Emlékszel-e arra, hogy hogyan kezdődött benned ez az 
egész? Mi volt a legeslegelső lépés?

– Általános iskolában volt egyszer egy feladat, nagyon-na-
gyon rég, hogy illusztrálni kellett egy olvasmányt. A Légy jó 
mindhaláligot. Emlékszem, hogy azt mennyire élveztem; el 
kellett képzelni, ugye, azt a debreceni környezetet, azt az öltö-
zéket, és én ezt mind lerajzoltam. Biztos vagyok benne, hogy 
ez már valamilyen módon jelmeztervezés volt. Tízéves voltam, 
amikor hímeztem egy képet a hatvanas évek stílusában, a lá-
nyom találta meg: egy halásznadrágos nő ül a bokrok között a 
kutyájával, cigarettázik, madarak röpködnek. A mai napig nem 
fejeztem be, de a lányom bekeretezte, és ha ma ránézek, hát van 
benne valami teatralitás.

– Rajzolni mindig tudtál?
– Mindig nagyon vonzott a rajzolás, és minden, ami képző-

művészet, ami szép. Nyolc évig zongorázni jártam, meg min-
denféle különórákra, de rajzot soha nem tanultam. Viszont 
Szentendrén laktam, képzőművészek és művészek között, szó-
val a benyomások megvoltak.

– Anyukád, aki egy Váci utcai divatszalonban dolgozott, 
gondolom, örült, hogy a ruhák érdekelnek.

– Hát, ilyen szempontból annyira nem foglalkozott velem, 
mert kicsi koromban jól elvoltam egyedül; egyedüli, magányos 
gyerek voltam, ezért nagyon korán olvastam, és később is szin-
te állandóan. Nyaranta a nagymamámnál Dél-Alföldön irtóza-
tosan unatkoztam, ezért elolvastam a Háború és békét, az orosz 
klasszikusokat, a franciákat, és ez nagyon nagy szerencse lett 
később a pályán. Soha, de soha nem lett volna erre időm.

– Amikor elkezdtél jelmezt tervezni, milyen volt a magyar 
jelmeztervezői szcéna?

– A magyar jelmeztervezés nagyon jelentős volt. Nagy tu-
dású művészek dolgoztak már a két világháború között is. Szó-
val hagyománya is volt, és magas művészi értéke is.

– Te kitől tanultál?
– A rendezőktől. De még előtte egy gimnáziumba jártam 

Csiszár Imrével és Szlávik Istvánnal. Ők jóban voltak. És már 
akkor elhatározták, hogy a színház lesz az életük.

– Neked akkor még nem fordult ez meg a fejedben?
– Nem. Zongoráztam, olvastam, kiállításokra jártam.
– Közel ötszáz színházi előadáshoz terveztél jelmezt. Kimon-

dani is sok.
– És ebben a külföldi előadások nincsenek is benne. Pedig 

sokfelé dolgoztam, Stuttgartban a Theater tri-bühnénél tizen-
öt évig folyamatosan. És más német városokban is. Ugyancsak 
sokat Finnországban, Norvégiában. Olykor egész évadokat. 
Még Ausztráliában is. Ahogy így visszanézek, hát magam sem 
értem, hogy csináltam.

– És Kaposvár is sokáig volt, aztán a Katona, máig.
– Állandóan utaztam, állandóan kocsiban ültem. Gondold 

el, ilyen napjaim voltak: lementem Kaposvárra, ruhapróbák, 
este valamilyen főpróba, éjszaka vissza, másnap Szolnok vagy 
éppen Miskolc. Harmadnap ugyanez.

– Hogy fért ebbe bele a család?
– Én mindig mindenhonnan hazajöttem. És reggel elindí-

tottam iskolába a lányomat. Akkor még az egy szem lányom 
volt, de igazából nem tudom, hogy bírtam. Többnyire egyedül 
mentem, és útközben találtam ki a darabokat. Akkor gondol-
koztam mindenről. Egy kaposvári út akkoriban oda-vissza hat 
óra volt, mire hazaérkeztem, már nagyjából megvolt, hogy mit 
akarok. Ha pedig vonattal mentem, például Miskolcra, a reg-
gel hétórással, akkor a vonaton aludtam még egyet; volt egy jó 
meleg bundám, apámtól kaptam tizenhat éves koromban, ak-
kor nem is örültem neki, mert nagydarabnak éreztem magam 
benne, de később nagyon jó szolgálatot tett. Beburkolóztam, 
jóízűeket aludtam, és kipihenten jelentem meg a próbán.

– Szerencsésen indult a pályád, kezdettől fogva remek rende-
zőkkel dolgoztál.

– Nagyon nehéz erről beszélni, mert noha én hittem ma-
gamban, mindig volt bennem bizonytalanság, hogy meg tu-
dok-e én felelni ezeknek a hihetetlen lehetőségeknek. Mert 
elképesztő, hogy mi mindent kaptam egymás után, és milyen 
emberekkel dolgoztam. Már a legelején Major, Csiszár, Ruszt – 
szóval Miskolc, Kecskemét. Csiszárral azóta is. Vallóval ugyan-
csak szinte végig a pályán, a Radnótiban a Nóra, a Ványa bácsi. 
Kaposváron szinte mindenkivel dolgoztam, Gothárral, Gazdag 
Gyulával, Ács Jánossal is, nem csak Ascherral.

– A legendássá lett Marat/Sade, az ötvenes évek ruháival…
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– Igen, mert Ács a forradalom idejében akarta játszatni a 
darabot.

– Aztán operákat is terveztél.
– Igen, de előbb Kaposváron zenéseket, operettet, aztán 

később operát az Operaházban is, például az Eötvös Péter-fé-
le Három nővért. És külföldön is: a bécsi operában, Lyonban, 
Malmőben, Lipcsében…

– És jött a film. Mi volt az első?
– Talán a Martinovics-per, Elek Judittal. Aztán gyorsan jött 

a Hatásvadászok Szurdi Miklóssal, ami amolyan kultfilm lett. 
A film más, de azért kötődik is a színházhoz. Szerencsém, hogy 
filmet később kezdtem csinálni. Mert a filmhez kell egy nagyon 
alapos szakmai tudás, ami más, mint a színházi szakmai tudás. 
A színpad, az valahol azért mindig egy kép is, a film viszont 
sokszor egy nagyon apró részlet. Én ezért szeretem nagyon a 
színházi munkát, nem beszélve arról, hogy annak van eleje, 
vége, ott van a premier, és akkor látom élő emberekkel, hogy 
működik vagy nem működik. A film sokkal hosszabb „tész-
ta”. Nem biztos, hogy lehet közben érezni, hogy mi lesz belőle, 
vagy ha lehet is érezni, ki kell várni, jó hosszan.

– Mit értesz azon, hogy szakmai tudás?
– Művészettörténet, ruhatörténet meg sok más, amit közben 

nincs idő megtanulni. Én egyfolytában történelmi folyóiratokat 
olvasok, külföldön szakmai könyveket vásárolok. Ha most a ko-
csimba benézel, a régi magyar viseletek könyvét látod. Ha egy 
filmre van két hónapod, akkor mindent nem tudsz megtanulni; 
ha nincs a fejedben, akkor baj van. Gyorsan rá kell hangolódni 
egy világra, és nemcsak a ruhákra, hanem mindenre. Legutóbb 
a Napszállta volt ilyen, Nemes Jeles László filmje, aminek na-
gyon örültem, hiszen a századforduló világa, ami kedves nekem. 
De rögtön éreztem benne a veszélyt: hogy ez a korszak némileg 
degradálódott manapság, operettvilág, ugye, és a filmen ne ilyen, 
hanem igazi legyen. És nem úgy van ám, hogy elképzelem ma-
gamban, hogy milyen legyen: létre is kell hozni.

– Mondtad valahol, hogy a Napszálltában például a kala-
pokat azzal a módszerrel kellett csinálni, ahogy hajdanán csi-
nálták.

– Igen, mert noha nagy kalapok, nem lehetnek súlyosak, 
mert akkor nem lehet viselni. Ha nem a megfelelő, legköny-
nyebb szalmaalapból van, és nem tiszta selyemből, akkor nem 
lehet viselni. És az sem véletlen, hogy könnyű toll került rájuk, 
meg selyemvirág.

– Ilyenkor nyakadba veszed a várost? Mert már tudod, hogy 
mit hol kell keresni?

– Sok mindent tudok. A Napszálltához sikerült Hollandi-
ában azt a kereskedőt megtalálni, akinél még ezt a selyemszal-
mát meg tudtam venni. Szóval a nyomozás is összetett munka, 
és aztán meg kell találni azt a kollégát, aki nekem még ebben 
tud is segíteni. És közben önmagunk után futottunk, mert na-
gyon nagy a merítés, nagyon nagy a mennyiség.

– Ha ránézel egy ruhára, akkor…
– Igen, meg lehet állapítani, mikor hordták. Sokszor a fest-

ményaukciókon is a ruhákból látom, hogy nem stimmel az 
évszám, amikorra a keletkezését teszik. Ami közelebb van, az 
csak később áll össze. Mondjuk, a hetvenes évek után el kellett 
hogy teljen két évtized, mire összeállt egy kép. Amikor benne 
él az ember, nem érzékeli.

– Nagyon érdekes, az irodalomban ugyanígy van: ma lehet 
tudni, hogy milyen volt a hetvenes évek regényirodalma. De kor-
társként még nem érzi az ember.

– Visszatérve a rendezőkre: van olyan, hogy valaki erősen 
és határozottan tudja előre, hogy mit akar. Vagy egy opera-elő-
adásnál: amikor egy évvel korábban le kell adni a tervet, akkor 
az nem tud változni, legyártják, és kész. Eltelik fél év, és mire jön 
az első ruhapróba, az ember már el is felejti, hogy mit talált ki.

– Főleg, ha közben csináltál tíz másik előadást. Tudsz párhu-
zamosan dolgozni?

– Olyan ez, mint a matekóra meg a törióra. Teljesen ki tud 
az ember kapcsolni. Az a jó, hogyha teljesen különböző da-
rabokról van szó. Két barokk darabot csinálni egyszerre nem 
szerencsés. Vagy az sem, ha ugyanazt a darabot csinálom töb-
bedszer.

– Három nővérből több is volt.
– Igen, de nagyon mások voltak. Ascheré, aztán Eötvös Pé-

ter operája, és egy film Lukáts Andorral. Mintha nem is ugyan-
az a darab lett volna.

– Minden színészt jó öltöztetni?
– Minél tehetségesebb, annál jobb. Mert annál jobban bí-

zik bennem. És sokszor a leglehetetlenebb dolgokra is rá le-
het venni. De kell ehhez a szakmához egy olyan empátia, hogy 
megérezze az ember, hogy a színész mit szeretne, akkor is, ha 
nem mondja ki.

– Hogyan viszonyul egy ruha, egy jelmez egy előadás vilá-
gához?

Fotó: éder Vera / Színházi Kritikusok Céhe
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– Valaha mindig abban az egy-két szereplőben gondolkoz-
tam, aki nagyon izgatott egy darabban, és az vitt előre. Mosta-
nában többször gondolkozom az egészben, ez nyilván a kortól 
is függ. Nem tudom. Észrevettem, hogy komplexebben gon-
dolkozom egy-egy darabról, a látványvilágról, de nem tudom, 
hogy mi a helyes út, mert lehet, hogy közben elvész valami, 
ami megvolt, amikor úgy gondolkoztam, mint egy gyerek: 
őszintén. Az érzések, a megérzések őszintesége, a gyermeki rá-
csodálkozás nagyon fontos itt.

– Mennyire kell vagy lehet kapcsolatban lenni a díszletter-
vezővel?

– Általában jó, ha van kapcsolat, és az elég hasznos, ha va-
lakivel már sokat dolgoztam együtt. Nem baj, ha nem úgy gon-
dolkodik, mint én, vagy ha egészen más úton jár, vagy sokkal 
ridegebben fogalmaz. Sokszor jó egy kis feszültség.

– A férjed, Szlávik István díszlettervező, a lányod, Szlávik 
Juli jelmeztervező.

– Ha Istvánnal dolgozom, akkor biztos lehetek benne, hogy 
esztétikailag minden a helyén van, ez jó, ez biztonságot ad. Juli 
lányom meg követett ezen az úton, aminek örültem, bár meg is 
lepett, mert sokáig ellenállt. Két diplomát szerzett más terüle-
ten, és ezzel nagyon jól járt. Meg azzal is, hogy ilyen közegben 
nőtt föl, bár ennek a másik oldalát is megszenvedte, azt, hogy 
én késő éjszaka jövök haza, meg hogy mindennap színház van.

– Tudsz segíteni neki?
– Nem, soha. Ő a mai napig eltávolít az ő munkájától, ne-

hogy azt higgyék, hogy én csinálom.
– Vannak-e iskolák a hazai jelmeztervezésben?
– Biztos vannak, de ez is csak később lesz látható. Mint 

ahogy vannak korszakok egy ember pályáján is.
– A te pályádon például?
– Ha ma megnéznénk színesben azt a Lear királyt, amit 

valaha Miskolcon Csiszárral csináltam, látnánk, hogy milyen 
határozott stílusban készült, erős anyagi világgal, erős színek-
kel. Abban az időben sokszor dolgoztam nagyon erős színek-
kel, sok farce, commedia dell’arte volt. Vagy Majorral a Tudós 
nők, ott is határozott, erős színek voltak, hiszen Major színháza 
cirkusz-színház volt.

– És később?
– Székely Gábornál például nem jelenhetett meg erős szín 

a színpadon. Imádtam a Catullust csinálni, az összes vele való 
közös munkát nagyon imádtam. Ő egy, hogy is mondjam, ne-
héz, tépelődő rendező volt, emlékszem, a díszletszervezőket 
mindig nagyon megkínozta. De én tulajdonképpen könnyen 
dolgoztam vele, mert csak bele kellett bújni a világába, ráérezni 
az aurájára, és akkor az ember látta, hogy ott nincsenek világos 
vagy erős színek. A színeknek csak mélysége volt. Zsámbékival 
egész más dolgozni, de az is nagy élvezet. Ő szarkasztikus; ott 
van például A revizor, amiben intrika van, manipuláció, az pe-
dig színesebb. Ott is van mélység, de más, teljesen más. És ott 
van Ascher, aki talán a legközelebb áll hozzám abban, ahogy 
egy darabról gondolkodik. Ott harmónia van, és biztonság.  
A Három nővér úgy van megkomponálva, mint egy zenemű. 
Le lehetne kottázni. És lehet remekműnek mondani, ugye?

– Igen. És filmben?
– A film, mondom, sokkal összetettebb. De Szabó István-

nak nagyon sokat köszönhetek, főleg azt, hogy megbízott ben-
nem. Egy ilyen munkát rábízni valakire, mint A napfény íze, 
hát az… Vagy a Szembesítés, az is fantasztikus volt.

– Mit mondott? Mit kért?
– Emlékszem, valami olyasmit, hogy na, ez nagy feladat 

lesz magának, mert ez egy egész évszázad. És amikor elolvas-
tam a forgatókönyvet, rendkívül megrettentem, megmondom 
őszintén. Ez valóban szinte felfoghatatlanul nagy volt, már el-
olvasva is. Öt hónap forgatás, nem is volt elég előkészítési idő, 
közben kellett csinálni. Nem is tudom, ma már biztos meg sem 
tudna lenni. Ralph Fiennes egy nap alatt száz ruhát próbált. És 
abból kellett kiválasztani tizenötöt. Öltözött, vetkőzött, zokszó 
nélkül, alázatosan. De az egész folyamat… Az is egy lázas álla-
pot volt, alig hittem el, hogy végül minden összejött.

– Amikor megvan a bemutató, legalábbis a színházban, ak-
kor a színész, a rendező fellélegzik, ezt gondolom. Hát a tervező?

– Azt hiszem, eddig még nem volt ilyen. Vagy nagyon nem 
jellemző. Mert addigra már valami máson jár a fejem, vagy az 
életem szól egészen másról. Egy hétnél többet egy nyáron sem 
pihentem életemben, ezt is mostanában fogalmaztam meg ma-

Fotó: éder Vera / Magyar Színházi Társaság



k r i t i k u s d í j

7

gamban. Volt egyszer egy nyár, a kaposvári Marat/Sade után, 
amikor Bacsó Péter meghívott a Te rongyos életre, Jeles András 
meghívott a Gyermekjátékokra, és még valaki meghívott egy 
harmadik filmre, és akkor mind a hármat visszamondtam egy-
szerre, hogy nem tudom megcsinálni. Bacsó nagyon megsér-
tődött, noha szerintem nagyon jót tett annak a filmnek, hogy 
Mialkovszky Erzsébet nagyszerűen megcsinálta. Valószínűleg 
a Jeles is megsértődött. Megmondom őszintén, azért mondtam 
vissza, mert akkor volt kicsi a Juli. És úgy éreztem, hogy Az em-
ber tragédiáját nem tudnám gyerekekkel megcsinálni. Nehéz 
volt a választás, és akkor erőt vettem magamon: na, most nem.

– Azóta is utasítottál vissza munkát.
– Hát persze.
– De mindig az időhiány az oka? Vagy van olyan, hogy nincs 

közöd hozzá?
– Van olyan talán, de érdekes, az utóbbira most nem tud-

nék példát mondani.
– Tudható rólad, hogy nemcsak anyagokat gyűjtesz, hanem 

jelmezeket is a saját előadásaidból. Miért vajon?
– Tulajdonképpen pár éve kezdtem észrevenni, hogy a régi 

előadásokból a jelmezek egyszer csak eltűnnek, semmivé vál-
nak. Kölcsönkérik például a Három nővér valamelyik ruháját 
iskolások, vagy kiselejtezik, mert nincs hely. De én sok min-
denhez érzelmileg is kötődöm, ráadásul nem tudok rendesen 
dokumentálni semmit. Amikor benne vagyok, dolgozom rajta, 
akkor azért, utána meg azért, mert már nincs rá időm. Elha-
tározom, hogy majd rendesen lefotózom legalább, aztán az is 
elmarad. Nem jön össze, hogy egy színészt sminkben elkapjak, 
és lefotózzam. Mikor meg már színpadon vannak, elkezdődik 
az előadás, akkor végképp nem.

– Nincsen saját archívumod?
– Hát, a kész dolgokról nincsen. Szóval számtalanszor meg-

értem, hogy nem dokumentálhatók az előadások, vagy nincse-
nek dokumentálva. És mivel úgysincs soha elég pénz, többször 
szerződtem úgy, hogy akkor kérek egy kosztümöt.

– És azt te választod ki.
– Igen.
– És mit csinálsz vele? Beakasztod otthon a szekrénybe, vagy 

a bérelt raktáradban tartod?
– A raktárban, igen. Arra gondoltam, hogy majd egyszer az 

életben lesz időm, és akkor csinálok belőle egy könyvet; nem-
csak a saját kosztümjeimből, hanem azokból a régi ruhákból is, 
amiket összegyűjtöttem.

– Na, de mikor fogsz te eljutni oda, hogy például legyen egy 
rendes nyilvántartás valahol a tervezéseidről?

– Nem tudom. Egyelőre nem látom. Egy hónap ahhoz sem 
volt elég, hogy összeszedjem és rendszerezzem azt, ami nálam 
otthon van. Megmutathatnám a telefonom, hogy mennyi kosz-
tüm, fotó van benne. De a legjobb az, ami papíron van, az ma-
rad meg igazán.

– Tanítani nem akartál?
– Voltam a képzőn egy vagy két félévet. Azt hittem, hogy a 

tanítás nekem nagyon fog menni. Hogy ez annyira nekem való. 
És rájöttem, hogy engem mindig az új munka izgat nagyon. 
Azok a darabok, amikben benne vagyok. És nem a lelkesedé-
semet vesztettem el, hanem úgy éreztem, hogy nem vagyok rá 
alkalmas. Mert nem vagyok olyan állapotban. Ehhez ugyanis 
az kell, hogy az ember semmi mást ne csináljon. De úgy, hogy 
mindig benne van a fejemben még három darab, és csak bero-
hanok, mert órám van, aztán rohanok tovább, úgy nem megy, 
mert nem tisztességes.

– Mondd, ezt lehet tanítani?
– A szakmai részét lehet tanítani, hozzá lehet segíteni ah-

hoz valakit, hogy megtanulja a szakmát. De a legnagyobb ré-

szét, azt, hogy mit kell elolvasni vagy hogyan kell egy darabról 
gondolkozni, a figurákat értelmezni, vagyis a lényeget biztos 
nem lehet tanítani. Segíteni lehet ebben a hallgatókat, legföl-
jebb. Hiszen én is egy életen át tanulok.

– Most éppen min dolgozol?
– A Katonában két darabot fogok csinálni az évadban. Film 

is van, de arról nem beszélhetek.
– Ez elég sok, nem?
– Elég. Ez egy olyan foglalkozás, ami rendkívül jó egészsé-

get, fizikai és mentális erőt kíván. Ha bármelyik hiányzik, ak-
kor gáz van. És csodálkozom is, hogy eddig…

– Figyeled-e, követed-e a fiatalokat?
– Nehéz, mert nehezen fér bele a mindennapokba. De mivel 

minden korosztály van körülöttem, azért van kapcsolatom ve-
lük. Tudod, az fura, hogy pont a tervezők kevésbé találkoznak 
egymással. Egy-egy produkcióban általában egy jelmeztervező 
van, egy díszlettervező. Valahol ez egy magányos szakma. De 
azért tudok róluk, és tudom, hogy aki valamit ezen a pályán 
fel tud mutatni, az bennem feltétlenül tiszteletet ébreszt. És tu-
dom, mennyire nehéz elindulni ma egy fiatalnak.

– Nehezebb, mint nekünk volt annak idején?
– Az én területemen igen, mert nagyon nincs háttér. Én 

olyan hálával gondolok a saját indulásomra, de komolyan! Le-
het, hogy a pályán sem lennék, ha az első színházi munkáimnál 
nem olyan szabászokkal, olyan háttérrel találkozom, akik eny-
nyire segítőkészek voltak. Akár a miskolci főszabász, a kecske-
méti főszabász, a kaposvári főszabász.

– A háttér sokat változott?
– Rengeteget. Ha csak annyit mondok, hogy a Nemzeti 

Színházban ott vannak a felszerelt műhelyek gépekkel, és nincs 
bennük ember, aki varrjon, az mindent elmond. Valamifé-
le spórolás lehet ez, nem tudom. Major mesélte, hogy a régi 
Nemzeti Színház mögött, illetve a Nemzeti Szálló mögötti ház-
tömbben, a Csokonai utcában volt egy épület, és benne négy 
emelet raktár. És a föld alatt, tehát a körút alatt át lehetett men-
ni oda. És ott voltak a csodálatos jelmezek.

– Hol csinálják ma a jelmezeket Magyarországon?
– Varrodákban, bérvarrodákban. Egy-két színháznak van 

még saját varrodája. A vidéki színházakban. Ott még van egy 
anyagbeszerző, aki esetleg feljön Pestre, és megveszi, ami kell. 
Vidéken sokkal könnyebb dolgozni. Ugyanakkor ott egy-egy 
előadás meghal négy hét alatt.

– Ebből a szempontból a film maradandóbb – kaptál is min-
denféle díjat, még Oscarra is jelöltek.

– Igen. És a pandémia elején felhívott egy jelmeztervező 
Los Angelesből, hogy küldjek ki magamról anyagot, mert jelöl-
nének a Filmakadémiába, de én épp kocsiban ültem, hajtottam 
ki a Kossuth Lajos utcára, és alig fogtam föl, miről beszél. Az-
tán jött a pandémia, én hónapokra kiszakadtam a szakmából, 
így szépen elmúlt ez a lehetőség is. Vannak dolgok, amikre egy 
élet kevés. Fel kell mérni, hogy van, amit az ember nem tud 
meglépni. És nekem szerencsém van; itt a színház körülöttem, 
ami tényleg egy nagy család, szeretet van, és bizalom. Ezt éltem 
meg már Kaposváron, Miskolcon is, és ezt élem meg a Kato-
nában is. Jó, hogy sok rendezővel szinte egy életen át együtt 
dolgozunk.

– Most meg megkapod a kritikusoktól az életműdíjat.
– Igen. Boldog vagyok, de ha belegondolok, azért nagy ára 

is van. Ez az elmúlt néhány évtized, ez…
– Nem volt ingyen.
– Hát nem. Kevés alvás volt, például. De volt sok utazás 

is, igaz, mind a munka kapcsán. Úgy viszont nagyon messze 
is eljutottam. És csodálatos emberekkel, nagyszerű emberekkel 
találkoztam.
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2001-ben indult a Pécsi Országos Színházi Találkozó, melyet több mint egy évtizedig 
közösen szervezett a Magyar Színházi Társaság és Pécs városa, ám 2012-ben 
Vidnyánszky Attila szervezete, a Magyar Teátrumi Társaság is bevásárolta magát 
a fenntartók közé. Majd 2019-ben az MSZT kiszállt. A rendezvény évek óta viták 
kereszttüzében állt, mígnem 2021 márciusában bejelentették, hogy megszűnik. Az 
alábbiakban BALOGh GyULA egyfajta sajtószemlén keresztül kísérelte meg felvázolni a 
POSZT elmúlt húsz évének történetét.

ÍGéRETES KEZDET, 
DRáMAI VéGJáTéK
POSZT-idővonal

ha nyár, akkor fesztiválok. ha tél, akkor is fesztiválok, mert alig akad hónap a hazai színházi 
évadban és azon túl, amikor ne taposnának egymás sarkára az ilyen-olyan, kisebb és nagyobb, 
tematikus vagy általános színházi mustrák, de most mi kifejezetten a nyáriakat állítottuk 
egymás mellé, azokból is ötöt – a szerintünk legjelentősebbeket –, történeti távlatban 
szemlélve-tanulmányozva őket, hogy az esetleges azonosságok vagy különbségek, emelkedők 
vagy lejtmenetek még jobban kitessenek. Előre kell bocsátanunk azonban, hogy leltárunk 
szigorúan szubjektív – ki szervezőként (belülről), ki visszajáró szakmai vendégként (kívülről, 
de mégiscsak a saját tapasztalatai, meglátásai alapján) írta meg a rá eső penzumot –, de ez ne 
riasszon el senkit az olvasástól, sőt, mindenki nyugodtan tegye hozzá a saját fesztiválélményét, 
vitatkozzon a leírtakkal, vagy bólogasson egyetértőleg, akár tollat (billentyűzetet) is ragadhat, 
nem ugrunk el előle – ezek a történetek így lehetnének igazán teljesek.

F e S Z T I V Á L T ö R T é N e T e K

2001. június: A pécsi Jelenkor folyóirat különszámot1 jelentet 
meg, mint a bevezetőben közlik, abból az alkalomból, hogy 
„2001-től minden év nyarán állandó helyszínen, Pécs városában 
rendezik meg az Országos Színházi Találkozót. Az első sereg-
szemlére – melynek versenyprogramját Forgách András drama-
turg válogatta, a szervezés felelősei Jordán Tamás művészeti ve-
zető és Simon István gazdasági vezető – június 10. és 17. között 
kerül sor.” A Magyar Színházi Társaság egyetlen személyt jelöl 
ki válogatóként. Forgách András író, dramaturg még a találkozó 
előtt a Magyar Hírlapnak adott interjúban2 elmondja: „Szeret-
tem volna, ha sokféle előadás látható. Radikális, szélsőséges pro-

1 XLIV, 6. sz. (2001)
2 Bóta Gábor, „Forgách András a pécsi országos színházi találkozó vá-

logatási elveiről: »Szerettem volna több produkciót«”, Magyar Hírlap, 
2001. május 25.

dukció éppúgy, mint konvencionális. (…) Nem láttam például 
olyan szintű gyerekdarabot, amit meghívtam volna.”
 A Pécsi Országos Színházi Találkozó tíz éve című, 2010-ben 
megjelent kötet3 felidézi, hogy a POSZT előtt vándorfesztivál-
ként működött a találkozó, minden évben más városban ren-
dezték meg. A POSZT-ot leginkább Toller László, Pécs akkori 
MSZP-és polgármestere ambicionálta, aki Várhegyi Attila ak-
kori fideszes államtitkárnak állítólag elmondta, hogy ha nem 
társul a finanszírozásban az állam Pécshez, akkor a város egye-
dül is megrendezi. Az állam végül társult, és az első megnyitón 
Toller és Várhegyi együtt indította el a rendezvénysorozatot.
Kiosztják az első POSZT díjait: a legjobb előadás a Mohácsi 
János által rendezett Megbombáztuk Kaposvárt. A legjobb ren-

3 POSZT 10: A Pécsi Országos Színházi Találkozó tíz éve, szerk. Nánay 
István, Budapest: Alexandra, 2010.
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dezésért Szikora János vehetett át díjat a Szolnokon színre vitt 
Amadeusért. A legjobb női alakítás díját Eszenyi Enikő érde-
melte ki Ibsen Nóra című drámájának címszerepéért. A legjobb 
férfi alakításnak járó elismerést a zsűri Bubik Istvánnak ítélte 
Miller Pillantás a hídról című művének főszerepéért, melyet a 
találkozót vendégül látó Pécsi Nemzeti Színházban játszott.

2002. június: Miközben a találkozó finanszírozása megoldott, 
az állam és Pécs városa egyenlő arányban osztozik a költsége-
ken, az OFF-programok népszerűek, a rendezvény a szakmán 
belül szinte azonnal bírálatokat kap. Koltai Tamás kritikus az 
Élet és Irodalomban közöl írást Barátok közt címmel,4 amely-
ben a POSZT-ot egyszerűen „hacacárénak, mustrának, kira-
kodóvásárnak” titulálja, és felveti azt is, ami gyakori vádként 
később is megjelenik, hogy a találkozó nem foglalkozik fontos 
szakmai kérdésekkel.

2003. június: Koltai később is a POSZT nyitányára időzítve 
szinte minden évben megírja az ÉS-ben a rendezvényt bíráló 
dolgozatát. „Csak jelezni szeretném, hová vezet, ha nem mi-
nőségi szempontok határozzák meg a szelekciót. Ha a határon 
túlról csak limitáltan jöhetnek előadások. Ha bizonyos szín-
háztípus, például opera, amely jobb helyeken vezető teátrális 
műfaj, egyáltalán nem jöhet. (…) Ha az egyenletes elosztás, 
a legkisebb közös sértés és a legnagyobb baráti békesség elve 
fölülírja a bensőből vezérelt döntést. (…) Nem lehetne, mond-
juk, a szakmai programokat komolyan venni, és a versenyelő-
adások kiválasztását összekapcsolni a bennük fölgyülemlett 
kérdések vitára bocsátásával? Ez problémaérzékeny válogatást 
föltételezne, mert a minőségi szempontot ötvözné a vitaalkal-

4 XLVI, 23. sz., 2002. június 7.

masság szempontjával. Nem az abszolút minőség, hanem az 
előadásban létrejött esztétikai döntések fontossága számítana. 
(…) Vidnyánszky Attila Bánk bánja, (…) ha rajtam múlna, 
díszbemutató lenne a POSZT-on. Hazámhazám – Schillingék 
hazátlan politikai cirkusza. (…) Kelletlen, nyafka vélemények 
a nemszeretem politikai színházról: ez maga a provincia. Hogy 
nincs ott Pécsen: Barguzin. Mocsár.”5

2008. június: Tompa Andrea kritikus a Revizoron a találkozó 
szakmai beszélgetéseiről ír: „A POSZT-on jelenlévő szakma 
részvétele – tisztelet egy-két kritikusnak, dramaturgnak – a 
beszélgetéseken alig érzékelhető, vannak viszont civil érdeklő-
dők, akik a helyzet okán nem mernek kérdezni-hozzászólni; 
egyszer sem tapasztalni, hogy az alkotók közül valaki meghall-
gatná egy másik csapat előadásáról való eszmecserét: ez pon-
tosan tükrözi nem csak a POSZT, de minden színházszakmai 
párbeszéd hagyományát nálunk. Az egymás iránti érdeklődés 
finoman szólva csekély.”6

2010. május: A találkozó létrejöttében meghatározó szerepet 
vállaló Toller László, Pécs polgármestere elhunyt. A városve-
zető évekkel korábban szenvedett autóbalesetet, utoljára 2006-
ban tartott fesztiválzáró beszédet.

2010. június: Az első tíz évben a másfél száz versenyelőadást, 
melyeket a POSZT-ra beválogattak, hetven rendező jegyzi: Zsó-
tér Sándor tizenegy rendezés, Mohácsi János nyolc, Vidnyászky 

5 Koltai Tamás, „Mi néki Hecuba?”, Élet és Irodalom XLVII, 23. sz., 2003. 
június 6.

6 „Benne ülünk. Szakmai beszélgetések a POSZT-on – POSZT 2008”, 
revizoronline.com, 2008.06.17.

Pécs 2019
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Attila hat, Ascher Tamás, Balázs Zoltán, Bodó Viktor, Forgács 
Péter öt. Ez idő alatt talán a legtöbbet a válogatás módjáról folyt 
a vita. 2011-ig végül marad az egyszemélyes válogatás: 2002-ben 
Szűcs Katalin Ágnes kritikus, 2003-ban Németh Ákos dráma-
író, 2004-ben Csengery Adrienne operaénekes, 2005-ben Karsai 
György klasszika-filológus, egyetemi tanár, 2006-ban Márton 
András színész, 2007-ben Dömölky János filmrendező, 2008-
ban Kukorelly Endre író, 2009-ben Janisch Attila filmrendező, 
2010-ben Fáy Miklós kritikus válogat.
 Az első tíz évben szakmai körökben nehezményezik azt is, 
hogy a POSZT nem vált nemzetközi fesztivállá. A szakmai zsű-
ribe ugyan általában hívtak egy-két külföldi szakembert (2009-
ben külön külföldi zsűri is volt), de sosem volt szempont, hogy 
a programot szélesebb nemzetközi szakmai közönségnek be-
mutassák. A határon túli magyar színházakat 2010-ig legtöbb-
ször a sepsiszentgyörgyi és a kolozsvári társulat képviselte, de 
a határon túli résztvevők számát kimondatlanul egy-két elő-
adásban maximálták. Mivel például operát és bábot sem volt 
tanácsos beválogatni, a találkozó elsősorban a prózai darabok 
seregszemléje maradt, a versenyből gyakorlatilag kimarad-
tak a tánc- és mozgásszínházi előadások, a hibrid műfajok, a 
performansz és a dokumentumszínház, a gyerek- és zenés pro-
dukciók, ezek néhány kivételtől eltekintve csak a kísérőprogra-
mok közé kerülhettek be.
 Ennek a következménye volt a függetlenek alulreprezentált-
sága a fesztivál teljes időszaka során. Ez a jelenség fokozódott 
a fesztivál második szakaszában, amikor többen válogattak. Az 
OFF-on viszont teret kaphattak a versenyprogramból kiszoruló, 
progresszív kezdeményezések, amelyek sokszor népszerűbbek 
voltak a versenyelőadásoknál. Az említettek mellett az OFF-
program keretében rendeztek könyvhetet, szabadtéri koncer-
teket, kortárs felolvasószínházat (Nyílt Fórum), közönségtalál-
kozókat, könyvbemutatókat, itt lehetett látni az egyetemisták 
előadásait, egy ideig a színészek még főztek is a vendégeknek.

2011. március: Márta István lett a POSZT új művészeti igaz-
gatója – számol be erről a HVG.7 A találkozó művészeti veze-
tői tisztsége azután üresedett meg, hogy a fesztivált szervező 

7 MTI-hír, HVG, 2011. március 29., https://hvg.hu/kultura/20110329_
marta_istvan_poszt.

társaság két ügyvezetője, Jordán Tamás és Simon István 2010 
nyarán tíz év után visszavonult. A Pécsi Országos Színházi 
Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjévé január 1-jei 
hatállyal Stenczer Bélát nevezték ki, ám az új művészeti veze-
tőt sokáig keresték. A posztot korábban Rudolf Péter és Mácsai 
Pál is visszautasította egyéb szakmai elfoglaltságára hivatkoz-
va. Márta István a lapnak elmondta, hogy az OFF-programok-
hoz új helyszíneket szeretnének igénybe venni, többek közt a 
megnyíló Zsolnay Kulturális Negyedet (rövid idő alatt kiderül, 
hogy ez nem bizonyult jó ötletnek). A Kodály Központban pe-
dig zenés produkciókat látnának vendégül.

2011. június: A Népszabadság tudósítója így kezdi beszámo-
lóját: „Senki sem tudja, min ütközött meg annyira a rendező 
Vidnyánszky Attila, a debreceni Csokonai Színház igazgatója, 
hogy a Mesés férfiak szárnyakkal című előadás szakmai beszél-
getésének egyharmadánál székét felrúgva, sértetten távozzon.”8 
Az írás hivatkozik Márta Istvánra, aki szerint a fesztiválon is 
jól érzékelhető a bizonytalanságból fakadó frusztrált hangulat. 
Ehhez adódik még az is, hogy katasztrofális helyzethez vezet 
a szakmán belüli megosztottság. Az alternatívokról szóló be-
szélgetésen ezt a véleményt többen osztották: „A színházi élet 
nemcsak a kőszínházak és a függetlenek között törik meg, ha-
nem már a struktúrán belül is erősödik a viszály – leginkább 
ideológiai alapon.” Vidnyánszky a Dehir.hu-nak egyenesen így 
fogalmazott: „Sokan elégedetlenek vagyunk. Rajtam kívül pél-
dául Zsótér Sándor is kikelt amiatt, hogy a POSZT-on egy ide-
ológiailag szervezett kultúr- és ízlésterror zajlik, ami méltatlan 
a szakmához. A magyar kritika a legsötétebb korszakát éli, így 
ennek semmi értelme.”9

2012. február: A POSZT honlapján megjelenik a hír: „2012-
től megváltozik a Pécsi Országos Színházi Találkozó tulajdo-
nosi szerkezete. A POSZF Kft.-ben a Színházi Társaságéval 
megegyező tulajdonrészt szerzett a korábbi tulajdonosok 
egyetértésével a jobb oldali szimpátiájú Magyar Teátrumi 

8 Szemere Katalin, „Vidnyánszky sértődötten elrohant. A sorsvállalás fon-
tos”, Népszabadság, 2011. június 16.

9 Forrás: https://szinhaz.hu/2011/06/18/vidnyanszky_a_magyar_kritika_ 
a_legsotetebb_korszakat_eli

Jordán Tamás a 2002-es POSZT-on
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Társaság, így a Kft. tulajdonosi szerkezete jelenleg a követke-
ző: Pécs városa 66,8 százalék, Magyar Színházi Társaság 16,6 
százalék Magyar Teátrumi Társaság 16,6 százalék. A Felügyelő 
Bizottság összetétele nem változik.” Közlik azt is, hogy 2012. 
július 1-től Stenczer Béla mellett egy új ügyvezető, a szintén 
pécsi Révész Mária is belép a Kft. irányításába. Ugyanakkor 
megjegyzik, hogy belépése nem érinti Márta István művészeti 
vezető munkáját. Közlik továbbá: „A Magyar Színházi Társa-
ság és a Magyar Teátrumi Társaság megegyezett, hogy a jö-
vőben közösen hozzák meg a szükséges szakmai döntéseket. 
Megállapodás született a 2013. évi POSZT válogatóinak sze-
mélyéről”: Solténszky Tibor dramaturgot a Magyar Színházi 
Társaság kérte fel, Szigethy Gábor írót, színháztörténészt pedig 
a Magyar Teátrumi Társaság. „A két társaság megállapodott 
abban is, hogy közösen jelöli ki a versenyprogram zsűrijét, és 
tesz javaslatokat az OFF programra, illetve a szakmai progra-
mokra, a hazai és külföldi meghívottakra. Pécs közgyűlése 75 
millió forintot szavazott meg az idei [2012] fesztiválra, és a mi-
nisztérium is ugyanekkora összegű támogatásra tett ígéretet.”10

2012. június: A Magyar Teátrumi Társaság a Széchenyi téren 
saját helyszínt alakít ki, felállítja a Magyar Teátrum Sátrat, 
amelyben a hozzájuk kötődő alkotók lépnek fel, illetve velük 
rendeznek beszélgetetéseket.

2013. június: A szakmai beszélgetésekre a két szakmai hoz-
zászóló egyikét az előadások alkotói delegálják. Mások mellett 
Koltai Tamás felveti, hogy ez ellehetetleníti a vita és a kritika 
lehetőségét ezeken a beszélgetéseken.

2015. április: Ez az év hozza az egyik legélesebb botrányt: „A 
kritikusok céhe a Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) 
zsűrijébe annak szakmai tulajdonosai – a Magyar Színházi Tár-
saság és a Magyar Teátrumi Társaság – felkérésére jelölte Csáki 
Judit színikritikust. A jelölést azonban a szervező-tulajdonosok 

10 „Változás a POSzT tulajdonosi szerkezetében”, 2012.02.27., http://archiv.
poszt.hu/hu/hirek/42/valtozas-a-poszt-tulajdonosi-szerkezeteben.

indoklás nélkül elutasították. Több jeles kritikus közleményben 
fejezi ki szolidaritását a kollégájukkal, akit – szerintük – meg-
akadályoztak a szabad véleménynyilvánításban. »Szolidaritá-
sunkat a hallgatásra felszólított kollégával hallgatással fejezzük 
ki: azzal, hogy bojkottáljuk a POSZT-ot, az általunk szerkesz-
tett lapokban, blogokban, azokon a felületeken, ahol rendszeres 
szerzők vagyunk, nem lesz szó az idei POSZT-ról. Bojkottunk-
kal a közpénzből fenntartott POSZT tulajdonosainak átláthatat-
lan és szakmaiatlan döntéseire kívánjuk ráirányítani a figyelmet« 
– írják az aláírók: Herczog Noémi, Jászay Tamás, Koltai Tamás 
és Tompa Andrea.”11

 A történtek miatt a Színházi Kritikusok Céhe kilép a Szín-
házi Társaságból. A hatás – mint várható volt – megosztó lett, 
a szakmából és azon túlról is sokan csatlakoznak a bojkotthoz, 
Esterházy Pétertől Parti Nagy Lajosig, míg a kritika sem ma-
rad el: Stumpf András újságíró „lekultúrhisztizi” a bojkottot. 
„Posztháború indult ezután különféle internetes felületeken” – 
írja a Librarius.12

2015. június: „A fesztivál versenyprogramját végignézve a zsű-
ri Vidnyánszky Attila rendezésének, az Isten ostorának ítéli a 
POSZT négy díját, köztük a két legfontosabbat, a legjobb elő-
adásnak és a legjobb rendezésnek járót is” – adja hírül Kovács 
Bálint az Origo felületén.13

2016. január: A tulajdonosok képviselőiből, illetve a pécsi te-
átrum akkori vezetőjéből álló bizottság dönt a POSZT-ot irá-
nyító új vezetői csapatról. A pályázaton, amelyre Komáromi 
György, a Radnóti Színház akkori gazdasági igazgatója, illetve 
Göttinger Pál Lévai Balázzsal együtt is aspirál, végül a befutó 
Magyar Attila, Szűcs Gábor és Kővári Zsuzsa közös pályázata. 
Az ügyvezetői teendőket pedig Magyar Attila, a pécsi Zsolnay 
Örökségkezelő Kft. gazdasági igazgatója veszi át.

11 Forrás: „Bojkottálják a kritikusok a POSZT-ot”, hvg.hu, 2015.04.08.
12 A szerk., „Posztok és riposztok: a céh ezennel kilép”, librarius.hu, 

2015.14.09.
13 „Élet-halál harc folyik a színházban”, origo.hu, 2015.12.28.

Nézők a 2002-es 
POSZT egyik előadásán
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2016. február: A POSZT-ot működtető cég két eddigi ügyve-
zetője, Stenczer Béla és Kőhalmi Andrea – aki időközben Ré-
vész Mária helyett került a pozícióba – távozik tisztségéből.

2016. március: A POSZT új vezetése létrehoz egy szakmai ta-
nácsadó testületet, amelynek elnöke Hegedűs D. Géza színmű-
vész.
 A tizenhat tagú testület tagjai a színházi élet számos te-
rületéről érkeznek: Balogh Tibor (határon túli színházak), 
Besenczi Árpád (vidéki, kiemelt minősítésű színházak), Cseke 
Péter (Kaposvári Egyetem, Művészeti Kar), Gemza Péter (vi-
déki, nemzeti minősítésű színházak), Karsai György (Színház- 
és Filmművészeti Egyetem), Keszég László (Magyar Színházi 
Társaság), Komáromi György (gazdasági igazgatók), Magács 
László (független színházi szervezetek), Mácsai Pál (budapes-
ti színházak), Máté Gábor (budapesti színházak), Őri László 
(Pécs Megyei Jogú Város), Rátóti Zoltán (MMA Színházmű-
vészeti Tagozat), Stuber Andrea (Színházi Kritikusok Céhe), 
Szűcs Gábor (POSZF Nonprofit Kft.) és Vidnyánszky Attila 
(Magyar Teátrumi Társaság).

2017. május: Stuber Andrea kritikus bejelenti, hogy kilép a 
szakmai tanácsadó testületből. Levelében indokként arra hi-
vatkozik, hogy „nem sikerült új és meggyőzően szakmai ala-
pokra helyeznünk a válogatási szisztémát”, beleértve, hogy kri-
tikus is legyen a válogatók között. Többek közt azt írja: „A ku-
darc az enyém is: nem tudtam támogatást szerezni olyan elvek 
érvényesítéséhez, amelyeket fontosnak tartok: a valós szakmai 
konszenzus, az összeférhetetlenség kizárása, a transzparencia 
igénye. Megítélésem szerint nem sikerült garanciális kereteket 
teremtenünk ahhoz, hogy a POSZT-ra fordított sokmillió fo-
rint közpénz átlátható módon és kétségbevonhatatlan szakmai 
indokoltsággal legyen elköltve.”14

14 „Búcsú a POSZT Szakmai Tanácsadó Testületétől”, 2017.05.08., https://
kritikusceh.wordpress.com/2017/05/08/bucsu-a-poszt-szakmai-
tanacsado-testuletetol/.

2017. július: A „kultúrharc” helyét átveszi az érdektelenség, 
az „árkok betemetése”. Ahogy Tompa Andrea írja a Magyar 
Narancsban: „A botrány, a vita, a kritika hiánya azonban több 
mindenről árulkodik. Például arról, hogy szakmailag már ér-
dektelen ez a rendezvény, az eddigi vitatkozók eleve távol ma-
radtak, kiszorultak, és így győzött a konszenzus, amit nevez-
zünk inkább megalkuvásnak. Idén semmilyen fontos »szakmai 
vitát« nem rendeztek a POSZT-on, úgy tűnik, nincsenek meg-
beszélni való kérdések. (…) Az idei programról is elmondható, 
hogy kiegyensúlyozott, és hozza, amit a megrendelő szám sze-
rint is vár. Ezúttal is volt 7 nagyszínpadi és 7 kamara-előadás, 
pont úgy, ahogy elvárják, volt 2 határon túli, 1 független. És ép-
pen arányban van a főváros és a vidék. Keresztmetszet, mondta 
a sajtótájékoztatón Szabó László, a Teátrumi Társaság képvise-
lője. Ami keresztmetszet, az az, »ami jellemző«. Valahogy ilyen 
az egész POSZT: jellemző erre az országra.”15

2019. május: A 19. POSZT előtt a Magyar Színházi Társaság Jó 
kérdés sorozatának témája a találkozó. Turbuly Lilla, a Színházi 
Kritikusok Céhének elnöke a Fidelio beszámolója16 szerint így 
fogalmazott: „Ha kritikusok válogatnának, köztünk is lenné-
nek ízlésbeli különbségek, de azt hiszem, a rendszert kéne egy 
kicsit pontosabban belőni.” Felhívta a figyelmet arra is, hogy 
amióta a POSZT létezik, 39-en válogattak, közülük mindössze 
5 nő, utoljára 2014-ben Császár Angéla. „Összevetve, hogy a 
statisztikák szerint a színházba járó közönség 70 százaléka nő, 
ez egy érdekes szám” – jegyezte meg.

2019. május: „Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság 
elnöke egy tévéműsorban elmondta, hogy szívesen látná, ha a 
POSZT újra vándorolna, vagyis minden évben más városban 
rendeznék meg. Az biztos, hogy ez az ötlet az önkormányzati 

15 Tompa Andrea, „Nem marad más, mint a felejtés. Az idei POSZT-ról”, 
magyarnarancs.hu, 2017.07.12.

16 „Nem kegyeket osztunk. Beszélgetés a POSZT-válogatásról”, fidelio.hu, 
2019.05.20.

Török Tamara és Ascher Tamás a 2003-as POSZT-on
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választásokig nem kerül napirendre.”17 Ugyanakkor felveti, hogy 
szóba jöhetnének olyan városok, ahol megújul a színházépület, 
például Kaposvár. Ugyanakkor a POSZT tulajdonosi körében 
többségbe került Zsolnay Örökségkezelő Kft. vezetője, Vincze 
Balázs közli, ebben az évben 30 millióval járulnak hozzá a költ-
ségekhez, a következőben pedig, a jubileumi rendezvényen ezt 
az összeget megemelnék 10 millióval. Az EMMI a 2019-es költ-
ségekhez 70 milliót ad, de így is összességében a két évvel koráb-
bihoz képest kevesebb támogatás áll rendelkezésre.18

2019. június: Június 15-én még nem lehet tudni, hogy ez lesz 
az utolsó POSZT, a díjakat annak rendje és módja szerint ki-
osztják.19

 A találkozó végét követően két nappal a Magyar Színházi 
Társaság közleményben tudatja: „Összegezve eddigi tapaszta-
latainkat, tekintettel arra, hogy az egyik kisebbségi tulajdonos-
ként nem áll módunkban megfelelően gyakorolni tulajdonosi 
és ellenőrzési jogunkat, a Magyar Színházi Társaság Elnöksége 
úgy döntött, hogy kilép a POSZF Nkft.-ből és tulajdonrészét fel-
ajánlja a másik szakmai tulajdonosnak.”20 Keszég László, a Ma-
gyar Színházi Társaság elnöke a közleményhez csak annyit kíván 
hozzáfűzni, hogy azért most hozták nyilvánosságra, mert a be-
jelentéssel nem szerették volna megzavarni a rendezvényt. A cég 
többségi tulajdonosa a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., a 
két kisebbségi tulajdonos pedig a két szakmai szervezet, vagyis a 
Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság volt.
 A közleménnyel egy napon – bár érdemben két eltérő 
ügyről van szó – a Revizoron jelenik meg az a levél, amely-
ben személyes okokra hivatkozva Karsai György egyetemi ta-
nár lemond a POSZT Tanácsadó Testületi tagságáról, amely 
tisztséget a Színház-és Filmművészeti Egyetem képviseletében 

17 Forrás: Szántó Eszter, „Költözhet a Pécsi Országos Színházi Találkozó”, 
24.hu, 2019.05.31.

18 Uo.
19 http://poszt.hu/aktualis/2019-06-15-a-2019-es-poszt-dijazottjai
20 Forrás: „Kiszáll a POSZT-ból a Magyar Színházi társaság”, hvg.hu, 

2019.06.17.

látott el.21 A bejelentésből éles levélváltás kerekedik a Magyar 
Teátrumi Társasághoz közel álló Balogh Tiborral. Az ügyben a 
Színházi Kritikusok Céhe Karsai György mellett áll ki.
 Az Átlátszó birtokába került a Páva Zsolt polgármester által 
elrendelt vizsgálat eredménye, amely vizsgálat komoly problé-
mákat talált a Pécsi Országos Színházi Találkozót szervező, az 
önkormányzat tulajdonában lévő POSZF Nkft.-nél.22

2020. január: Felerősödik a bizonytalanság a POSZT hely-
színéről. Miközben a 2019 őszén megválasztott új – ellenzéki 
– városvezetés azt kommunikálja, hogy a találkozó 2020-ban 
Pécsen lesz, és a rendezvényt a város megemelt összeggel tá-
mogatja, a Magyar Teátrumi Társaság közli, hogy a megjelent 
hírekkel ellentétben nem állapodtak meg Pécs város vezetőivel 
sem abban, hogy a 2020-as POSZT Pécsett lesz, sem abban, 
hogy a következő években ott – vagy máshol – lenne.

2020. február: A Népszava írása szerint: „A versenyprogram 
válogatása jelenleg is zajlik, de a lap által megkérdezett színházi 
szakemberek többsége reménytelennek látja a POSZT jövőjét. 
Szerintük a találkozót tönkretette a két színházi szövetség köz-
ti feszültség. Elmondták: az elmúlt 8–10 évben a színészek – a 
POSZT-on bemutatott előadásuk lejátszása után – nem szeret-
tek Pécsen maradni, mivel a megosztott szakma képtelen az ér-
telmes párbeszédre, közös, oldott hangulatú időtöltésre.” 23

2020. március: Kihirdetik a 2020-ra tervezett, Dér András, 
Uray Péter és „segítőjük”, Sándor L. István által összeállított 
versenyprogramot. Eközben a helyszín és a finanszírozás körü-
li bizonytalanság nem enyhül, a bizonytalan helyzetet tovább 
fokozza a koronavírus-járvány.

21 „Karsai György lemond a POSZT Tanácsadó Testületben betöltött tagsá-
gáról”, revizoronline.hu, 2019.06.17.

22 Erdélyi Katalin, „A pécsi önkormányzat súlyos hiányosságokat talált a 
POSZT színházi találkozót szervező cégnél”, atlatszo.hu, 2019.06.24.

23 Ungár Tamás, „Erős bizonytalanság övezi a POSZT-ot”, nepszava.hu, 
2020.02.29.

Szakmai beszélgetés a 2008-as POSZT-on
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2020. június: A POSZT szervezői Facebook-oldalukon köz-
lik, hogy mivel a pandémiás helyzet miatt nem tudták meg-
rendezni az eseményt, gondolkodnak arról, hogy valamilyen 
rendhagyó módon mégis megtartsák a jubileumi fesztivált 
még 2020 őszén, vagy 2021 januárjában. Emlékeztetnek arra 
is, hogy POSZF tulajdonosai áprilisban két új ügyvezetőnek 
adtak megbízást: Márta István zeneszerzőnek, több fesztivál 
alapítójának, és Moravetz Levente színész, rendezőnek; a me-
nedzsment tagja továbbra is Szűcs Gábor fesztiváligazgató.
 A magyar színházi élet legjelentősebb szakmai találkozó-
jának elmaradásából inspirálódva a Partizán június 11–14. 
között POSZT, azaz Pandémia Okozta Színházi Találkozó cím-
mel beszélgetés-sorozatot szervez, amelyet online közvetít.

2020. július: „Márta István, a fesztivál újonnan kinevezett 
ügyvezetője az InfoRádiónak nyilatkozott, és elmondta, tö-
rekvésük, hogy a kiélezett színházszakmai megosztottságban 
a POSZT egy semleges terület, a szakmai párbeszéd helyszíne 
legyen. A találkozóra – amennyiben a vírushelyzet megengedi 
– szeptember 1. és 10. között kerül sor, a helyzetre tekintettel 
csökkentett programmennyiséggel, mondta Márta István.”24

2020. augusztus: „A Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nkft. 
közleménye szerint a POSZT tulajdonosai és ügyvezetése – 
hosszas és körültekintő mérlegelést követően – úgy döntöttek, 
hogy a júniusról szeptemberre tervezett 20. fesztivál megtartá-
sát későbbi időpontra halasztják.”25

 Néhány nappal később az MTI azt írja, hogy kormányzati 
támogatásból készülhetnek felvételek az elhalasztott 20. Pécsi 
Országos Színházi Találkozóra beválogatott előadásokról.

24 „Gyűlölködésektől mentes színházi vitákat ígér az idei POSZT”, 24.hu, 
2020.07.25.

25 http://poszt.hu/aktualis/2020-08-05-a-20--poszt-kesobbi-idopontban-
kerul-megrendezesre

2020. november: Az Átlátszó újabb cikket tesz közzé: „A Pé-
cset 2019 ősze óta vezető Péterffy Attila polgármester és az ön-
kormányzat közleményben tudatta, hogy az átvilágítás során 
az derült ki, a POSZT korábbi szervezői a fesztivál egyes költ-
ségeit duplán fizették ki, és ezzel az általuk alapított céget gaz-
dagították. Ráadásul a kulturális TAO-támogatással is visszaél-
tek. Emiatt a Zsolnay Negyed új vezetője novemberben hűtlen 
kezelés, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás gyanújával 
feljelentést tett a rendőrségen.”26

 A folytatás november 30-án jelenik meg az Indexen: „Téte-
lesen cáfolták az az őket ért vádakat a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó szervezői. Állítják, egyetlen fillér sem tűnt el cége-
ikből, ellenben csak hasznot hajtottak a részben a Pécs városa 
által tulajdonolt cégnek és a fesztiválnak, melybe a város az 
utóbbi időben már egyre kevesebb pénzt tett bele.”27

2021. március 3.: „A HVG-nek Péterffy Attila pécsi polgár-
mester elmondta, hogy a kisebbségi tulajdonos egy két héttel 
ezelőtti taggyűlésen kezdeményezte a Pécsi Országos Színhá-
zi Találkozó Nonprofit Kft. megszüntetését. Az MTT titkára, 
Szabó László ugyanakkor állítja, hogy közösen döntöttek a 
megszüntetésről. Szerinte a POSZT »elfáradt, és Pécsnek nem 
is volt annyira fontos«.”28

 „Az ügyben Pécs város polgármestere, Péterffy Attila a 
PécsMa tudósítása szerint határozottan kiállt a POSZT mellett. 
Mint fogalmazott: nem engedik el a POSZT-ot, és vételi ajánlatot 
tesznek a Teátrumi Társaságnak vállalva, hogy akár állami támo-
gatás nélkül is megrendezik a színházi találkozót, amely a város 
egyik fontosabb brandje. A polgármester azt is elmondta, hogy 

26 Erdélyi Katalin, „Pécs új vezetése feljelentést tett hűtlen kezelés miatt a 
POSZT színházi találkozó kapcsán”, atlatszo.hu,, 2020.11.26.

27 Lexa, „Cáfolják a vádakat a POSZT feljelentett szervezői”, index.hu, 
2020.11.30.

28 (csm), „Mostani formájában megszűnik a poszt”, fidelio.hu, 2021.03.03.

Stenczer Béla és Mártha István a 2012-es POSZT-on. Fotók: Simara László
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Életem egy része a kisvárdai fesztivál, de úgy is fogalmaz-
hatnék: ezt a találkozót kicsit én is alakítottam. Csaknem 
negyedszázadon át voltam állandó résztvevője, hol mezei 
nézőként, hol kritikusként, és sok évig amolyan „szürke 
eminenciánsként” (ahogy Darvay Nagy Adrienne e titulussal 
A kisvárdai fesztivál című könyvében megtisztelt). A második 
találkozón már ott voltam, néhányról egyéb elfoglaltságom 
miatt részben vagy egészében hiányoztam, és utoljára 2013-
ban, a 25. fesztiválon vettem részt.

E jubileumi találkozón a fesztivál programjának váloga-
tójaként, meg talán a múltamnak is köszönhetően is, mun-
kaebédre kaptam meghívást. A fogások közben szó esett a 
fesztivál történetéről és jelenéről, én pedig forszíroztam, hogy 
beszéljünk a jövőjéről is. Az akkori polgármester és a térség 
országgyűlési képviselője egyértelművé tette, hogy nem a 
fesztivál szerepel a prioritásaik élén, azaz sem az előadások 
technikai feltételeinek javításában, sem a résztvevők és ven-
dégek elhelyezésének körülményeiben nem várható érdemi 
változás. Beláttam: számomra akkor véget ért egy korszak, s 
a kisvárdai fesztivál további működéséhez semmilyen minő-
ségben sem kívántam asszisztálni. Azóta nem jártam Kisvár-
dán, bár a Várszínház és Művészetek Háza igazgatója minden 
évben invitál, hiszen tőle békességben váltam el.

Az 1972/73-as szezontól kezdve – ahogy a lehetőségek 
engedték – több-kevesebb rendszerességgel és egyre nagyobb 

körben kísértem figyelemmel a határon túli színházak tevé-
kenységét. Nagyjából ismertem művészi teljesítményüket és 
azokat az évek során egyre sokasodó gondokat is, amelyekkel 
nemcsak a Ceauşescu-diktatúra alatt ellehetetlenülő, áldatlan 
körülmények között dolgozó erdélyi társulatok, hanem a töb-
bi szomszéd országbéliek is küszködtek.

1990-ben, a második találkozón az egymástól elzárt 
együttesek találkozása és a bemutatott produkciók mellett a 
legfontosabb esemény az a tanácskozás volt, amelyen a jelen 
lévő igazgatók leltárt készítettek: hol mi a legfőbb baj, és ezek 
orvoslásában milyen hivatalos és nem hivatalos segítséget 
várnak Magyarországról. Tanúja lehettem annak, ahogy a 
politika már akkor – miként később is, egészen máig – meg-
jelent a találkozón. Ablonczy László és Fodor Tamás csörté-
jéből, Tabajdi Csaba előadásából azt lehetett kihallani, hogy 
az MDF, az SZDSZ és az MSZP más-más módon, de szeretné 
kisajátítani a kisvárdai fesztivált éppen úgy, mint a határon 
túli színházak ügyét.

Arra azonban kevésbé figyeltek, amit a határon túliak a 
Köszönet és ajánlás című összefoglalóban megfogalmaztak. 
Ez egyrészt mindannak számbavétele volt, amiben a színhá-
zak hiányt szenvedtek (rendező, tervező, színpadtechnikai 
eszközök, hang és fénytechnika stb.), másrészt kéréseket és 
javaslatokat tartalmazott (többek között: az országos és a kis-
várdai fesztivál közös elvek szerint működjön; szakmai-mű-

NÁNAY ISTVÁN

SZUBJEKTÍV KISVáRDA

az Emberi Erőforrások Minisztériumával tárgyalt a fesztivál tá-
mogatásáról, de amikor azt ajánlották neki, hogy cserébe Pécs 
adja el az államnak a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-t és 
vele együtt a vidék legnagyobb és legmodernebb koncerthelyszí-
nét, a Kodály Központot, erre nem volt hajlandó.”29

2021. március 4.: A Teátrumi Társaság újabb közleményt ad 
ki: „Közös döntés után a nyilvánosság előtt a kisebbségi tulaj-
donost, azaz az MTT-t rágalmazni és valótlanságokat állítani 
még akkor sem szép dolog, ha megértik, hogy Pécs város veze-
tésének összetett politikai problémájával nem könnyű megbir-
kózni, és hogy ilyen problémáktól terhelten egyesek szamársá-
gokat beszélnek.”30

Március 5.: Karsai György a Klubrádiónak elmondja, hogy 
mindig olyan szakemberek állították össze a POSZT prog-
ramját, akiknek a szakmai hozzáértése nem volt megkérdője-

29 -ftb-, „A POSZT-nak akkor van értelme, ha minden magyar teátrum 
részt vesz rajta”, Index, 2021.03.03.

30 Forrás: „Vidnyánszkyék szerint »nem szép dolog« őket felelőssé tenni a 
POSZT megszűnéséért”, hvg.hu, 2021.03.04.

lezhető. Hosszú évtizedekig figyelte a POSZT működését, és 
szerinte ideológia szerinti kizárás, kedvezés nem fordult elő, ez 
egyszerűen nem igaz.

2021. március 31.: Az idővonal elkészítésekor az utolsó fel-
lelhető hír a POSZT-ról a pecsma.hu-n jelent meg: „Megkez-
dődött a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft. 
végelszámolási eljárása. Ez azt jelenti, hogy a pécsi önkor-
mányzat szándékainak megfelelően átveheti a POSZT szer-
vezését, vagyis – ahogy fogalmaztak – újraélesztését. Mint a 
lapunkhoz eljuttatott közleményből kiderül, az új fesztivál 
koncepciójának kidolgozását a Művészeti Tanácstól várja a 
városvezetés.”31

 Jordán Tamás, a POSZT ötletgazdája, elindítója 2010-ben 
a már említett összegző kötetben arra a kérdésre, hogy „Idén 
zajlik a tizedik POSZT. Milyen lesz a huszadik?”, szűkszavúan 
azt mondta Nánay István kritikusnak: „A huszadiknak ugyan-
úgy meg kell lennie, mint a tizediknek.” Most már tudjuk: az 
alapító várakozása egyelőre nem teljesült.

31 „A Művészeti Tanács dolgozhatja ki a POSZT örökébe lépő új fesztivál 
koncepcióját”, pecsma.hu, 2021.03.31.
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vészeti tanács irányítsa a határon túli színházak találkozóját; 
jöjjön létre alapítvány a kisvárdai fesztivál finanszírozására; 
a fesztiválon ne lépjen fel alanyi jogon minden társulat, de 
egyrészt tájon vagy versenyen kívül játszhasson bármely 
együttes, másrészt minél több művész vehessen részt az ese-
ményeken; legyen fesztiválújság, kísérőprogram és kielégítő 
technikai háttér). Hát, e kívánalmakból negyed évszázad alatt 
nem sok valósult meg. Igaz, néhány évig határon innen és túl 
számos településen vendégszerepeltek a kisebbségi színházak, 
lett fesztiválújság, és 1994-től művészeti vezető is Horváth  
Z. Gergely film- és televízió-rendező személyében.

Horváth Zoli (HZG) engem – mint akinek nálánál régeb-
bi és mélyebb ismeretei voltak a kisebbségi színházról – kért 
fel segítőjének. Azt a hét évet, amíg együtt dolgoztunk, a kis-
várdai fesztivál történetének a legizgalmasabb és sok szem-
pontból a legeredményesebb időszakának éltem meg. Minde-
nes voltam, a válogatástól a program összeállításán, zsűrizé-
sen, a szakmai beszélgetéseken át a díjazásig mindenhez volt 
közöm. Sőt, a nyaranta Kisvárdán készülő tévéfilmekben is 
közreműködtem dramaturgként, szervezőként vagy asszisz-
tensként.

1992-ben már Bérczes Lászlóval válogattam a fesztivál 
előadásait, de 1994-től 2001-ig ez folyamatos feladatom-
má vált. Ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy a helyszínen 
láttam minden előadást (bár elég sokat megnéztem év köz-
ben), hanem azt, hogy az igazgató, Nyakó Béla meg a mű-

vészeti vezető külön-külön vagy együtt szerzett élményeit és 
benyomásait összevetve az enyéimmel, valamint a verseny-
zők igényeit figyelembe véve közösen hoztuk meg a végső 
döntéseket. Gyakran kényszerültünk kompromisszumokra, 
mert a játszóhelyek – művelődési ház, Várszínház, alternatív 
helyszínek (zsinagóga, iskola aulája, mini-kamaraterem, mo-
bil „színház”, sátor, szabadtér) – nagysága, felszereltsége nem 
minden előadáshoz volt alkalmas (előfordult, hogy Nyíregy-
házán a színházban mutattak be egy-egy produkciót, például 
a kolozsváriak Woyzeckjét). Az is gyakorta előfordult, hogy a 
színházak az utolsó pillanatban eltértek az előzetes megálla-
podástól. Ennek ellenére minden évben két-három fantaszti-
kus előadás került Kisvárdára. Megkockáztatom: nemegyszer 
művészileg magasabb színvonalú volt a kisvárdai fesztivál, 
mint az országos.

E két fesztivál egymáshoz közelítése (amit 1990-ben az 
igazgatók kértek) akadozva ment, ha egyáltalán. Először 
1994-ben Keserű Ilona válogatott be egy határon túli előadást 
a Szolnokon tartott országos színházi találkozó versenyprog-
ramjába. De 1997-től megint hiába keresünk kisebbségi szín-
házat a programban; majd 2001-től a POSZT belső szabály-
zata írta elő, hogy évente maximum két külhoni magyar elő-
adás szerepelhet a fesztiválon. Kisvárdán viszont nem sikerült 
elérni például azt, hogy magyarországi társulat is fellépjen 
a versenyben. Ennek kezdetben az is akadálya volt, hogy a 
legtöbb határon túli produkció sem technikailag, sem művé-

László Zsuzsa és Rekita Rozália az Ahogy tetszikben (Kolozsvári állami Magyar Színház, 1991., r.: Tompa Gábor). Fotó: Ilovszky Béla
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szileg nem volt összemérhető a szóba jöhető magyar színhá-
zakéival, ezért a fesztiváljelleg tisztasága sérült volna. De lé-
nyegesebb, hogy a hazai szakma nem vagy csak nagyon késve 
vett tudomást a kisvárdai fesztiválról, s egyáltalán a határon 
túli színjátszásról. Ez összefüggésben volt azzal, hogy a fővá-
rostól való nagy távolság miatt egy-egy érdekesebb előadás 
megtekintéséhez is minimum egynapos kiruccanásra kellett 
vállalkozni. S ha valaki mégis odalátogatott, az ottalvás sem 
ment könnyen, hiszen a településnek alig volt – és ma sincs 
– elég és elfogadható színvonalú szálláshelye. Ám a zsűrizést 
elvállaló művészek kivétel nélkül a rácsodálkozás, a feltétlen 
elismerés és az összetartozás felemelő élményével távoztak a 
fesztiválról. Jó páran később érdeklődő nézőként is visszatér-
tek Kisvárdára.

Ezek a külső körülmények is közrejátszottak abban, 
hogy ez a találkozó szűk körű, családias légkörben zajlott. 
Ennek rossz oldala a szakmai és kritikai visszhang hiánya 
volt, a haszna pedig az, hogy szoros kapcsolat alakulhatott 
ki a különböző régiók alkotói között. Ehhez a hajnalig tartó 
együttlétek éppúgy hozzájárultak, mint a délelőtti szakmai 
beszélgetések vagy a tematikus kísérő programok. Az előző 
napi előadásokat kiveséző szakmai beszélgetések 1992-ben 
kezdődtek (azon persze már részt vettem), de formájuk, le-
bonyolításuk a HZG-vel közös éveinkben szilárdult meg. 
Arra törekedtünk, hogy határon túli és magyarországi alko-
tók és kritikusok együtt értékeljenek, de volt, amikor csak a 
moderátor (többnyire én) vezette ezeket a szeánszokat. A ha-
zai gyakorlattól igencsak eltérő módon igyekeztünk nyílt és 
őszinte, azaz nem nagyon udvariaskodó vitákat generálni. Ez 
nem mindig történt konfliktusok nélkül, mert néha a túl ke-
mény véleményeket és kijelentéseket az érintett alkotók nem 
könnyen toleráltak. Ilyenkor a viták az éjszakai sörözgetések 
közben folytatódtak és jutottak (többnyire) nyugvópontra.

A szakmai beszélgetésekre a zsűritagok is gyakran eljöt-
tek, bár általában nem vettek részt a vitában. Igyekeztünk úgy 
összeállítani a zsűrit, hogy ott is érvényesüljön a sokféleség, 
de volt, amikor csak határon túli, volt, amikor fordítva, csak 
hazai művészek és kritikus alkották. S voltak visszatérő tagok, 
mint Újvidékről Gerold László, Erdélyből Zseránszky István, 
s persze Horváth Z. Gergely vagy én.

A mi részvételünknek elsősorban praktikus okai voltak. 
A rendszerváltás után a Művelődési és Közoktatási Minisz-
térium Színházi Osztálya sokat tett azért, hogy a határon túli 
színházak hathatós segítséget kapjanak. Ez alatt egyrészt álla-
mi pénzügyi támogatást kell érteni, másrészt annak megszer-
vezését, hogy magyarországi színházak, intézmények műsza-
ki és egyéb segítsége célba jusson. Emellett ezek a források 
biztosítottak hazai rendezőknek, tervezőknek honoráriumot, 
ha határon túl dolgoznak stb. A kisvárdai fesztiválon a díjazás 
révén a kisebbségi színházak (például a katasztrofális hely-
zetben lévő beregszászi vagy a háború sújtotta vajdaságiak, 
a nyelvtörvény miatt ellehetlenülő felvidékiek) pótlólagos tá-
mogatáshoz juthattak. A zsűrizés szigorúan értékalapú volt, 
de a felajánlott (minisztériumi, megyei, városi, egyéb) pénz-
díjak felosztásában a döntnökök bizonyos mértékben szabad 
kezet kaptak. Ebben tudtunk segédkezni, mivel mi ketten ér-
telemszerűen több információval rendelkeztünk a megosztás 
lehetőségeiről is, az együttesek szükségleteiről is. Ez a szem-
pont az évek során egyre kisebb jelentőségű lett.

Már az 1990-es Köszönet és ajánlásban megfogalmazó-
dott, hogy legyenek olyan kísérőprogramok, amelyek tágítják 
a résztvevők ismereteit, mert a határon túl hosszú évekig csak 

gyéren lehetett információhoz jutni. Ezért minden évben 
különböző területek (színházi és szerzői jog, menedzsment, 
dramaturgia, zenés színház stb.) szakértőit hívtuk, akik egész 
napos „fejtágítókat” tartottak.

A programok másik formája a workshop volt. Kezdetben 
„elöregedett” társulatok léptek fel, hiányoztak a fiatalok. De 
1990 után minden régióban megélénkült a színházi képzés. 
Marosvásárhelyen például a nyolcvanas évek második felé-
ben évente már csak három magyar hallgatót lehetett színész 
szakra felvenni, de ’90-ben nagy létszámú, tizennégy fős osz-
tály indult, és megkezdődött a rendezőképzés is. 1992-ben a 
vásárhelyiek már felléptek a fesztiválon, aztán a pozsonyi, ko-
lozsvári és újvidéki fiatalok is bekapcsolódtak, s egyre inkább 
átvették a főszerepet a programban és a fesztivál hangulatá-
nak alakításában. Kézenfekvő volt, hogy a különböző helyek-
ről érkező ifjak ne csak szabadidejükben legyenek együtt és 
cseréljenek eszmét, hanem közös foglalkozásokon ismerjék 
meg egymást, és kipróbálják képességeiket. Ezért indítottuk 
el a nekik szóló műhelyeket 1998-ban, amikor is a találkozó 
utolsó napján bemutathatták közös munkájuk eredményét, a 
Körtáncot. Ezek a műhelyfoglalkozások később részévé váltak 
a fesztiválnak, tematikájuk kiszélesedett, többek között dra-
maturgiai, kreatív zenei, bábos, kritikaírási foglalkozásokon 
lehetett részt venni, amelyeket Duró Győző, Sáry László, Fo-
dor Tamás és jómagam vezettünk.

A keveredés más fóruma is kialakult: a nyári színházi elő-
adások és azok tévéfelvétele. Kisvárdán a Várhoz illesztett sza-
badtéri színpad már sokkal korábban is nyári előadások szín-
helye volt, s nemcsak befogadott, hanem direkt erre a helyre 
készült előadások alkották programját. Ezt a hagyományt 
vitte tovább a fesztivál. Akkor intézményesült ez a lehetőség, 
amikor Horváth Z. Gergely lett a művészeti vezető, hiszen 
közvetítésével a Magyar, illetve a Duna Televízió ezeknek a 
produkcióknak társfinanszírozója lett. 1990-től nyaranta egy 
vagy két olyan előadás született, amelyek szerepeit határon 
túli társulatok művészei játszották, de az ügyelő, a súgó és sok 
egyéb háttér-közreműködő is ezekből a színházakból került 
ki (néha magyarországi színészek is felléptek, például 1998-
ban az akkor végzett budapesti színművészetisek). Miután az 
előadások lementek, a produkciót HZG vezetésével felvette 
a televízió, vagy tévéfilmet forgatott belőle. Ez a konstrukció 
minden félnek hasznos volt, hiszen a színészek honorárium-
hoz és ismertséghez jutottak, a televízió pedig olyan, viszony-
lag alacsony költségvetésű produkciókat kapott, mint Móricz 
Zsigmond A kismadár, Shakespeare A windsori víg nők, Bé-
kés Pál New Buda, Illyés Gyula Bál a pusztán, Petőfi Sándor 
A helység kalapácsa című műveinek feldolgozása – közülük 
többnek az ismétlése időnként még mostanság is látható.

A fesztiválok, az előadások és felvételek időszakában jó, 
ha három-négy óra alvásra jutott idő. Felspannolt állapotban 
éltünk mindannyian, akiknek közünk volt mindahhoz, amit 
Kisvárda jelentett. Kicsit belekóstoltunk a város életébe is. Jó 
ismerősként köszöntött reggelente a gyümölcsös, a pék, ked-
veztek a menzán az ebédet osztó asszonyok, szoros kapcsolat 
alakult ki köztünk és a művelődési ház sok áldozatot vállaló 
dolgozói, a fuvarozásunkat végző tűzoltók, de az akkori pol-
gármester, dr. Oláh Albert között is.

Felejthetetlen találkozásokat is köszönhetek Kisvárdának. 
A határon túli színjátszás szinte minden alkotójával kollegiá-
lis vagy baráti kapcsolatba kerültem, miközben kritikusként 
meg kellett tartanom velük a pár lépés távolságot is. Kiemel-
kedően fontosak voltak – nem magam miatt – azok az alkal-
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Dráfi Mátyás (Az Úr), Boldoghy Olivér (ádám) és 
Boráros Imre (Lucifer) Az ember tragédiájában 
(Komáromi Jókai Színház, 1993., r.: Beke Sándor). 
Fotó: Nagy Teodor

mak, amikor Göncz Árpáddal szót válthattam. A köztársasági 
elnök szívén viselte a fesztivál sorsát és jövőjét. Járt hivatalos 
minőségében is Kisvárdán, de volt, amikor más kötelezettsé-
gét letudva útba ejtette a várost. Személyesen vagy kulturális 
tanácsosa útján érdeklődött, mi újság a fesztiválon, s ha kel-
lett, latba vetette befolyását egy-egy kényes vagy elakadt ügy 
megoldásában. Most lenne százéves Jancsó Miklós, vele 1994-
ben kerülhettem közeli kapcsolatba. Abban az évben elvállata 
a zsűritagságot, de a fesztivál idején zajlott az országgyűlési 
választás után a kormány felállítása is. Azokban a napokban 
dőlt el, hogy az SZDSZ koalícióra lép-e az MSZP-vel, vagy 
sem, s mivel ennek eldöntésében Jancsó is szerepet vállalt, 
naponta utazott Budapestre, és jött vissza az előadásokra. E 
hajszában is volt ideje hosszas beszélgetésekre, amelyek során 
sok mindent tanultam a politikáról, ugyanakkor művészi lá-
tásmódját is megismerhettem.

A kisvárdai fesztivál további hozadéka, hogy az évek során 
(beleértve a későbbieket, a 2001 utániakat is) folyamatában 
lehetett végigkövetni azt az utat, míg egy-egy színészhallgató 
érett, esetenként társulatvezető művészé válik. Főiskolai osz-
tályok, társulatok sorsát figyelhettem egészen közelről. Min-
den régióban tanítottam, s azok pályáját, akikkel ily módon 
összehozott az élet, később is szemmel követhettem.

1998 és a tizedik találkozó fordulópont volt a határon 
túli színjátszásban. Ekkorra kezdtek megerősödni a társu-
latok technikai és művészi szempontból egyaránt. Az a hét 
év, amikor Horváth Z. Gergellyel felelősek voltunk a fesztivál 

sorsáért és kimeneteléért, a színházak életében az erőgyűj-
tés, a stabilizálódás, az önállósulás időszaka volt. 1998 után 
kezdtek kirajzolódni a társulatok sajátosságai, egyre több 
értékes produkció született, formálódtak színházi műhelyek 
(például Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Újvidék), új együtte-
sek alakultak, és már nem csak Kisvárda volt az egyetlen hely 
és alkalom, ahol e társulatok bemutatkozhattak (például ek-
kortól rendezték meg Budapesten a Vendégségben Magyar-
országon elnevezésű minifesztiválokat határon túli színhá-
zak részvételével).

Ezek az eredmények igazából 2001 után értek be, ami-
kor már Darvay Nagy Adrienne és Szűcs Katalin Ágnes lett 
a fesztivál válogatója és művészeti vezetője. Ekkoriban egy lé-
pést hátralépve voltam jelen a találkozókon. Már nem rajtam 
volt egy fesztivál sikerének részbeni terhe, mégsem éreztem a 
korábbinál kevésbé fontosnak jelenlétemet. S nemcsak azért, 
mert továbbra is zsűriztem, írtam éjjelente a fesztiválújságba 
és készítettem összefoglaló elemzéseimet a Színház folyóirat-
nak vagy más orgánumoknak. Mindezeknél fontosabb volt, 
hogy élők maradtak a sokéves kapcsolatok, amelyek alapján 
minden találkozás, minden beszélgetés, minden éjszakai „la-
zulás” egy megszakítatlan folyamat része volt és maradt.

Már régóta elkerülöm Kisvárdát, a személyes találkozá-
sok is ritkulnak, a mai fiatalok zömét csak színpadról isme-
rem, de ha időnként összefutok „régiekkel”, együttlétünknek 
közös alapja van, amelynek egyik eleme biztosan a kisvárdai 
fesztivál.
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„S ha megkérdik, szépséged hova lett,
Deli napjaid kincse hova halt,

Válasznak saját üreges szemed
Emésztő szégyen lesz s roncs diadal.”

W. Shakespeare, Második szonett1

Néhány év kivételével minden alkalommal egyre hosszabb 
időt töltöttem Gyulán, megszerettem a várost, a létesítménye-
it, bejártam Békés megyét – megéltem a fesztivál eseményeit. 
Ha az elmúlt tizenhat évből revelatív színházi előadást kellene 
mondani, emblematikus pillanattal: Tim Carroll Hamlet-ren-
dezésében Balázs Zoltán „Lenni vagy nem lenni” monológja 
a Vár fokán kitörölhetetlen kép (és tizenöt év távlatából az 
én értelmezésemben mindenképp cáfolat Csáki Judit sommás 
megállapítására e lap hasábjain: „Hamlet nagymonológja pe-
dig eltűnt a semmiben, hiszen a rémült közönség csak arra 
tudott figyelni, hogyan egyensúlyoz a várfal legtetején Balázs 
Zoltán, a szó legszorosabb értelmében a »lenni vagy nem 
lenni« között – e percben pedig megszűnik a színház”2). Ha 
olyan előadást kell mondani, ami akkor is hat, ha nem láttuk, 
akkor Oskaras Koršunovas kétszemélyes A vihar-rendezése, a 
Miranda ugrik be, amelynek Gyulán volt a világpremierje – az 
előadást, amelynek témája „a veszélyes ember, a gondolkodó 
értelmiségi életlehetőségeinek megvonása, szellemi-egzisz-
tenciális elszigetelése”, hosszú évekig emlegette, aki ott volt. 
Ahogy Koltai Tamás írta: „A Miranda kétségbeesett jajkiáltás, 
nemcsak különleges színházi teljesítmény, hanem ritka érté-
kű morális tett is.”3

A Shakespeare Fesztiválról bénítóan gazdag recepció-
történeti anyag gyűlt össze fennállásának tizenhat éve alatt: 
doktori disszertációhoz is elég lenne. De a források még az 
internet korában is nehezen összeszedegethetők, valahol 
mindig elakad az ember, és ez nehezíti a kutatást: minden 
közgyűjteményben szereplő anyag (a Színháztörténeti Tár 
három doboz kiadványt őriz) hiányos – részben a Várszín-
ház hibájából, mert az OSZK-ba például nem érkeztek be 
hiánytalanul az évente megjelenő kisnyomtatványokból a 
kötelespéldányok. Az OSZMI gyűjteményéből az 50 évad a 
Gyulai Várszínházban 2013-as számvetéskötet4 is hiányzik, 
katalógusában5 a Shakespeare Fesztivál keresőszóra a legelső 
és az utóbbi három évet leszámítva, 2006 és 2018 között 175 
találat jön fel. A gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár 

1 Ford. Szabó Lőrinc, https://mek.oszk.hu/00400/00494/00494.htm.
2 Csáki Judit, „Hamlet állva hal meg”, Gyula: II. Shakespeare-fesztivál, 

Színház 39, 9. sz. (2006): 35–38, 36.
3 Koltai Tamás, „Mese, álom, folklór”, Színház 44, 9. sz. (2011), http://

szinhaz.net/2011/09/29/koltai-tamas-mese-alom-folklor/.
4 50 évad a Gyulai Várszínházban, szerk. Balogh Tibor, Gyulai Várszín-

ház, 2013.
5 www.szinhaztortenet.hu

honlapján szintén végeznek sajtófigyelést, de katalógusukban 
csak 2007 óta szerepelnek a fesztiválról megjelent írások bib-
liográfiai adatai, kétszáznál is több rekorddal, az első két év-
ből semmi. Ugyanitt a Gyulai Várszínházról 2011-től találunk 
az országos sajtóból válogatást a főbb bibliográfiai adatokkal 
és a cikkekből némi „ízelítővel”. De a helyi lapok írásai mel-
lett a fesztiválról évről évre tudósító Prae folyóirat kritikái, 
interjúi is nagy számban hiányoznak ebből a katalógusból. 
A fesztiválról szóló korábbi írások egyrészt a fesztivál azóta 
megszűnt, már csak archívumként működő honlapján érhe-
tőek el (2014–2019), másrészt a Gyulai Várszínház honlapján 
a „Kritikák” menüpont alatt találhatóal a fesztiválhoz kapcso-
lódó írások (a kiválasztott tételektől megnyitható a teljes cikk, 
2018-tól vannak elérhető online írások).6 Jó lenne legalább 
ezeket egy helyre migráltatni.

De recepciótörténet helyett most inkább szubjektív ref-
lexiót szeretnék adni korábban írt „Rajongó útinapló”-mra.7  
A célom a személyes reflexió műfajával több releváns dilem-
mát felvetni a műsorpolitika, a közönségnevelés, a különféle 
érdekeknek való megfelelés terén. A vissza- és áttekintésen kí-
vül az a kérdés foglalkoztat, születtek-e később, illetve szület-
nek-e még a Shakespeare Fesztiválon az említett Hamlethez 
és Mirandához hasonlóan átütő erejű, a nemzetközi közegben 
is újító, a színházi gondolkodást is befolyásoló előadások.

Belelassulni a gyulai időbe – ez volt a néhai Gedeon József 
(fesztiváligazgató 1999–2016), a fesztivál megálmodójának 
az egyik elképzelése. Ehhez persze kell, hogy az ember hosz-
szabb időt töltsön Gyulán. A kilassított idő, a város kulturális, 
kulináris javainak és fürdőgyógyászati szolgáltatásainak az 
élvezete is hozzátartozott a gyulai fesztiválozáshoz. Felfutá-
sakor bármilyen sűrű volt is a program, csak az estéket érin-
tette, így jutott mellette idő fürdőzésre, szanazugi strandolás-
ra, műemlék-látogatásra, kirándulásra, például a lökösházi 
Bréda-kastélyba, a valóban minőségi, regionális hozzávalók-
kal dolgozó, terroár konyhát vivő étterem teraszán való ül-
dögélésre, az esti előadás után szakmai-baráti beszélgetésekre 
a Vár tövében, a Rondellánál. A fesztivál bejátszotta a gyulai 
kulturális tereket: nemcsak a Várszínpadon, de a Vár előtt és 
mellett, illetve a Tószínpadon, a szemközti Múzeum-udvar-
ban, a műemlék Ladics-házban, a Sportcsarnokban, az Erkel 
Ferenc Művelődési Központban, a Göndöcs Benedek Közép-
iskola udvarán is voltak előadások a Kamaraterem mellett. 
Noha ennek voltak hátrányai is: a légkondicionálás nélküli 
Sportcsarnok például biztosan alkalmatlan színházi tér egy 

6 Köszönet Nagy Évának, a gyulai városi könyvtár munkatársának a kuta-
tásban nyújtott segítségéért.

7 Cseicsner Otília „Gyula, fesztiválváros, Shakespeare-hagyomány. Ra-
jongó útinapló”, Prae, 2008.08.07., https://www.prae.hu/article/1300-
gyula-fesztivalvaros-shakespeare-hagyomany/.

CSeICSNeR OTÍLIA

SZéPSéGED hOVA LETT?
A gyulai Shakespeare Fesztivál elmúlt tizenhat éve
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heteken át tartó júliusi hőségriadó idején, így Andrei Șerban 
Learjét (2010) szaunamelegben nem tudtam végignézni, de 
a még nem felújított Erkelben is hagytam ki fontos előadást, 
mert elviselhetetlen volt a terem klímája. Gyulai házigazdá-
im ezekre az előadásokra előrelátóan nem vettek jegyet, és 
engem is megpróbáltak lebeszélni. Meggyőződésem, hogy a 
válogatás egyik kritériumának azt kellett volna tenni, hogy 
az egyedi atmoszférájú Várszínházba (esetleg a Tószínpadra) 
befér-e a díszlet. Esetleg kifejezetten a gyulai tereket bejátszó, 
divatos szakszóval ún. site specific előadásokat lett volna ér-
demes létrehozni, amire a legelső fesztiválon volt is példa: „A 
színház első bemutatóját július 5-én tartják, a Shakespeare 
Fesztivál nyitányaként. Vidnyánszky Attila rendhagyó elő-
adást rendez Shakespeare koszorú címmel, amelyen a nézők 
felvonásonként bejárják a várat és környékét.”8 A következő 
évben Tim Carroll Hamletje szintén kísérletezett ezzel (ezzel 
is), de 2006 után ez a törekvés elfelejtődött.

A fesztiválnak mindig is egyszerre háromfajta közönséget 
kellett kiszolgálnia: a szakmait, a helyit és a visszajáró vendé-
geket. A kis létszámú szakmai közönség viszi a fesztivál hírét 
és adja a rangját, ellenben a jellemzően többhetes gyógyke-
zelésre, sok esetben üdülési joggal érkező nyaralóvendégek 
vesznek rá jegyet, és közben az sem ártana, ha az egészet 
jelentős részben társfinanszírozó város lakossága is – lehető-
leg bérletes – közönséggé válna. Ráadásul a helyi közönség 
összetett: Gyulán nyelvét tartó román és német nemzetiség 
is él, amelyek tagjait az anyanyelvükön játszott előadásokkal 
meg lehet(ne) szólítani. (Nagyrománvárosban nem egyszer 
tapasztaltam, hogy ma is románul beszélnek otthon vagy a 
szomszédokkal.)

Ezen felül Gedeon azt is ambicionálta, hogy a Shakespeare 
Fesztivál nemzetközi legyen, és elérte, hogy külföldi vendé-
gek töltsenek hosszabb időt Gyulán, mint például a magyar 
anglisztikát lázba hozó, az Oxford Shakespeare-kiadásokat 
1978 óta szerkesztő, ma már kilencvenegy éves Stanley Wells, 
aki 2012-ben a fesztivál díszvendége volt, és aki 2014-ben elő-
adott „Shakespeare, szex és szerelem” címmel a Kortársunk 
még Shakespeare? konferencián.9 Wells nemcsak az előadáso-
kat nézte végig, de az esti focimeccseket is, miközben részt 
vett a kétnaposra bővült jubileumi konferencián; ott volt a 
Gedeon végtelen vendégszeretetével kiállított pompás foga-
dásokon, amelyekre akkoriban még a színházi szakemberek 
is kérdés nélkül beinvitáltattak a fellépő művészek közé. Volt 
idő egymásra, színházi és irodalmi beszélgetésekre – ez tette 
még különösen vonzóvá Gyulát.

Hogyan lehet elérni, hogy a szakmai közönség ne csak egy 
estére jöjjön le, és előadás után ne induljon egyből vissza Pest-
re (aminek szintén szemtanúja voltam nemegyszer)? Hogy a 
saját kőszínházzal nem rendelkező, de az Anjouk óta városi 
kiváltságokkal rendelkező Gyula polgáraiból valódi közön-
ség váljon? Ehhez a fürdővendégek mellett a gyulai közön-
ség kinevelése is szükséges (lett volna), praktikusan a vidéki 
kőszínházak repertoárjaihoz igazodó – klasszikus drámát, 
vígjátékot, kortárs drámát és zenés előadást vegyesen kínáló 
– bérletezési rendszer átvételével. De a bérletezés a felnövek-
vő generációk közönséggé tételében is fontos, amihez viszont 
gyerekbérletre, benne egyetlen mesedarabnál/mesemusical-
nél több gyerekelőadásra lenne szükség. Ám míg a kőszín-

8 „A Gyulai Várszínház 42. évadja – Színház, koncert, folklór”, Pesti Mű-
sor, 2005. június 30. – július 6.

9 Balogh Gyula, „Macbeth öli az álmot”, Népszava, 2014.07.14.

házaknak erre tíz hónapjuk van, a Gyulai Várszínháznak hat 
hete, és közben a gyulaiak is elutaznak a nyári szabadságuk 
alatt (bár találkoztam a fürdőben olyan kezelővel, aki a sza-
badságát is a munkahelyén tölti, „csodás a strandunk, sze-
retem”, mondja), így a bérletben kínált mindegyik előadásra 
nem fognak tudni eljönni.

Hogyan lehet elérni, hogy a Várfürdő törzsvendégei az ér-
deklődésüknek megfelelő programokhoz igazítsák a gyógy-
kezelésük időpontját? (Nekem időben soha nem fért bele a 
Shakespeare mellett a dzsesszfesztivál is, ahogy az új igazgató 
[Elek Tibor, 2017–] szívügyének tekinthető Erdélyi Hét sem 
ér össze a Shakespeare Fesztivállal, így többhetes gyulai tar-
tózkodás esetén is valamelyiket mindenképp el kell engedni.) 
Persze az átlag fürdővendég nem így választ, sőt.

Akkor hogyan lehet ennek a négy szempontnak egyszerre 
megfelelni? Lehet egyáltalán?

A Gyulai Várszínház most ciklusokra szóló bérletet kínál: 
idén például külön a Shakespeare-re, a Szabó Magda Napokra 
és az Erdélyi Hétre. A bérletet a nyaralók és a gyulaiak is ki 
tudnák használni, kérdés persze, hányan akarnak egy héten 
át mindennap színházba menni. Az Erdélyi Hét a műfajo-
kat, stílusokat illetően sokszínűbb programot ígér a Shakes-
peare-repertoárnál: „a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű 
közönségrétegeknek biztosít a legkülönbözőbb műfajokban 
minőségi nyári művészeti élményeket” – ajánlotta az ide-
it a honlapján a Várszínház.10 A rendezvény célja az erdélyi 
színházi életből adni valamilyen merítést. Az idei évadban a 
színházbarát közönség könnyen találhatott kedvére valót, hi-
szen voltak magyar és világirodalmi klasszikusok, volt zenés 
mesejáték, pajzán komédia, musical, regényadaptáció, több 
kötelező olvasmány, egy olasz vígjáték és egy koncert. Hogy 
a válogatás mennyire tükrözi napjaink erdélyi színházi éle-
tét, és színházi szempontból mennyire izgalmas, külön tanul-
mány témája lehetne.

Csak Shakespeare-ből ilyen változatos programot kínálni 
nem könnyen megoldható. Korábban Gedeon a Várszínház 
évadjának összeállításakor azt hirdette, mindenki találjon szí-
véhez közel álló műfajt, művészt, előadást, ám a hat hétből 
másfelet átfogó, a műsorfolyamban elkülönülő, 2020 előtt kü-
lön honlappal is rendelkező Shakespeare Fesztivállal biztosan 
nem ez volt a célja. Hanem hogy nívós szakmai programot 
illesszen a nagyon sokféle közönséget megcélzó, hathetes 
összművészeti programsorozatba, illetve hogy az általa meg-
álmodott fesztivál nemzetközivé váljon: „Benne kell lenni a 
nemzetközi színházi vérkeringésben ahhoz, hogy megfelelő-
en tudjanak minket értékelni, ahhoz, hogy mi is megfelelően 
tudjuk felmérni a saját helyzetünket, hogy új irányokat tud-
junk a magunk számára meghatározni. Ezért óriási jelentősé-
gű, hogy Gyulán elindult ez a folyamat” – idézik Vidnyánszky 
Attilát a 2005-ös műsorfüzetben.

A műfaji sokszínűség érdekében a prózai előadások mel-
lé kerültek a programba gyerekszínházi előadások, Shakes-
peare-szonettekre építő dzsesszkoncertek Nádasdy Ádámmal 
mint konferansziéval, és táncelőadások is – bár az csak Varga 
Marianna rövid igazgatása alatt (2016. november – 2017. ok-
tóber 31.) fordult elő, hogy táncelőadás legyen a Shakespeare 
Fesztivál saját, gyulai premierje. Az utóbbi cél eléréséhez pe-
dig az kellett, hogy Gyula felkerüljön a nemzetközi fesztivál-
térképre – ennek érdekében a Gyulai Várszínházzal Gedeon 
társalapítója volt a European Shakespeare Festival Network-

10 https://gyulaivarszinhaz.hu/bemutatkozas/
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nek (www.esfn.eu), amely 12 ország 12 városának a fesztivál-
jait fogja össze. A szervezethez tartozik mára a yorki, nizzai, 
bitolai, čortanovci, ostravai, jereváni, barcelonai, helsingøri 
fesztivál is. Igaz, kinek több, kinek kevesebb köze van Shakes-
peare-hez, mert némelyik városba, országba Shakespeare-
korabeli vándorszínész-truppok nem jutottak el, Gdańskban 
viszont „először 1601-ben léptek fel angol színészek, még 
Shakespeare életében bemutatták itt a műveit, és több mint fél 
évszázadon át rendszeresen vendégszerepeltek a városban” – 
nyilatkozta a fesztivált alapító Jerzy Limon a BBC-nek 2014-
ben, amikor a londoni Fortune Theatre mintájára felépített 
színházuk megnyílt.11 Magyarországról, Bohémiáról (Cseh-
ország) is van említés a darabokban. Ami összeköti ezeket a 
fesztiválhelyszíneket, az a Shakespeare-kultusz. Az ESFN öt-
letét bevallottan ez adta, és az a jól felismert közös érdek van 
mögötte, hogy a Shakespeare-előadások dömpingjéből és az 
erre épülő iparágból „a fontos és ösztönző produkciókat az 
ellenőrizhető kritériumok és a kritikus tapasztalatok hálójába 
bevonja”.12 Az ESFN célja nemcsak William Shakespeare élet-
művének népszerűsítése, hanem új és innovatív rendezések 
és a hozzájuk kapcsolódó oktatási-nevelési programok létre-
hozása, új fordítások és tudományos kutatások támogatása, 
művészi és oktatási információ- és eszmecsere is. Így a Vár-
színház saját bemutatói több országba eljutottak, és könnyebb 
volt külföldről is meghívni előadásokat ide. Bár az ESFN ne-
vében ott az európai címke, a szervezet állandó kapcsolatokat 

11 Adam Easton, „Gdansk theatre reveals Poland’s ties to Shakespeare”, 
BBC News, Gdansk, 2014.09.19.

12 http://esfn.eu/about-us

és különféle együttműködési formákat keres a kontinensen 
kívül eső intézményekkel is, ennek köszönhetően láthattunk 
Gyulán nagyon különleges, távol-keleti előadásokat is (a ja-
pán Ryutopia Noh Theatre Téli regéjét 2008-ban, Aki Isoda 
egyszemélyes Ophéliáját 2016-ban, a koreai Yohangza Szín-
ház Szentivánéjijét 2011-ben, a Mokwha Repertory Company 
A viharát 2012-ben, valamint a Kínai Nemzeti Színház  
III. Richárdját 2015-ben), amelyek értékét nem csak az egzo-
tikum adta. Míg az ostravai, gdański fesztiválokról többször 
is sikerült Gyulára hozni kevés szereplős, könnyen utaztatha-
tó kamaradarabokat, a valóban nagyszerű előadások, Silviu 
Purcărete rendezései, rendre Craiovából érkeztek. Igaz, az 
is előfordult, hogy ott egy fontos előadást a gyulai fesztivál 
képviselője lekésett a román vasút jóvoltából – erről Varga 
Marianna beszélt egy interjúban –, ám Robert Wilson sajnos 
amúgy sem fért volna bele a gyulai fesztivál költségvetésébe.

A cél, „hogy legyen Magyarországon egy olyan rangos, 
nemzetközi fesztivál, ahova a legjelentősebb Shakespeare-
előadásokat hívják meg itthonról és külföldről”, maradék-
talanul sosem valósult meg. Pedig szerepelt a fesztiválon a 
már említetteken kívül Peter Brook, Eimuntas Nekrošius, 
Luk Perceval, Robert Sturua rendezése is. Az ok talán abban 
keresendő, hogy a gyulai fesztivál nem a kurrens színházi 
trendekben gondolkodott, hanem az ESFN-hez hasonlóan 
a Shakespeare-kultusz volt mindig is a kulcsa, és túlságosan 
irodalomközpontú maradt.

Amúgy a kultikus szerzők köré szervezett ciklusok évtize-
dek óta jellemzőek voltak a Gyulai Várszínház programjára. 
Az évi egy Shakespeare-bemutató a Vár-rekonstrukció befe-

hamlet (Meno Fortas, r.: Eimuntas Nekrošius), Gyula, 2006
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jezése (és vele a hang- és fénytechnikával felszerelt színpad 
és a korszerű nézőtér megépítése) és a Shakespeare Fesztivál 
előtt is hagyomány volt, emellett volt korábban egy valóban 
a teljességre törekvő Erkel-ciklus is: a Gyulai Várszínház és 
a Kolozsvári Magyar Állami Opera által közösen indított so-
rozatban 1991-től minden évben más Erkel-operát mutattak 
be, méghozzá Erkel eredeti kottái alapján, amihez kísérőprog-
ramként tudományos ülés is kapcsolódott. Ennek mintájára 
és végeztével indulhatott a Shakespeare Fesztivál, hiszen a fel-
újított reneszánsz tér adta magát az Erzsébet-kori életműhöz.

A kultusz felől nézve könnyebben magyarázhatók az el-
múlt tizenhat évad szerkesztésének hiányosságai. A kultikus 
gondolkodásra és nyelvhasználatra az jellemző, hogy racio-
nálisan nem ellenőrizhető, tehát nem tudományos – vagy ha 
úgy tetszik, nem szakmai. Működésének megvan a maga bel-
ső logikája, amely el is fedheti a műsorszerkesztésben tapasz-
talható esetlegességeket.

Hiányoztak és hiányoznak fontos, színházszakmai és 
közönségigényeknek egyaránt megfelelő, népszerű magyar 
nyelvű előadások – mert nem lehetett őket leegyeztetni, nem 
fértek be, nem voltak tájolhatók, nem volt rájuk pénz, vagy 
mert nem sikerült partnerséget kialakítani az adott színház 
vezetésével. Miért nem szerepelt például Bagossy Hamlet-
rendezése a programban? Talán triviális a válasz: nem fért 
be sehova? Gedeonnal beszélgetve sem volt mindig világos, 
hogy milyen szempontok alapján válogattak a sok lehetőség 
közül. Egy biztos, a helyi nemzetiségeket meg akarta szólítani 
a fesztivál. Román előadások meghívásával tett is gesztusokat 
az erős gyulai román közösségnek (bár Caragialének jobban 
örülnének, Shakespeare azért vállalható kompromisszum, 
ha a Bulandra vagy a craiovaiak játsszák), ám a szintén erős 
gyulai németségnek nem: a fesztivál fennállásának tizenhat 

éve alatt jelentős német nyelvű előadást nem sikerült Gyulára 
hozni, sem a Theatertreffenről, sem a Wiener Festwochenről, 
sem a Burg Shakespeare-ciklusából. Az angol nyelvű előadá-
sok a külföldi nyaralók megszólítása miatt is fontosak, ám a 
specialistának számító angol Royal Shakespeare Company 
egyetlen produkcióját sem hívták vagy hozták el Gyulára, 
jóllehet bármelyik nagyobb közönségre számíthatott volna, 
mint az egzotikus előadások. Legalábbis a Globe Színház Ró-
meó és Júliáját 2008-ban és a Sok hűhót 2014-ben biztosan 
nem kellett vattázni.

Bár a Shakespeare Fesztivál nem volt hibátlan, sokáig le-
hetett drukkolni annak, hogy a problémák – a feliratozás, a 
szinkrontolmácsolás, az öltözők állapota, az Erkel és a Ka-
maraterem klimatizációja – szép lassan megoldódnak, előbb-
utóbb lesz ügyelője legalább a nyári időszaknak, és ez a teher 
lekerül a mindenkori igazgató válláról (mégiscsak nonszensz 
56 nap alatt 53 előadást lejátszani olyan, profi szakember nél-
kül, akinek a dolga mindent megtenni a zavartalan lebonyolí-
tás érdekében13), és remélni, hogy a fesztivál megtalálja a szé-
lesebb közönség (helyiek és nyaralók) és a szakma számára 
egyaránt érdekes előadások elegyét.

Ha a Shakespeare Fesztivált ciklusként vizsgáljuk, szem-
beötlik ugyanis a sok átfedés és ismétlődés, holott az élet-
műnek számos olyan, közismert darabja van, amelyik kö-
zönségsiker lehet, és még nem szerepelt a fesztiválon. Voltak 
kevésbé közönségbarát összeállítások is: papíron jól nézett ki 
a Hamlet-évad, de a potenciális nézők közül vajon hányan 
akarnak megnézni egy hét alatt több különböző Hamletet 
(2006, 2018), Leart (2007) vagy A vihart (2012)? „Egymás 

13 Vö. Kovács Bálint, „A színházban bomba van – A színházi ügyelők ti-
tokzatos világa”, Magyar Narancs, XXV, 38. sz. (2013.09.19.).

Oskaras Koršunovas Színház: Miranda (r.: Oskaras Koršunovas), Gyula, 2011
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után napokon át Hamlet előadásokat nézni, ebben van valami 
perverzió. Gyulán pedig ez történt az idei Shakespeare Feszti-
válon, ami most lényegében Hamlet fesztivál volt” – írta Bóta 
Gábor.14 Ez a fajta ciklusos évadterv akkor is tévútnak bizo-
nyult, ha ugyanekkor „a külföldi vendégjátékokkal valami 
igazán lényeges, nagyvonalú és európai jelenség ütötte fel a 
fejét Gyulán” – ezt már Csáki Judit írta a fent idézett cikkben, 
és ennek a varázsa beragyogta a következő évtizedet, és bizto-
san kitartott Shakespeare születésének 450., illetve halálának 
400. évfordulójáig (2014, illetve 2016). 2016-ban Koršunovas 
Szeget szeggel-rendezése számított a fő attrakciónak (a varsói 
Drámai Színház előadásában), de sajnos csak az Erkel Műve-
lődési Központba fért be a díszlet: a szakmailag fontos elő-
adás így a nyaralók számára nem volt csalogató.

Az ismétlődés nemcsak egy adott évadban, de évadokon 
átívelően is távol tartja a közönséget. Vajon hányszor akarja 
valaki életében megnézni a Hamletet, ha nem szakmai ér-
deklődés fűti? „A gyulai fesztiválon minden előadás teljesen 
más lesz, tehát érdemes megnézni és összehasonlítani azokat 
a nézőknek” – ajánlotta A vihar-ciklust Gedeon, de ez csak a 
Shakespeare-kultuszon belül értelmezhető elvárás.

Ha a közönséget Shakespeare már nem hozza lázba, érde-
mes tágítani a lehetséges bemutatók körét, és a repertoárt új 
művekkel (adaptációkkal, apokrifokkal, Shakespeare-kortár-
sakkal) felfrissíteni. Ebben egyrészt követni lehetne a Royal 
Shakespeare Company példáját, és Shakespeare-t párba állíta-
ni más szerzőkkel, és eköré szervezni ciklust.15 A Shakespeare-
kortársak darabjai közül 1945–2006 között mindösszesen ti-
zenegyet (!) játszottak a hazai színpadokon, szinte mindegyik 
újdonságként hatna.16. Másrészt az apokrifok (Mészöly De-
zsőnek és Jánosházy Györgynek több fordítása, cikke jelent 
meg), harmadrészt a modern adaptációk két további lehet-
séges módja a repertoár színesítésének. Ezekre konferenciát, 
mesterkurzust, szakmai beszélgetéseket is lehetne építeni, és a 
középiskolásoknak szervezett nyári Shakespeare-kurzuson is 
újdonságot jelenthetnének.

Egyébként készültek is Shakespeare-hez lazábban kap-
csolódó magyar előadások az elmúlt tíz évben: a kortársak 
közül Marlowe-tól a II. Edwardot Alföldi Róbert, illetve 
Lénárd Róbert rendezésében is bemutatták, Rusznyák Gá-
bor Middleton és Rowley Átváltozások, Koltai M. Gábor 
Middleton Asszony asszonynak farkasa, illetve John Ford Kár, 
hogy kurva című műveit rendezte meg. Ezeket meg lehetett 
volna hívni. Az apokrifok közül a menekültválság éveiben elő 
lehetett volna venni a katolikus szent Morus Tamásról szó-
ló darabot, Munday és Chettle művét, amelybe Shakespeare, 
mondhatjuk, dramaturgként beleírt egy hosszú monológot, 
és még hosszan sorolhatnánk. Ugyan ki ülne be ismeretlen 
angol szerzők műveire? – hallom a kérdést. Alig hiszem, hogy 
Gyulán ne lett volna közönsége például Alföldi rendezésének. 
Persze ha a fesztivál meg merte volna hívni.

Ha kortársak, apokrifok nem is, adaptációk belefértek egy-
egy évadba: Tom Stoppardtól a Rosencrantz és Guildenstern 

14 Bóta Gábor, „Semmi nem szent”, Népszava, 2018.07.22.
15 Cseicsner Otília, „A gardénia illata. A Royal Shakespeare Company Ja-

kab-kori sorozata”, Zsöllye, 2003/9; Paraizs Júlia, „Lőpor-évad a Royal 
Shakespeare Companyban”, Színház 39, 1. sz. (2006): 55–57. – az RSC 
első, illetve második Jakab-kori évadáról.

16 Cseicsner Otília, „Az iszonyat krónikái: angol bosszúdrámák magyar 
színpadon”, Színház 40, 3. sz. (2007):22–25; Jászay Tamás, „Vérbő tragé-
dia – John Ford: Kár, hogy kurva előadásáról”, Színház 43, 12. sz. (2010), 
http://szinhaz.net/2010/12/28/jaszay-tamas-verbo-tragedia/.

halott (2018), Háy János Rák Jóska, dán királyfi (2018) című 
feldolgozása, illetve idén Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba 
Hamlearje (2021) – három kísérlet Elek részéről a fesztivál ke-
reteinek tágítására. A két kortárs magyar dráma jól mutatja azt 
is, hogy Elek irodalomtörténészként az irodalom és a teatralitás 
közül az előbbi szolgálatát tartja fontosnak a színházban.

A Rosencrantz és Guildernstern halott Tapasztó Ernő-féle 
rendezése viszont visszahozott valamit a kezdetek hangula-
tából, megidézte a 2006-os Hamletet is. Az előadás kísérő-
programja volt a Tiger Lillies Hamlet-koncertje, mely a kop-
penhágai Hamlet-előadásuk zenei anyagát mutatta be. (Kár, 
hogy például Martin Tulinius 2012-es, újcirkuszi elemekkel, 
óriásbábbal operáló groteszk, kabarészerű, pop-operás Ham-
let-rendezése nem jutott el a fesztiválra.) A Tiger Lillies el-
hozta a külföldi rajongókat is a városba: nagyon bensőséges 
hangulatot teremtettek a kamaratermi koncerten.

A reményeket a fesztivál felfrissülésére nemcsak a 
Covid-19 törte le. Aggodalomra ad okot, hogy Elek a Gedeon 
által elindított, bejáratott és rendszeresen hivatkozott önálló 
honlapot17 minden külön jelzés nélkül egyszerűen megszün-
tette, és csak később terelte át az érdeklődőket a Várszínház 
oldalára, világosan jelezve, hogy a fesztivál csak egy esemény 
a hathetes műsorfolyamban, nem kiemelt program. Ezt már 
kevésbé lehetett a pandémiának betudni, mint azt, hogy 
2020-ban egyetlen hétvégére és csupán négy magyar nyelvű 
előadásra szűkült a fesztivál, igaz, ezek között volt egy kopro-
dukciós bemutató is.

Szintén árulkodó, hogy miután Elek irodalomtörténész-
ként rátapintott arra, hogy a fesztivált leginkább a Shakes-
peare-kultusz felől lehet megfogni, a színházi szakma helyett a 
Magyar Shakespeare Bizottsággal fűzte szorosabbra az együtt-
működést. Átengedte nekik a konferenciaszervezést, így a 
Magyar Shakespeare Bizottság elnöksége – nyilvános pályázat 
vagy legalább a tagsághoz szóló körlevél nélkül – döntött a 
meghívott előadókról, akik a Gyulai Várszínház felkérésére a 
fesztivál programjairól is beszámoltak többek között a Bárka 
folyóiratban (főszerkesztő: Elek Tibor, főszerkesztő-helyettes, 
online szerkesztő: Farkas Wellmann Éva, Elek Tibor párja). 
Az írásokban halványan ugyan érződik az elégedetlenség az 
idei, elég vegyes felhozatalt illetően, de azt egyik sem fesze-
geti, hogy mi a tendencia: a hathetes gyulai programsorozat 
korábban kiemelt, önálló fesztiválja egyre jobban belesimul 
a vegyes műsorfolyamba, az időtartama megrövidül, és félő, 
hogy eljelentéktelenedik, esetleg megszűnik.

Talán Elek maga sem döntötte el, mi legyen, a gyulaiak 
viszont – saját tapasztalatom szerint – unják Shakespeare-t, 
és ezt nyilván a városvezetés is érzékeli. Erre utal legalábbis a 
Shakespeare Fesztivál 2018-as megnyitója, amelyen elhang-
zott, hogy a város végre olyan fesztivált kap, amilyet szeret-
ne – ellentétben azzal, amihez a 2016 novemberében elhunyt 
Gedeon József makacsul ragaszkodott. A polgármester által 
is közzétett Gyula város desztinációfejlesztési stratégiája 2021–
2025 pedig leszögezi, hogy az „ún. látogatóközpontú gazda-
ság – visitor economy – holisztikus szemlélete megköveteli 
a helyi társadalom érdekeinek előtérbe helyezését”, vagyis „a 
turizmushoz kapcsolódó érdekek érvényesülésének a helyi 
társadalom érdekeivel való ütközés szab korlátokat”.18 Vagyis 
ha a helyi közönség nem kíváncsi Shakespeare-re, akkor talán 

17 http://shakespearefesztival.hu
18 http://www.g yula.hu/download.fcgi/12627_0_1_DFS_Gyu-

la_2021_2025_final.pdf
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el is lehetne engedni ezt a fesztivált? Ez határozott és egyér-
telmű gesztus lenne, talán fel is kellene vállalni, mert a fesz-
tivál egyre jelentéktelenebbé válását végignézni sokkal fájdal-
masabb. Különösen, hogy gazdasági okokkal ezt a jelenséget 
nehéz magyarázni, hiszen a Gyulai Várszínház költségvetése 
az utóbbi években nem csökkent, sőt, a Shakespeare Fesztivál 
indulásának évéhez képest közel 30 százalékkal emelkedett: 
„A Várszínház éves költségvetése mintegy százmillió forint, 
ennek felét, 50 millió forintot ad a szaktárca” – írta 2005-ben 
a Békés Megyei Hírlap,19 míg 2016-ban lefelé kerekítve 109, 
2017-ben 113, 2018-ban 121, 2019-ben 157 (!), 2020-ban 125 
és 2021-ben 128 millió forint volt.20

Mindeközben viszont a Shakespeare-hálózat megala-
pításának nem lett városdiplomáciai (pl. testvérvárosi szö-
vetségekhez vezető), illetve gazdasági-kereskedelmi hatása, 
az ESFN tagjai nem építettek Gyula városával a fesztiválon 
túlmutató kapcsolatokat, hiszen, mint az önkormányzat-
tól megtudtam, „a testvérvárosi kapcsolatok nem annyira a 
gazdaságfejlesztésről szólnak, mint az emberek és civil szer-
vezetek közötti kapcsolatépítésről, így maga a kérdés is ke-
véssé releváns, legalábbis Gyula viszonylatában. Az utóbbi 
néhány évben sikerrel pályáztunk közvetlen EU-s forrásokra, 
melyekből tematikus nemzetközi konferencia-sorozatokat 
szerveztünk – talán ez volt a leginkább gazdasági jellegűnek 
nevezhető eredmény.”

Valami hozadéka mégis lett: Maria Shevtsova (London), 
Holger Klein (Salzburg) és Stanley Wells (Stratford-upon-
Avon) meghívásával Gedeonnak sikerült a nemzetközi 

19 Szőke Margit, „Kiemelkedő évaduk volt. Jövőre folytatják a Shakes-
peare-fesztivált Gyulán”, Békés Megyei Hírlap, 2005.08.12.

20 A Várszínház szíves tájékoztatása.

Shakespeare-kutatás figyelmét a gyulai fesztiválra irányítani, 
olyannyira, hogy nemzetközi konferenciákon nemcsak szóba 
kerül a gyulai Shakespeare-fesztivál, de rangos publikációk, 
konferencia-előadások is születnek róla. Többször tudósított 
a fesztiválról a New Theatre Quarterly, írt róla Shevstova és 
Wells is.21 A magyar anglisták is vitték a hírét: a Szegeden ok-
tató Matuska Ágnes angol nyelvű tanulmányt jelentetett meg 
Tompa Gábor 2008-as III. Richárdjáról a Brill kiadónál,22 az 
évek óta Angliában élő Paraizs Júlia pedig rögtön két nem-
zetközi konferencián, a 2014-es párizsi Shakespeare 450-en, 
majd a 2015-ös worchesteri ESRA-n (European Shakespeare 
Research Association) is adott elő a fesztiválról. Közös cik-
kük23 alapvetően pozitív összegzés az európai Shakespeare-
fesztiválokról szóló, a Bloomsbury/Arden kiadónál hamaro-
san megjelenő kötetben.

A hírek szerint a nemzetközi filológus közösség annyira 
lelkes, hogy a két év múlva, 2023. július 6–9. között Budapes-
ten megrendezendő, a PPKE által szervezett Change in Shakes-
peare / Shakespeare and change című ESRA-konferencián 
szeretnének egy gyulai látogatást. Csak legyen még akkor a 
lelkesen promotált fesztivál.

21 Blogging Shakespeare, 2014. 07.18.
22 Agnes Matuska,„Shaping the Spectacle: Faking, Making a Performing 

Reality Through Shakespeare”, in Relational Designs in Literature and the 
Arts: Page and Stage, Canvas and Screen, szerk. Rui Carvalho Homem. 
Internationale Forschungen Zur Allgemeinen Und Vergleichenden 
Literaturwissenschaft (Amsterdam ; New York : Rodopoi, 2012), 43–56.

23 Agnes Matuska–Julia Paraizs, „The Gyula Shakespeare Festival, Hunga-
ry: Local, National, European, Global” („A gyulai Shakespeare Fesztivál: 
helyi, nemzeti, európai, globális”), in Shakespeare on European Festival 
Stages, szerk. Nicoleta Cinpoes, Florence March, Paul Prescott (Lon-
don: Bloomsbury/Arden, 2022), 175-193. (Megjelenés alatt.)

Sota Rustaveli Színház: Vízkereszt, vagy amit akartok (r.: Robert Sturua), Gyula, 2011. Fotók: Kiss Zoltán
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A legtöbbször nem könnyű válaszolni arra a kérdésre, vajon 
melyik volt az első meghatározó előadás egy-egy színház/al-
kotóműhely életében, amelyiktől kezdve megkülönböztetett 
figyelemmel követjük működését. Egy színházi műhely jelen-
tékennyé válása ugyanis általában hosszabb folyamat, amely 
az egymást követő – egy irányba mutató, de nem feltétlenül 
egyenletes minőségű – bemutatók során alakul. A Zsámbéki 
Nyári Színház markáns ellenpélda. „Születése” számomra egy-
értelműen köthető egy előadáshoz: a Beatrice Bleonţ rendezte, 
1995-ben bemutatott A Mester és Margaritához. A „születést” 
nem véletlenül tettem idézőjelbe, hiszen Zsámbékon a nyári 
színház jóval korábban született meg. Mátyás Irén és Bicskei 
Gábor a nyolcvanas évek elejétől dolgoztak népművelőként a 
községben, többek közt amatőr, majd határon túli társulatok 
részére teremtve megmutatkozási lehetőséget, a kilencvenes 
évek elejétől pedig már többnapos fesztiválokat is szerveztek. 
De a zsámbéki színház mégis A Mester és Margarita előadásá-
val lépett be a szélesebb köztudatba, a bemutató évében vált 
önálló intézménnyé (mint önkormányzati szabadtéri színház), 
és ettől kezdve zarándokolt a színházi szakma és a nyári for-
róságban is művészi ínyencségekre vágyó közönség a Buda-
pesttől majd negyven kilométerre található kisvárosba (vagyis 
akkor még községbe).

A Mester és Margarita átütő sikerének egyik titka két-
ségkívül maga Zsámbék volt. Máig élesen él bennem a kép, 
ahogy a Sztravinszkij professzort alakító Tóth József rázza 
a szín előterében lévő kicsiny fát, mögötte a csodálatosan 
megvilágított Romtemplom, felette a csillagokkal borított ég. 
Ilyen atmoszférát a legzseniálisabb látványtervező/rendező 
sem tud létrehozni, ezt akkor is látni kell, ha maga az előadás 
kevésbé sikerül. De Beatrice Bleonţ rendezése önmagában is 
fontos produkció volt. Nemcsak azért, mert a természet és a 
Romtemplom különleges szépségét mesterien komponálta a 
játékba, hanem azért is, mert értelmet és súlyt adott az elő-
adás látványos szereposztási ötletének, vagyis a magyar és 
román művészek együttműködésének. A Wolandot és kom-
pániájának tagjait alakító román színészek magyarul tanul-
ták meg és folyékonyan, de értelemszerűen erős akcentussal 
mondták el szerepüket, hatásosan érzékeltetve a „külföldiek” 
idegenségét. Így a játék jóval túllépett a magyar és román mű-
vészek együttműködésének – komoly sajtóvisszhangot is ki-
váltó – gesztusán, s a rendező nagymértékben a román szín-
házi tradíciókból merítő (vagyis látványos képekből építkező, 
a zenére, koreográfiára sokat bízó, a reálszituációk felfejtése 

helyett a színészi jelenlét erejére építő) eljárásai egy nálunk 
akkoriban még kevéssé ismert színházi nyelvet hoztak közel 
hozzánk. Ami nem jelenti azt, hogy a bemutatónak ne lettek 
volna problematikusabb pontjai, sőt, nem várt problémák is 
adódtak: a női főszereplő, Létay Dóra például eltörte a karját, 
ami miatt néhány jelenetet újra kellett rendezni. De paradox 
módon mindez az előadás jelentőségét erősítette, hiszen azt 
üzente, hogy az általában kommersz bemutatók reprodukci-
óira, tájolására használt nyári színházi szezonban nemcsak 
arra van lehetőség, hogy ezektől merőben elütő művészi 
produktum jöjjön létre, hanem még arra is, hogy kísérlete-
ző jellegű, váratlan akadályokat is leküzdeni tudó, izgalmas 
műhelymunka szülessen, akár nemzetközi együttműködés 
eredményeképpen.

És így is lett: a következő években a zsámbéki teátrum 
mind elszántabban, következetesebben és professzionálisab-
ban haladt a választott úton. Mátyás Irén csalhatatlan ízléssel 
talált rá azokra a színházi műhelyekre, alkotókra, akik tovább 
alakították a nyári fesztivál profilját. A fokozatosan bővülő, 
lassacskán jó két hónapossá duzzadó program részint ven-
dégjátékokra, részint előbemutatókra, részint saját, csak itt 
(esetleg egy-két más, hasonlóan progresszív műsorpolitikát 
folytató nyári színházban) látható produkciókra épült. A ven-
dégjátékok elsősorban a korszak legizgalmasabb határon túli 
magyar színházaihoz kötődtek: kolozsvári, sepsiszentgyör-
gyi, szabadkai, beregszászi produkciókat láthattunk többek 
között. Az előbemutatók pedig a legtöbbször arra teremtettek 
lehetőséget, hogy egy-egy fiatal, kísérletező kedvű társulat 
különböző fázisokon, variációkon keresztül kiérlelje előadá-
sát. Mai szemmel különös pikantériát jelent, hogy az ezred-
forduló környékének két, alighanem legtöbb zsámbéki (elő)
bemutatót létrehozó alkotója Vidnyánszky Attila és Schilling 
Árpád volt. Schilling főiskolás Baal-rendezését – amelynek 
címszerepét Bodó Viktor alakította – itt láthatta először széle-
sebb közönség, később a rendező más főiskolás rendezései és 
a Krétakörrel közös munkái is helyet kaptak a repertoáron. A 
Vidnyánszky vezette beregszászi társulat magyarországi fel-
lépéseinek pedig (Gyula és Kisvárda mellett) Zsámbék volt 
a legfontosabb bázisa – produkcióikkal valószínűleg itt talál-
kozott először a szakma és a közönség döntő többsége. Több 
rövid életű, relatíve kevesebb előadást megélt, ám izgalmas, 
egyéni hangú bemutatót is tartottak itt (Sardafass, a hímbo-
szorkány; A kioldás), de a későbbiekben Vidnyánszky alkotói 
pályájának nem egy meghatározó alkotását is lehetett látni. 

uRBÁN BALÁZS

TEMPLOM éS 
RAKéTáK KÖZÖTT
A Zsámbéki Nyári Színház szubjektív krónikája
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A pályakezdő Schilling és a határon túli rendezők, társulatok 
java alapvetően más színházi nyelven szólalt meg, mint az ak-
kori pesti művészszínházi mainstream, így a zsámbéki teát-
rum kulcsszerepet vállalt abban, hogy a közönség új színházi 
formákkal, alkotómódszerekkel találkozzon. A saját produk-
ciók jelentős része is ezt a vonalat követte, hiszen nemegyszer 
formátumos, határon túli rendezőket kértek fel létrehozásuk-
ra – ezáltal folytatódott a különböző színházi nyelvek prezen-
tálásának, illetve a különböző színházi kultúrákból érkező 
alkotók együttműködésének folyamata is. Így jött létre pél-
dául 2000-ben a Bocsárdi László rendezte, izgalmasan eredeti 
problémafelvetésű Bánk bán, amelyben neves magyarországi 
színészek (Kulka János, Fullajtár Andrea) játszottak együtt 
kiváló, határon túli kollégáikkal (Bogdán Zsolt, Senkálszky 
Endre), míg Gertrudist a legjelentősebb román színésznők 
egyike, Maia Morgenstern alakította. Emellett Beatrice Bleonţ 
és csapata is évről évre visszatért Zsámbékra; A Mester és Mar-
garitát követő bemutatóik közül a színházcsinálás kínjáról és 
gyönyöréről egyszerre felemelő erejű és fergeteges humorú 
vallomást megfogalmazó Szentivánéji álom volt a legerősebb, 
legfontosabb produkció.

Eközben egyre bővült a helyszínek köre, mint ahogy a fel-
használt támogatásoké is: az intézmény uniós pályázatot nyert, 
és a magyar, olasz, román együttműködőkkel megvalósult pro-
jekt menedzselését projektvezetőként oldotta meg. A színhe-
lyek közé pedig 2002-ben bekerült egy fantasztikus tér, a volt 

légvédelmi rakétabázis különböző méretű rakétasilókat tartal-
mazó, hatalmas területe is. Ez már önmagában is átbillentet-
te volna a művelődési ház kereteit amúgy is kinövő fesztivál 
súlypontját, ám a továbblépésnek kényszerű oka is volt. Míg 
a színházi szakma folyamatosan ünnepelte a zsámbéki bemu-
tatókat, amelyekre Budapestről és az agglomerációból hosszú 
kocsisorok érkeztek (az előadások után pedig különbuszok 
juttatták haza a nem gépkocsival érkezőket), addig a zsámbéki 
városvezetés értetlenül szemlélte a teátrum működését, s helyé-
be zenés szórakoztató színházat képzelt el. Többfordulós, sok 
szomorú pengeváltással súlyosbított (több vonatkozásban is a 
2010-es évek keserű kultúrpolitikai csatározásait idéző) konf-
liktusok követték egymást, míg a színház végül szervezetileg el-
szakadt az önkormányzattól, és a továbbiakban idegenforgalmi 
közhasznú egyesületként működött, a kétezres évek derekától 
már-már kizárólag a rakétabázison. Ez a szervezeti keret akkor 
a túlélés esélyét kínálta, de később erősen hozzájárult a színház 
mind súlyosabb finanszírozási problémáihoz, amelyek végül is 
csaknem ellehetetlenítették a működését.

A rakétabázis belakása nemcsak a súlypontot helyezte 
át, de bővítette a teátrum lehetőségeit is. Már azzal is, hogy 
a korábbiaknál jóval több bemutatóra teremtett elvi lehe-
tőséget, hiszen a hatalmas terület különböző helyszínein 
egyazon este több előadást is lehetett játszani. Ráadásul tel-
jes mértékben alkotói döntés volt az adott produkciónak a 
térhez kapcsolódó viszonya: a színészek éppúgy játszhattak 

Mission impossible (r.: Schilling árpád), Zsámbék, 2006 
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a rakétasilók belsejében, zárt térben, mint a szabad ég alatt, 
a siló mellett, fölött, de előfordult, hogy a bázis különböző 
helyszínei között vándoroltak az előadók és a nézők. (Ez 
utóbbi legemlékezetesebb példáját a Jámbor József rendezte 
Sztalker jelentette; a Tarkovszkij-film sajátos adaptációjában a 
rakétabázis tágult Zónává, amelynek területét a nézők a sze-
replőkkel együtt járhatták be.) Ennek megfelelően egyaránt 
láthattunk hagyományosabb színházi nyelven megszólaló, a 
kőszínházi formákra építő előadásokat, mint a mainstreamtől 
erősen elütő produktumokat, s éppúgy születtek abszolút 
helyspecifikus előadások, mint bárhol bemutathatók. Mátyás 
Irén továbbra is kereste a progresszív alkotóműhelyeket, fiatal 
társulatoknak és alkotóknak biztosított lehetőséget. A Bodó 
Viktor által frissen alapított Szputnyik nem egy bemutatóját 
tartotta itt, a Horváth Csaba vezette Forte Társulat pedig a 
leggyakoribb fellépők egyike lett. Ez utóbbi nyomában több 
mozgásszínházi kezdeményezés is szerepet kapott: rendsze-
resen hozott létre előadást a Kompánia Társulat, de dolgozott 
itt Ivo Dimcsev is. S miközben pesti és kaposvári főiskolá-
sok bemutatóit (amelyeknek egy része itt és erre az alkalomra 
készült műhelymunka volt) is gyakran láthattuk, megma-
radtak a régebbi kapcsolatok is: a beregszászi társulat majd 
minden produkciója látható volt a rakétabázison. A kísérleti 
jellegű bemutatók között persze akadtak kevéssé sikeresek, 
alkalmanként vakvágányra futók is (szerencsére nem magas 
számban), ami egyfajta izgalmas kiszámíthatatlanságot jelen-

tett: Zsámbékra ritkán ment úgy a néző, hogy előre sejtette 
az aznapi előadás végeredményét. Ez alól kivételt képezett 
a kétezres évek második felének alighanem legnépszerűbb 
előadássorozata, amely a 2003-ban végzett Máté Gábor-osz-
tályhoz kötődik. Az osztály tagjai a végzésük utáni két nyáron 
találkoztak Zsámbékon, hogy létrehozzanak egy-egy közös 
produkciót, s eközben született meg az ötlet, hogy készüljön 
egy előadás-sorozat, amely oly mértékben az osztály tagjairól 
szól, hogy ők maguk a főszereplői. 2006-ban kezdődött e so-
rozat a Járó Zsuzsával, s idén ért véget a Jordán Adéllal, de már 
nem Zsámbékon. A kétezer-tízes évek elején, kevéssel Mátyás 
Irén halála előtt ugyanis a társulat beköltözött a Jurányiba, az 
utolsó bemutatót pedig a Benczúr Házban tartották.

Az átköltözés fő okát a zsámbéki bázis egyre súlyosbodó 
anyagi és infrastrukturális nehézségei jelentették. A részben 
strukturális, részben politikai okokból fokozatosan apadó 
szubvenció miatt egyre inkább ellehetetlenedett a teátrum 
rendkívül sokoldalú, progresszív művészi koncepciójának a 
finanszírozása. Az utolsó években néha már egészen méltat-
lan körülmények alakultak ki (volt, hogy vízhiánnyal is meg 
kellett küzdeni), s kívülről úgy látszott, hogy a bázis műkö-
dését már csak Mátyás Irén különleges személyisége és óriási 
munkája, fanatizmusa garantálja. Amikor 2013 májusában 
fiatalon elhunyt, sejteni lehetett, hogy a zsámbéki nyári szín-
ház abban a formában, ahogy az elmúlt szűk két évtizedben 
működött, nemigen lesz fenntartható.

Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház: 
három nővér (r.: Vidnyánszky Attila), Zsámbék, 
2003. Fotók: Ilovszky Béla
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Ez a sejtés azután be is igazolódott. A teátrum vezetését 
előbb Mátyás Irén közvetlen munkatársai, Vásárhelyi Nóra és 
Artner Szilvia vették át, majd két évvel később Árkosi Árpád 
lett a művészeti vezető. Vásárhelyiék alapvetően a korábbi tö-
rekvéseket próbálták folytatni, Árkosi pedig új tervekről, elkép-
zelésekről is nyilatkozott – ám a teátrum jelentősége, színházi 
életünkben betöltött szerepe láthatóan elvékonyodott. Egyik 
művészeti vezetés sem tagadta meg a hagyományokat, a régi 
repertoár darabjait akár éveken át is játszották, ha az alkotók 
ebben partnerek voltak, és a közönség érdeklődését is fenn 
lehetett tartani (jó példa erre a már említett Sztalker), ám a 
finanszírozási keretek és a teátrumtól részben e keretek miatt 
elfordult alkotók hiánya behatárolta az innovációs lehetősége-
ket. A játéknapok száma egyre csökkent, a hangsúly a kopro-
dukciókra került át, a csak itt és most látható produkciók las-
sacskán elfogytak. Mivel a rakétabázison is túlsúlyba kerültek a 
vendégjátékok, a tér különleges adottságait egyre kevésbé tud-
ták kihasználni az alkotók. A mostani, Seres Tamás művészeti 
vezető nevével fémjelzett érában a színház visszatalálni látszik 
a Romtemplomhoz, de olyan vállalkozások, mint annak idején 
A Mester és Margarita, nincsenek a repertoáron. A pandémia 
előtti utolsó nyári évad (2019) legsikeresebb bemutatója az ifj. 
Vidnyánszky Attila rendezte Vízkereszt volt, amely a Gyulai 
Várszínházzal együttműködésben született, és premierjét Gyu-
lán tartották. Azt, hogy az idei nyár mennyiben alkalmas hosz-

szú távú következtetések levonására, nem tudni. Hiszen nyári 
szezont tervezni, komolyabb saját produkciókat, illetve kopro-
dukciókat létrehozni a teljes bizonytalanság hónapjaiban aligha 
lehet – így talán az sem mérvadó a jövőre nézve, hogy az idei 
nyáron zömmel egy-két szereplős produkciókat (elsősorban 
önálló esteket, koncerteket) mutattak be, s csaknem mindnek a 
Zichy-kastély adott helyet. De arra sem látszik erős művészeti 
törekvés, hogy a kilencvenes évek közepén megteremtett mű-
vészeti hagyomány folytatódjék.

Ám a kilencvenes évek közepétől a kétezer-tízes évek ele-
jéig terjedő korszak így is színháztörténeti jelentőségű vállal-
kozás volt. Nem Budapesten és nem egy vidéki nagyvárosban, 
hanem egy Budapest környéki községben született egy olyan 
nyári fesztivál, amely megtestesítette a színházi progressziót, 
amely egyszerre működött kísérleti műhelyként, inkubátor-
ként és kiemelkedő jelentőségű vendégjátékok fórumaként, 
amely kulcsfontosságú szerepet játszott más színházi kultúrák 
megismertetésében és – a nemzetközi koprodukciók révén – 
azoknak a magyar színházi gyakorlatba történő integrálásá-
ban. És amely bebizonyította, hogy a nyári forróságban is van 
igény – mind a szakma, mind a közönség részéről – a minő-
ségi színházra. Jelenleg talán nem is az a kérdés, hogy folytat-
ható-e ez még Zsámbékon, hanem inkább az, hogy valahol 
valaki létrehoz-e majd hasonló művészi hitvallású, ambíciójú 
nyári színházat.

Elmondom, mit ne várjon az olvasó ettől a cikktől, ami a szege-
di THEALTER Fesztivál helyét és helyzetét kívánja feldolgozni, 
vagy legalább megkísérelni értelmezni: objektivitást és távol-
ságtartást, rideg tényszerűséget és tudományosságot. Helyette 
merőben szubjektív emlékidézést, a történeti háttér véletlenül 
sem teljességre törekvő felvázolását, a fesztivál elhelyezési kí-
sérletét helyi, regionális és országos kontextusban. Ha nagyon 
akarnám, járhatnám az első utat, de képmutatás volna leta-
gadni, hogy milyen sok szálon kötődöm a fesztiválhoz, illetve 
mennyit köszönhetek neki (meg talán fordítva is), így aztán 
kénytelen vagyok a sokszoros elfogultság hangján szólni róla.

Ez utóbbi némi magyarázatra szorul: azon túl, hogy né-
hány éve a fesztivál művészeti tanácsadójaként a program 
alakításában aktívan részt veszek, két évtizede a THEALTER 
minden kiadásán jelen vagyok, többnyire az elsőtől az utol-
só napig. (Korábbi műsorfüzeteket lapozgatva1 is felrémlik 

1 Ezt bárki megteheti a www.issuu.com/thealter címen elérhető, színház-
történeti jelentőségű gyűjteményt böngészve.

egy-egy előadás, de következetes fesztiválnézőségem kezdetét 
2001-re datálom.) Eleinte sokáig „mezei” kritikusként néz-
tem, és írtam róla, 2013 óta Proics Lilla kollégámmal a Kriti-
kus szekció elnevezésű szakmai beszélgetéssorozatban tanul-
juk, hogyan lehet alkotóktól úgy kérdezni, hogy legyen ked-
vük válaszolni. 2014 óta szerkesztem és szervezem a blog jr.-t, 
ahol színház és kritika iránt érdeklődő és/vagy elkötelezett fi-
atal emberek írják le benyomásaikat a fesztiválon látottakról, 
azonnali visszacsatolást adva alkotónak és nézőnek egyaránt. 
Az itt készült anyagok elérhetőek és nyilvánosak, talán nem 
túlzás azt állítani, hogy egyedülálló archívumként szolgálva 
a hazai független színház utóbbi évtizedére kíváncsiaknak.2

2015-ben a negyedszázados születésnapját ünneplő fesz-
tivált a meghatározó szegedi irodalmi lap, a Tiszatáj az ál-
talam szerkesztett különszámmal ünnepelte:3 huszonöt év 

2 A blog jr. bejegyzései a www.thealter.hu oldalról elérhetőek, a Kritikus 
szekció beszélgetései a www.mixcloud.com/thealter oldalon találhatóak.

3 http://tiszatajonline.hu/wp-content/uploads/2012/03/2015-07.pdf 
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leltárszerű összegzése helyett izgalmas kaland volt a felkért 
szerzőkkel együtt kibogozni a THEALTER fedőnévvel illetett 
különös képződmény belső, sokszor láthatatlan összefüggé-
seit és mindezeknek a külvilág felé nyúló transzfereit. Hogy 
a független színházak történetének feltárása területén (is) ko-
moly adósságai vannak a magyar színháztudománynak, nem 
újdonság. 2020-ra terveztük, de a pandémia miatt csak 2021-
ben valósult meg az általam szervezett THEALTER 30(+1) 
színháztudományi konferencia,4 ahol a már megkezdett 
munka folytatódott: az előadók összefüggő narratíva felállí-
tása helyett a gazdag történetből szemezgettek érdeklődésük 
szerint. Látszólag a magam apológiáját írom, valójában már 
rég a fesztiválról beszélek. A fesztivál mint műfaj eredendő-
en jelen, ideális esetben jövő idejű vállalkozás, éppen ezért 
tartom példaértékűnek, hogy a THEALTER figyel a múltjára.

Mert talán annak a tudatosítása volna a legfontosabb, 
hogy mindaz, ami a vízfejű ország déli végein immár har-
mincegy éve kivétel nélkül minden nyáron megtörténik, a ha-
zai előadó-művészet unikális platformjává nőtte ki magát. És 
persze mindig ott van a de, vagyis az érzés, hogy talán kicsit 
sárga és kicsit savanyú, mégis a miénk: a THEALTER és az azt 
szervező maroknyi csapat, a MASZK Egyesület munkatársai 
sosem ideális körülmények között, mára egyenesen komoly 
ellenszélben dolgoznak azért, hogy Szegednek (és ami na-
gyon fontos: az évről évre egyre több, máshonnan ideérkező 

4 A konferencia előadásainak felvételei a MASZK Egyesület YouTube-
csatornáján megtekinthetők: https://www.youtube.com/playlist?list=PL
bpGNtZ5d0sce5iO1B2tmgbJESY4f19kL. Az előadások szerkesztett vál-
tozata terveink szerint 2022 tavaszán jelenik meg.

nézőnek) megmutassák, mit jelent ma a független színházi 
gondolkodás.5 A THEALTER úgy maradt kicsi – értsd: be-
fogadható, feldolgozható, emészthető méretű –, hogy köz-
ben nagyra nőtt. És itt nem csak a matekra gondolok, vagyis, 
mondjuk, arra, hogy míg 1991 augusztusában az akkor még 
Szabad Színházak Nemzetközi Találkozója névvel megrende-
zett eseményen öt nap alatt két szegedi helyszínen körülbelül 
tíz formáció mutatott be előadásokat, addig 2021-ben tíz nap 
alatt kilenc helyszínen harminckét csapat lépett már fel.

Léptéket váltottunk, hogyne, ezt talán természetesnek 
is veszik sokan, de van itt még valami, amit nem szoktunk 
eléggé hangsúlyozni. A THEALTER a közép-európai rend-
szerváltó fesztiválok sorát gyarapítja, vagyis azon előadó-
művészeti rendezvényekét, amelyek a vasfüggöny leomlása 
környékén születtek. Itthon e „műfajban” alighanem egyedüli 
túlélő: kulturális fesztivált szervezni Magyarországon sosem 
örömzene (a kivételek most nem erősítik a szabályt), és leg-
feljebb a benne részt vevők makacs kitartásáról tanúskodik. 

Összehasonlító fesztiváltörténetre a földrajzi, logisztikai, 
szociális és más különbségek miatt sem érdemes vállalkozni, 
mégis hasznos a fókuszt tágabbra állítva vetni egy pillantást 
a régióra. Az 1992-ben alapított nyitrai, az 1993-ban indult 
plzeńi és nagyszebeni fesztiváloktól mára fényévekkel le-

5 Ha a szegedi MASZK, akkor THEALTER: még mindig kevesen tudják 
a városhatárokon túl, hogy az egyesület év közben is rendszeresen szer-
vez programokat, a tavaszi és őszi színházi esték mellett közösségi házat 
működtet Tarján városrészben Megálló névvel, emellett koprodukciós 
partnerként, nemzetközi projektek társszervezőjeként is aktív formálója 
Szeged sokszínű kulturális életének.

Közép-Európa Táncszínház: Barbárok (kor.: horváth Csaba), Szeged, 2002
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maradtunk – nemcsak Szegeden, hanem úgy általában. (Az 
1990-ben született, kifejezetten a német független színházi 
alkotókra fókuszáló, a berlini Theatertreffen lázadó kistestvé-
reként működő Impulsét már említeni se merem. Egy ideális 
világban valahogy úgy működnének a dolgok, mint ott.) Per-
sze más profil, más küldetés, de vannak kapcsolódási pontok, 
leginkább talán Nyitrával, ahol szintén egy vidéki kisváros 
vállalta a feladatot, hogy a kurrens (európai) előadó-művé-
szeti trendekből minőségi válogatást nyújtson. Ott a város, 
a régió támogatása mellett visegrádi és uniós pénzek garan-
tálják, hogy egyrészt lesz fesztivál, másrészt olyan előadások 
szerepelnek a programban, amik miatt érdemes elmenni a 
Budapesttől – Szegedhez hasonlóan – vonattal bő két órára 
fekvő Nyitrára.

Bár az összefüggést bizonyítani nem tudom, de aki a 
szűkebb értelemben vett délvidéki régió színházi történéseit 
követi, igazolhatja következő észrevételemet. A THEALTER-
nek akadnak mára jeles követői, utódai is: olyan, egy-egy vá-
rost megmozgató rendezvények, amik azon túl, hogy a felvál-
lalt értékközösség mellett baráti kapcsolatot ápoltak-ápolnak 
a szegedi fesztivállal, az ittenitől jelentősen eltérő infrastruk-
turális és financiális háttér segítségével tudtak rövid idő alatt 
látványos eredményeket elérni. Természetesen a 2008-ban 
létrejött, majd a jelen állapot szerint 2019-ben hibernálódott 
Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozóra, illetve a 2009 óta 
minden évben megrendezett Desiré Central Station Festivalra 
gondolok: a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház fix bázist kínál(t) 
ezeknek a nagyszabású rendezvényeknek. A programban volt 
és van átfedés, ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy 

míg Szegeden az egykor kifejezetten markáns nemzetközi vo-
nal az állandósult anyagi bizonytalanság, illetve a nemzetközi 
produkciók árának ugrásszerű növekedése miatt fokozatosan 
elvékonyodott, addig főleg Szabadkán rendszeresen látni az 
európai élvonalból például Nagy József vagy Oliver Frljić elő-
adásait.

Ehhez képest mi a helyzet Szegeden? A THEALTER tör-
ténete a túlélés története a kezdetektől fogva, és az 1991-es 
nyitócsapat kétharmada,6 azaz Martinkovics Katalin és Balog 
József ma is aktívan koordinálja a reménytelen és idegőr-
lő munkát. Külön bekezdést érdemelne, hogy a kilencvenes 
évek elején vonatkozó tapasztalat, nyelvismeret, kapcsolati 
háló meg persze pénz nélkül, azaz fapados üzemmódban ho-
gyan lehetett megszervezni egy nemzetközi fesztivált.7 Meg az 
is, hogy harminc évvel később, amikor elvileg és többé-kevés-
bé ezek mind rendelkezésre állnak, az állam hogyan igyekszik 
ellehetetleníteni a működést a kötelező adminisztráció elké-
pesztő felduzzasztásával.

Mondhatnánk erre, hogy valamit valamiért, vagyis ez az 
ára annak, hogy az állam szépen kistafírozza a fesztivált, de 
hát ez sem stimmel. A várostól kapott, néhány évente újratár-
gyalásra kerülő támogatáson meg a fő helyszínként szolgáló, 
hűtési-fűtési rendszerrel nem rendelkező, de azért lassacskán a 
nézők és a fellépők számára is viszonylag komfortossá tett mű-
emlék épületen, a Régi Zsinagógán kívül a fesztivált szervező 

6 A szintén alapító, egykori fesztiváligazgató Fábián Zsolt 2000 óta nem 
vesz részt a fesztivál szervezésében.

7 Nem csak ezért tanulságos olvasmány Martinkovics Katalinnak a mű-
ködés első évtizedét dokumentáló szakdolgozata: http://www.maszk.hu/
documentdownload/10.

Utolsó Vonal/Szkéné: Piroska – családi históriák (r.: Regős János), Szeged, 2000. Fotók: Révész Róbert
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MASZK Egyesület életében nincs biztos pont. A minisztéri-
umnál 1995 óta minden évben sikerrel megpályázott műkö-
dési támogatás évek óta húszmillió forint körüli, a fesztivál le-
bonyolítási költségeit nem fedező összegre állt be, majd 2020-
ban ennek a harmadát, 2021-ben pedig nulla forintot ítéltek 
meg a(z immár) névtelen kurátorok.8 Kell-e mondanom, hogy 
indoklás nincs, értetlenség és felhördülés van: ne feledjük, 
Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő nemzetközi 
színházi fesztiváljáról beszélünk, ahol évente több ezer néző 
kap minőségi színházi élményt. Az, hogy 2021-ben az eddigi 
egyik legsűrűbb program jöhetett létre, a fesztivál nagy létszá-
mú, virtuális és valóságos baráti körének köszönhető, vagyis 
azoknak a fellépőknek, akik ingyen vagy olcsóbban jöttek el 
játszani, meg persze a jegyet vásárló és a fesztivált más eszkö-
zökkel támogató nézőknek.

Legyen most vége a panaszkodásnak: az, hogy éppen 
Szegeden született meg a THEALTER, több egyszerű vélet-
lennél. Az alapítók maguk is szorosan kötődtek az egyete-
mi színjátszáshoz, amelynek a dél-alföldi városban legendás 
alakjai működtek már évtizedekkel korábban. Itt csak utalok 
ifj. Horváth Istvánra és az általa vezetett Szegedi Egyetemi 
Ifjúság Színjátszó Társaságára, meg persze a Paál István-fé-
le Szegedi Egyetemi Színpadra mint szellemi forrásvidékre. 
Az 1987-ben Szegeden alakult, kérészéletű EAST (European 
Association of Students of Theatre), majd az egyesület által 
két évvel később itt szervezett EAST-Napkelet fesztivál már 
közvetlen előzményként értelmezhető. (Az AIOWA és ben-
ne a színész Urbán András már ekkor fellépett Szegeden.) 
Az egyetem környékén a szellemi nyüzsgésnek egyéb jeleit is 
csak sorolni van itt hely: gondoljunk a Samu Attila-féle 8.15-
ös csoportra, majd kettéválása után a rövid életű Anselmus 
Repülőszínházra, illetve a JATE Stúdiószínházból alakult, 
Perovics Zoltán vezette Metanoia Artopédiára. Ez utóbbi ko-
rai előadásai a MASZK menedzsmentjében valósultak meg, 
de a kapcsolat máig élő a 2021-ben szintén nulla forintos mű-
ködési támogatást kapott, mellesleg nemzetközileg jegyzett 
csoporttal. A nagy formák mellett szükség van a kis formák-
ra is: ezt már Nikolényi István, a Szegedi Szabadtéri Játékok 
egykori igazgatója válaszolta egy újságírói kérdésre, amely azt 
firtatta, hogy a Dóm téri monstre rendezvény gazdájaként 
az induláskor miért támogatta az 1992-ben alakult MASZK 
Egyesület által szervezett fesztivált. A nevek és csoportok 
gyorslistájával csupán azt kívántam érzékeltetni, hogy Szege-
den jó helyre került a kezdeményezés.9

Nem tanulság nélkül való egy másik lista sem: a 2020-
as, harmincadik évfordulóra készülve gyűjtést végeztem, 
hogy kik azok a művészek, akik a legtöbbször vettek részt a 
THEALTER-en.10 Az élen holtversenyben, közel harminc 
alkalommal Pintér Béla és Urbán András áll, akik 1992 (!), 
azaz a második fesztivál óta rendszeres vendégek Szegeden. 
Pintér ez idő alatt a hazai független színházi szcéna első szá-

8 http://thealter.hu/a-szonyeg-szelen-egyesuletunk/
9 Hogy kölcsönhatásról van szó, azt a folytatás itt is jól mutatja: a 

THEALTER kezdetektől missziójának tekintette a városi független kez-
deményezések felkarolását. A Metanoia Artopédia mellett Szegeden dol-
gozik a – fesztiválon szintén rendszeresen fellépő – Benkő Imola vezette 
Homo Ludens Project és Kiss Ágnes Barboncás Társulata is: nem tudunk 
még egy magyar vidéki várost megnevezni, ahol ennyi különböző lépté-
kű, esztétikájú csapat működne.

10 A gyűjtés lenyomata a THEALTER 30 kiadvány „Ágenstől Zsótérig, mi 
az?” című blokkja: https://issuu.com/thealter/docs/thealter30_online_
kiadvany.

mú celebritásává vált, míg a vajdasági Urbán alighanem a 
THEALTER-nek is köszönhetően lett ismertté az amúgy köl-
döknéző magyar színházi szakmában. A képzeletbeli dobogó 
következő fokán ott áll a fesztivállal azonos életkorú, mára 
leginkább csak virtuálisan létező Andaxínház: Zsalakovics 
Anikó és Geltz Péter előadásaikkal, illetve összetéveszthetet-
len hangulatú performanszaikkal alakították a fesztivál arcu-
latát. A kilencvenes évek közepe óta közel két tucat alkalom-
mal Perovics Zoltán Metanoiája jön a sorban: a kis, független 
csapatnak stabil rajongóbázisa van, és már rég nem csak a 
Szeged táblán belül. Az utóbbi két évtizedben Horváth Csa-
ba és színészei közel húsz alkalommal léphettek itt színpadra.  
A felsorolást hosszan lehetne folytatni, a „rekorderek” kö-
zött ott szerepel például Goda Gábor, Döbrei Dénes, Gergye 
Krisztián, Ágens, a k2 Színház, Zsótér Sándor, Szabó Réka 
vagy Ladányi Andrea is. Igazán nem rossz társaság – egy-
szer valaki ebből az irányból is megkísérelhetné megírni a 
THEALTER történetét.

De persze nem csak innen, hiszen ott van az egykor rend-
kívül gazdag, harmincnál több országból érkezett, ma főleg a 
határon túli magyar területek „baráti” színházaiból származó 
nemzetközi kínálat is. Sokan leírták, mégsem elégszer: a ki-
lencvenes években Eugenio Barba és az Odin Teatret a buda-
pesti Szkéné után és mellett Szegeden, a THEALTER-en mu-
tatkozott be a magyar közönségnek. Éveken át zajos szakmai- 
és közönségsikernek örvendtek az őrült oroszok: a Derevo, az 
Ache csapata, Oleg Zsukovszkij és a többiek. Szeged belváro-
sát valósággal felrobbantották a szlovén Kud Ljud lilára festett 
testű, atlétikus űrlényei. És persze kihagyhatatlan a sorból Ivo 
Dimcsev, aki 2005 és 2019 között hat előadását hozta el a fesz-
tiválra, egyszer pedig workshopot tartott fiataloknak.

Apropó, fiatalok: amellett, hogy a fenti névsorból kitet-
szik, hogy a mai független közeg számos alkotója közül sokan 
itt, Szegeden „nőttek fel”, a THEALTER soha nem elégedett 
meg csupán a bejáratott nevekkel, hanem folyamatosan kö-
vette és követi az új generációt. Látszólag ez természetes, de 
hány olyan fesztivált láttunk már itthon és külföldön, ahol a 
sztárok mázsás súlyként nehezedtek a programra, nem bizto-
sítva lehetőséget a sorban mögöttük állóknak? A hazai fesz-
tiválok közül a THEALTER egyedüliként tette programmá 
az utánpótlás reflektorfénybe állítását: a szentesi Horváth 
Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjainak részben vagy 
egészben ide készült köztéri előadásai mellett a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem hallgatói éppúgy bemutatkozhattak 
itt vizsgaelőadásaikkal, mint kaposvári, marosvásárhelyi vagy 
kolozsvári társaik.

Amit leírtam, meg sem kísérli összefoglalni mindazt, amit 
a THEALTER jelent és képvisel. Vannak, akik szerint bátrabb-
nak, merészebbnek, az új iránt (még) nyitottabbnak kellene 
lennie a fesztiválnak.11 Ártatlan megfigyelőként alighanem 
magam is így gondolnám, azonban a körön belül állva, ilyen 
irányú elégedetlenségemet félretéve mégis inkább a mindent 
felülíró életösztön előtt emelem meg a kalapom. Ugyanakkor 
kifejezem értetlenségemet a fenntartó felelőtlen, szakmailag 
védhetetlen döntéseivel szemben, amelyek mára végletesen 
kiszolgáltatottá tettek egy komoly, nemcsak városképi jelen-
tőségű kulturális márkanevet. A mutatvány eddig csakazértis 
sikerült, de vajon van-e tovább? És ha igen, hogyan?

11 Vö. mindezt a SZÍNHÁZ 2016. októberi számában megjelent, az ideális 
független színházi fesztivál mibenlétét kutató körkérdésére adott vála-
szokkal: http://szinhaz.net/2016/10/08/neked-igy-jo/ 
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– Hogy ragadt rátok a „legendás osztály” elnevezés?
Máté Gábor: Fogalmam sincs. Mintha Dömötör Andris 

mondta volna a BelemenekülŐKben, hogy „legendary”.
Dömötör András: Az már egy korábbi dologra volt ironi-

kus reagálás. A BelemenekülŐK műsorfüzetében írták, hogy a 
„legendás”. Az az érdekes, ki használta másodszor. Illetve ki az, 
aki másodszor komolyan használta. Mert a kétszeri elhangzás 
erősítette meg ezt a kifejezést. Így ragadt ránk.

– Jó érzés, hogy így kezelnek benneteket?
Péter Kata: Én ezt nem veszem komolyan. Különféle szín-

házi oldalak kommentjeiben a nézők pontoztak bennünket, 
meg ilyeneket írtak be, hogy „a legendás Máté-Horvai osz-
tály!”. Ez számomra ennyi.

Jordán Adél: Én viszont nagyon is komolyan veszem. Jól-
esik, amikor azt mondják, a „legendás”. Úgy gondolom, rászol-
gáltunk. Talán elhamarkodottan mondták ránk annak idején, 
de mára bebizonyosodott, hogy tényleg így van.

– Már az első alkalommal nem kész szöveget kerestetek, ha-
nem saját magatok találtátok ki az előadást. Miért?

M. G.: Valami olyan kellett, amit két hét alatt meg lehet 
csinálni. Én tudtam, hogy ilyenfajta előadást képesek megcsi-
nálni. Aztán elkezdtünk helyszínt keresni. Zsámbékon Mátyás 
Irénke azonnal, látatlanban befogadott bennünket – hiszen 
amikor fölkerestük, még nem lehetett tudni, mi lesz ebből az 
egészből, ő mégis bizalommal volt irántunk. Az első alkalom-
mal, mikor beavattuk a terveinkbe, annyi volt meg, hogy az 
étkezés témájára csinálunk valamit.

P. K.: Azon a nyáron Zsámbékra költöztünk, nézegettük 
az előre összegyűjtött, a témába vágó szövegeket, de egy hétig 
semmi nem jutott az eszünkbe róluk. Fogalmunk se volt, hogy 
kezdjünk hozzá.

M. G.: Recepteket mesélgettünk, ettünk, ittunk…
D. A.: Engem egy szöveg izgatott a gyűjtésből. Volt egy 

kannibálos: valaki föladott egy hirdetést, hogy megenne egy 
önként vállalkozó embert. Fenyő Ivánnal elkezdtünk gondol-
kozni ezen, de már abban sem tudtunk megegyezni, melyikünk 
ki legyen. Viszont az egyik délelőtti próba után már mindnyá-
jan nagyon éhesen beültünk egy étterembe, s miközben vártuk 

a megrendelt ételeket, Vajda Milánnal nagy élvezettel elkezd-
tünk képzeletbeli palacsintákat enni, és ezt kommentáltuk. Ez 
mindenkinek tetszett, és Gábor azt mondta, menjünk efelé.

– A Migrénes csirke után Dévényi Ádám-dalok, a következő 
évben népzenei ihletésű színházi vallomások… Hogy lett ebből 
aztán a tizennégy évig tartó sorozat?

M. G.: Konkrétan emlékszem, hogy amikor már nagyon ki 
kellett volna találni, hogy mi legyen a következő nyáron Zsám-
békon, egy délután fekszem az ágyon, és ezen gondolkodom. 
És aztán rájövök arra, hogy őket igazán csak saját maguk ér-
deklik, csak saját magukról szeretnek beszélni. Akkor legyen 
ez a felvállalt téma! Induljunk el erre! Rögtön elmondtam 
Mészáros Máténak, most is előttem van, milyen elkerekedett 
szemmel nézett rám. Aztán beavattuk Járó Zsuzsit, neki rögtön 
megtetszett az ötlet.

D. A.: Akkor én ezért gondoltam, hogy Járó találta ki ezt az 
egészet, hogy van valami sugdolózás, ami tőle indult ki. Mert ő 
nagyon lelkesen mesélt erről.

J. A.: Nekem is megtetszett ez az ötlet, de ma már mosolygok 
azon, hogy közben az volt a legnagyobb félelmem, nehogy én le-
gyek az utolsó, mert hogy fogok negyvenévesen gyereket játszani.

P. K.: Én komolyan megijedtem – eddig is mindenki arról 
beszélt, milyen beképzeltek vagyunk, hogy el vagyunk szállva 
magunktól, most meg már egyenesen magunkról csinálunk 
előadásokat.

– Mi a munkamódszeretek? Mi történik azzal, akit kisorsoltok?
P. K.: Először Gáborral találkoznak. Ekkor már valami 

körvonalazódhat, de nem mindig van így. Utána az egész osz-
tállyal még kétszer összejövünk, nagy, hosszú beszélgetések 
következnek, kérdezünk, ő meséli az életét. Van, aki konkrét 
elképzeléssel jön, van, aki – mint például én – jelenetsorral, 
vagy Máthé Zsolt koncertet akart, dalokat. Aztán elkezdődik 
a két hét próba, ami inkább tíz nap. Az első napokban megint 
hosszú beszélgetések, aztán el kell telni kis időnek, hogy a fe-
jünkben összeálljon valami. Hogy pontosan, objektíven lássuk, 
valójában mi történt, beszélünk a másik féllel is, apákkal, fér-
jekkel, feleségekkel, volt barátokkal, barátnőkkel. Ők már erre 
föl vannak készülve, hogy egyszer csak megcsörren a telefon.

Különleges színházi vállalkozás. Egy osztály a színművészetiről, amelynek tagjai a 
diploma után alkalmanként tovább dolgoznak együtt. Már majdnem húsz éve. Ez idő 
alatt a végéhez értek egy rendhagyó sorozatnak, amelynek egyes részeiben más és más 
osztálytársuk életét dolgozták föl. A Trupp négy tagjával, DÖMÖTÖR ANDRáSsal, JORDáN 
ADéLlal, PéTER KATával és hajdani osztályfőnökükkel, MáTé GáBORral beszélgetett 
élményeikről, tapasztalataikról, további terveikről LőKÖS ILDIKÓ.

EZ INKáBB AZ 
éLETRőL SZÓL
Beszélgetés az AlkalMáté Trupp tagjaival
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– Mi a jó ebben? Miért szeretitek csinálni?
P. K.: Ennek több fokozata van. Az elején nehéz, nehezen 

adja magát, sok az agyalás. Aztán egyszer csak jön egy jelenet, 
ami beindítja. Aztán az azon való gondolkodás, hogy milyen 
legyen a díszlet, mivel lehet egyértelműen kifejezni, amit sze-
retnénk. A legjobb része az egésznek a hét előadás, meg együtt 
játszani. De maga az elemzés is jó. Meg akivel történik, annak 
a magába nézés is. Minél többet adsz, minél mélyebbre mész, 
minél inkább bevállalod akár a kisstílűségedet, annál szerethe-
tőbb leszel, ezt a visszajelzésekből is tudjuk, az őszinteséget a 
néző is érzékeli.

– Kata, téged elég hamar kisorsoltak, te voltál a hatodik, har-
mincegy évesen, 2012-ben. Hogy emlékszel erre?

P. K.: Menyasszonyok és vőlegények voltunk.
– Meg valamilyen megidézett mesevilág rémlik még nekem.
P. K.: Abban az időben sok belső problémám volt, sokat 

viaskodtam magammal. Az előadás főleg efelé ment. Ma már 
sokkal jobban érdekel a külvilággal való viszonyom, biztos, hogy 
sokkal több lenne ebből. Az viszont érdekes, hogy amikor ké-
sőbb a férjemmel – akit az előadás készültekor még nem is is-
mertem – megnéztük együtt a felvételt, ő észrevette, hogy van az 
előadásban tambura. A férjem zenész, és családi hagyományok 
mentén délszláv, balkán zenével foglalkozik. A zenekarukban, a 
Söndörgőben basszprím tamburán is játszik. Ráadásul az elő-
adásban csomó olyan dal van, amiket ők is játszanak. Néhány 
évvel ezután az esküvőm olyan volt, mintha az az előadás folyta-
tódna, és az én mesémnek végül happy end lett a vége.

– András, emlékszel, hogy te mit szerettél volna a rólad szóló 
előadásban?

D. A.: Én azt a megközelítést követtem, amit Kovács Pat-
rícia fogalmazott meg nagyon tisztán, amikor ő volt soron, és 
ami Gál Kristóf előadásánál mélyült el igazán: hogy kezdjetek 
velem, amit akartok. Kíváncsi voltam, mi lesz, ki akartam szol-
gáltatni magam, és éppen azért, mert rendező is vagyok, nem 
akartam megszabni, merre menjen az egész.

– A Second Life, illetve a Határátlépések – melyeknek töb-
ben alkotói vagytok az AlkalMáté-ból is, van, aki színészként, 
Dömötör András rendezőként – módszerében hasonlónak tűnik.

P. K.: Ugyanaz a módszer, csak annyi a könnyebbség, hogy 
ott íróval, dramaturggal dolgozunk. Mi is írunk, de nagy se-
gítség, hogy Deés Enikő, Benedek Albert, Dömötör András is 
bekapcsolódik ebbe.

D. A.: Van hasonlóság, de ezeket a téma fogja egybe, és 
nem egy személyiség, ilyen szempontból irányítottabbak, dra-
maturgiailag nagyon sok mindent kell kitalálni. Meg jóval több 

dolgot írunk meg, több az olyan formai megoldás, amiket én 
rendezőként szeretek. De a szeretetalapúság azonos.

– Volt-e olyan pont, amikor úgy tűnt, itt van vége, nem lesz 
folytatás?

M. G.: Az mélyrúgás volt, amikor Fenyő Iván kiszállt. 
Megszegte a köztünk lévő egyezséget. Azt mindenki nehezen 
dolgozta föl. A távozásával a billentyűst is elvesztettük, hiszen 
többnyire Iván zongorázott. Aztán jött Dargay Marci – ő igazi 
zenész –, és jót is tett zeneileg az egésznek, de ezt az űrt mégsem 
tudja pótolni. Ő nem színész, meg nem is úgy tartozik hozzánk. 
Nagyon más lett azóta minden. Ám az egy-másfél év válságot 
az osztály magas fokon oldotta meg. Mindenki „csak azért is” 
elszánással folytatta. Többet nem merült föl, hogy ne csináljuk.

– Bár nem hagyományos módon készülnek ezek az előadá-
sok, a néző végül mégis komplex élményt kap a zene, a történet-
mesélés, a látvány által. Miért fontos, hogy ebből a szempontból 
is egyben legyen minden?

M. G.: A látványtervezők jelenléte inspirálóan hat ránk is. 
Bár a kezdetben velünk dolgozó Izsák Lilinek annyival köny-
nyebb dolga volt, hogy viszonylag hamar megszületett az a kon-
cepció, ami mentén haladtunk, és felépült az előadás. Az elmúlt 
években viszont többször volt olyan, amikor szinte csak az utolsó 
pillanatban körvonalazódott valami, így aztán a mostanában ve-
lünk dolgozó Kálmán Eszternek is gyakran az utolsó pillanatban 
kellett valamit kitalálnia. Mindezt nehezítik az anyagiak is, me-
lyek határt szabnak a vágyainknak. Talán a legegyszerűbb dolga 
a jurányis első alkalommal volt, mert a próbák elején még annyi-
ra nem tudtuk, hogy lesz-e pénz egyáltalán, és ha lesz, mennyi, 
ennek megfelelően megpróbálta a semmiből kihozni. Így lett a 
látvány központi, gyakorlatilag egyetlen eleme egy mászófal.

– A közönségsiker mellett a szakma is elismerően fogadta ezt 
a vállalkozást.

M. G.: Szerencsére. Mert én ebben az egészben szakmai 
utat is látok. Túl azon, amit eddig mondtam, látok benne szak-
mai izgalmat. Természetesen ebben a vállalkozásban is jelen 
voltak azok a színházi tulajdonságok, amelyek tönkre tudnak 
tenni egy előadást, pontatlanságok, trehányságok, figyelmet-
lenségek, felületességek, de mindez eltörpült amellett, amit 
ők az ő tehetségükből létrehoztak. Ideges sosem voltam, hogy 
lesz-e ebből előadás, mert tudtam, hogy olyan, amilyen, de elő-
adás lesz, jelenetek lesznek. Mélyen hittem ebben, mert tud-
tam, hogy képesek megcsinálni.

– Ennek ellenére voltak kevésbé sikerült előadások?
M. G.: Inkább azt mondanám, hullámzó volt. Vannak, 

amik szakmai értelemben nem annyira sikerültek, de ezen 

Jordán Adél és Dömötör András
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azért túlmutat az egész vállalkozás. Én az elején azt gondol-
tam, hogy lesz igazi fejlődéstörténete az előadásoknak. Hogy 
egyre jobban fognak hasonlítani majd egy formailag is külön-
leges színháztörténeti sorozatra. De végül nagyon afelé ment, 
amit a lányok már említettek – bár azért ez is kemény dolog –, 
hogy odaállok, és megmutatom magam. Én reméltem közben, 
hogy átcsúszik olyan absztrakcióba, amiben már nem is olyan 
fontos, hogy mi volt a valóság, mi az igazság. De végül megra-
gadtunk a valóságban.

– A valóság sűrített változatában.
M. G.: A nézőktől viszont tudjuk, hogy ez mégsem csak eny-

nyi volt. Ők is magukra ismertek, úgy érezték, róluk is szól, vagy-
is a színháznak ezt a funkcióját ilyenféleképp be tudja tölteni.

– Akkor ez színház vagy valami más?
D. A.: Azt tapasztaltam, hogy ezek az előadások a néző-

ink életének a részévé váltak. Hogy valójában milyenek, és mit 
mondanak el a valóságról a gyarló emberi ítéletekhez képest, 
nem igazán számít. Ez a vállalkozás sokkal különlegesebb ennél 
mindannyiunk részéről. Próbálunk valamibe belekapaszkodni, 
ami az időnek valamiféle megérzése, megragadása, megélése. Itt 
élünk, itt vagyunk, együtt vagyunk, találkozunk. Jön a Kero, és 
nevet, itt van Pogány Judit, Molnár Piroska, és jól érzik magu-
kat. Van egy közös életérzés. Azért zavar be a színház felől való 
megközelítés, mert szerintem ez nem közelíthető meg afelől, ez 
inkább az életről szól. Az életünkről. Annak a sűrítménye.

– Vagyis azt mondod, hogy túllép azon, hogy színház. Ti, a 
„legendás osztály” jók vagytok együtt, és a néző azt érzi, hogy 
közétek tartozik.

D. A.: Igen, úgy látom, ezek azok a dolgok, amik ezt mű-
ködtetik, és ezért senki nem mondja ki, ha valami nem jó. Ha 
lett volna három nagyon rossz előadásunk, azt sem mondanák 
ki, mert nem ez a fontos ebben.

– Azért én már hallottam fumigálásokat, hogy ez most nem 
volt olyan jó, bár azt gondolom, az effajta előadásoknak be kell 
érniük, nem rögtön hatnak.

M. G.: Én sok civil emberrel beszélek az előadások után, 
sokan odajönnek hozzám. Többnyire nagyon megnyugtató, 
ahogy ők beszélnek a látottakról. Sokkal inkább, mint ahogy a 
szakmához tartozók, akiket leginkább az izgat, hogy ez vagy az 
ki volt, és hogy tényleg így volt-e. Ezt szokták a leggyakrabban 
kérdezni. A civilek pedig, akik sohasem láttak ilyet, pontosan 
azt értették, amit mi is gondoltunk, sőt, még annál is többet. 
Sokszor kiemelik, hogy milyen általános érvényű ez az egész, 
hogy nekik személy szerint nagyon fontos dolgokról esett szó. 

Volt, aki hosszan fejtegette, hogy mennyire csodálatos ennyi 
tehetséges embert együtt látni, s milyen különleges, hogy ezt 
ők írták, hogy ők szerezték a zenét hozzá, meg hogy zenélni is 
tudnak. Olyasmiket hangsúlyoznak, amikről azt hittem, hogy 
speciálisan szakmai dolog, amik nem színházi embernek fel 
sem tűnnek.

– Az egész tehát valamiféle sikertörténet. A nézők imádják, a 
szakma is elismeri, a jegyeket percek alatt szétkapkodják.

D. A.: Igen, beszélünk a legendáról, meg hogy az Orlai Pro-
dukciónak és a Jurányinak hála üzemszerűen kezdtünk mű-
ködni, viszonylag piaci áron lehet a jegyeket eladni, és így to-
vább. De itt vagyunk tizennégy éve, s nincs pénz díszletre, pa-
rányi öltözőben szorongunk, mi pakoljuk el a kellékeket, ami 
nem baj, de azért észre lehetne venni, mi történt itt az elmúlt 
közel húsz évben, mi ez az AlkalMáté Trupp, mire lenne szük-
ségük. Jöhetne vagy jöhetett volna egy szponzor, hogy tessék, 
csináljatok társulatot, vagy mit szeretnétek, mire lenne szüksé-
getek – miközben tudjuk, máshol mire mennek pénzek…

M. G.: Ahogy hallgatom Andrist, eszembe jut, hogy lett 
volna egy ilyen szponzor. A zsámbéki Pesti Lámpás tulajdono-
sa, Mahut Zsolt, akinek az éttermében minden este ültünk, és 
akitől a premierekre mindnyájan kaptunk egy-egy üveg bort. 
Neki nagy tervei voltak, többek közt, hogy csinál egy kulturális 
falut, s abban mi abszolút benne lettünk volna, számolt velünk. 
Vagyis lett volna állandó helyünk. Mikor ezt elmesélte nekem, 
másnap hajnalban autóbalesetben meghalt.

– Adél, nemhogy végül az utolsó lettél, amitől tartottál, ha-
nem még egy plusz évet kellett várnod a pandémia miatt. Más 
módszerrel dolgoztatok emiatt?

J. A.: A módszer nem változott, csak az, hogy Zoomon ta-
lálkoztunk. Ez először furcsa volt, de egy év alatt már hozzá-
szoktunk, bár azért én hiányoltam a személyes közeget. Annak 
viszont örültem, hogy kaptam egy év haladékot. Jobban át tud-
tam látni az életemet. Tavaly még mindenféle dolog kavargott 
bennem, amik az idén már a helyükre kerültek.

– Feltűnően sok a komoly téma ebben az utolsó előadásban, 
különösen az előzőekhez képest. Hogy jutottatok el idáig?

J. A.: Nem tudatos a komolyság. Inkább árnyaltabb képet 
szerettem volna. Rólam általában azt gondolják, hogy sikeres 
az életem. Ez végül is igaz, de nekem is vannak belső küzdel-
meim, gondjaim, amiket meg akartam osztani.

– Szinte a teljes 20. század egészen a mai közéletünkig ben-
ne van az előadásban. Gondolok például a nagymamád életére, 
sorsára.

Máté Gábor
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J. A.: Nagyon szerettem volna, ha valami módon megje-
lennek ezek a számomra fontos lenyomatok, minták. Amik 
foglalkoztatnak engem. És most, amikor elkészült, le tudtam 
tenni ezt a terhet.

– A sok különleges történet közt is a legemlékezetesebb, ahogy 
a Kovács Patrícia megformálta nagymamád kifesti magát.

J. A.: Örülök, ha ez így látszik.
– Valahogy elterjedt a szóbeszédben, hogy jövőre jön egy 15. 

rész is, aminek Máté Gábor lesz a hőse. Most viszont azt olvasni, 
hogy nem lesz ilyen. Akkor igen vagy nem?

M. G.: Erről soha nem volt szó – ez megint újságírói kitaláció.
– Ezt tisztázandó került bele a Jordán Adélba a rituális hara-

kiri, illetve szeppuku? Hiszen Máté Gábor figurája megölte magát.
D. A.: Igen, bár csak papírkarddal. Meghagyva azt a lehe-

tőséget, mint a sorozatokban, hogy esetleg mégis föltámadhas-
son. Én valójában azt gondolom, hogy most ennek vége van, 
ahogy az életben is egyszer mindennek vége. El kell tudni bú-
csúzni, elengedni a dolgokat. Lehet, hogy később belekezdünk 
majd valami újba. De biztos, hogy az teljesen más lesz.

– Melyik előadás volt a kedvencetek?
J. A.: Mindegyik előadásban volt, amit szerettem, akár egy 

jelenet vagy egy zene.
– Mi volt, amit kudarcként éltetek meg?
P. K.: Nekem az összes közül egy volt olyan, amit nem any-

nyira élveztem, amikor úgy éreztem, hogy ez a próbafolyamat 
semmivel sem felszabadítóbb, hanem szinte ugyanolyan, mint 
évad közben egy unalmas kőszínházban egy átlagos, sikerte-
len próbafolyamat. Amikor semmi sem akar sikerülni. És hogy 
most mindent ugyanúgy meg kell szenvednünk – ez nekem 
nagyon nehéz volt. De a többi inkább fölszabadító.

J A.: A kezdeti években nagyon rágörcsöltünk a próbafo-
lyamat elején arra, hogy vajon hogyan lesz ebből előadás, ho-
gyan fog ez összeállni.

P. K.: Ebben azért sokat változtunk. Most már tudjuk, hogy 
meg fogjuk csinálni, és el is tudjuk játszani – ha van mit. Vagyis 
megírni nehéz, színházilag is izgalmassá tenni. Legyen meg a 
jelenet, legyen meg, mit kell eljátszani, s azt már eljátsszuk.

J. A.: Idén már az is előfordult, hogy például Dömötör And-
rás és Mészáros Béla csak a telefonjukon mutatták meg nekem 
hangfelvételről, hogy nagyjából milyen jelenetet találtak ki, még 
csak nem is élőben, mégis bátran mondtam nekik, hogy jó lesz, 
csináljátok, pedig még nem is volt kész teljesen. De bízunk egy-
másban annyira, hogy ennyiből is tudjuk, hogy jó lesz, hogy 
meglesz. Néhány éve azért még nem voltunk ilyen magabiztosak.

P. K.: Igen, ez a bizalom nagyon fontos. Hogy megbízunk 
egymásban minden téren. 

D. A.: Talán nagyképűen hangzik, ha azt mondom, ez egy 
nagyon tehetséges osztály volt, sok nagy formátumú színész 
járt ide – de az eltelt húsz év ezt bizonyítja is. Minden osztály-
ban szokott lenni egy-két vagy akár négy-öt kimagasló tehet-
ség, de itt sokkal több volt.

– Ennek a jól sikerült felvételi az oka? Vagy Máté Gábor pe-
dagógiai módszere eredményezte mindezt?

M. G.: Ezt sosem lehet előre tudni. Hogy milyen lesz egy 
osztály összetétele. Volt olyan év, amikor én irigyeltem mást, 
hogy milyen jó osztálya lett. Ráadásul, amikor ők felvételiztek, 
akkor még ugyanannyi szavazatot ért az ének- vagy beszéd-
tanáré, a mozgástanáré, akiknek teljesen más szempontjaik 
vannak, mint az osztályt vezető tanárnak. Ez azóta megvál-
tozott, mert sokszor nehezítette az osztályfőnökök helyzetét, 
nem mindig azok tudtak bekerülni, akiket ő választott volna, 
és fordítva, olyanok is bekerültek, akiket ő nem is vett volna fel. 
Tény, hogy ebben az osztályban sokan voltak olyanok, aki már 
többedszerre próbálták a felvételit, tapasztaltak voltak, kudar-
cokon voltak túl, nem is voltak annyira fiatalok, a felvételizte-
tők jó része is ismerte már őket. Így már az induláskor nagyon 
összetartóak voltak.

D. A.: Az sem megszokott a színművészetin, hogy a mi 
osztályunkban többen jó szervezőkészségűek is. Ha kitaláltunk 
valamit, azt meg is tudtuk szervezni. És ha az egyik főszervező 
belefáradt, átvette tőle más.

J. A.: És sosem voltunk irigyek egymásra – inkább örül-
tünk a másik sikerének.

P. K.: Igen, én is a mai napig büszke vagyok rájuk, ha sike-
reik vannak, örülök, ha valami jó történik velük. Mindemellett 
még mindig rengeteget tanulok is az osztálytársaimtól ezeken 
a nyarakon. Mindenkitől mást, nem is akarok senkit kiemel-
ni, de mégis, például Mészáros Mátétól azt, hogy mi a ritmus, 
hogy mennyire fontos a ritmus, és hogy hogyan kell poentí-
rozni.

– Mi lesz veletek jövő nyáron? Mit fogtok csinálni?
J. A.: Elmegyünk együtt nyaralni. Még sosem voltunk így. 

És lesz majd pár külön nap a gyerekeknek is. Az összes gyerek-
nek, aki az elmúlt tizennégy évben megszületett.

M. G.: Tényleg? Jövőre együtt nyaralunk?
J. A.: Igen, már szervezzük.
M. G.: Biztos vagyok benne, hogy valami lesz még velünk, 

velük.

Péter Kata. Fotók: éder Vera
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Amikor 2021 augusztusában Dömötör András a Jordán	Adél című előadás egy 
pontján Máté Gábor szerepében rituálisan harakirit követett el, azzal véget ért a 
2007-ben elkezdett színházi projekt, a Máté Gábor és horvai István 2003-ban végzett 
színészosztályából lett alkotóközösség előadás-sorozata. hogyan született meg az 
AlkalMáté Trupp? és tényleg legendás ez az osztály? hogyan egyensúlyoztak valóság 
és fikció, privát és nyilvános között? Lehet-e sorozatként tekinteni az AlkalMáté-
előadásokra, amelyek egy generáció közérzetét is elbeszélik? PAPP TÍMEA és VALUSKA 
LáSZLÓ visszafejtik, hogyan kezdődött a színházi emberkísérlet, mitől lett állandó 
program számukra minden évben, és mit tanultak ebből a tizennégy évből.

EGyNyáRI 
LEGENDáK
Papp Tímea és Valuska László négykezese az AlkalMáté-projekt tizennégy évéről

Péter Kata (2012)
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A legendás Máté-osztály

Valuska László: Kezdjük a tényekkel: 2003-ban végzett Máté 
Gábor és Horvai István osztálya a színművészetin, és 2021-
ből nézve talán túlzásnak tűnik a legendás jelző, de ezek a szí-
nészek mégiscsak meghatározták az elmúlt tizenöt év magyar 
filmes és színházi kultúráját. 2007-ben akkor kezdik el a közös 
munkát, amikor Fenyő Iván már forgatott Sam Mendesszel a 
Bőrnyakúak című filmben. A diploma után négy évvel készí-
tik el az első előadást Járó Zsuzsa címmel, utána Szandtner 
Anna, Kovács Patrícia, Máthé Zsolt, Mészáros Máté, Péter 
Kata, Száraz Dénes, Gál Kristóf, Dömötör András, Mészáros 
Béla, Vajda Milán, Fenyő Iván, Czukor Balázs, végül Jordán 
Adél következett. Az AlkalMáté nevet Parti Nagy Lajos adta.

Papp Tímea: Legendássá a közönség tette őket, a címkét 
önkényesen ragasztották rájuk. A szép emlékű színház.hu fó-
rumán minden színműs osztálynak gyakorlatilag az első évtől 
volt szaktopikja, igen egyszerű címstruktúrával – osztályfő-
nök neve-osztály (évszámok tól-ig) –, és amint lediplomáz-
tak, ezek a topikok értelemszerűen elhaltak. A Máté–Horvai-
osztályé volt az egyetlen, amelyik életben maradt, ráadásul a 
címébe bekerült egy jelző: legendás. Nem emlékszem, mikor, 
kinél született a legenda, de már Zsámbékon szériában ját-
szották az aktuális előadást. A helyszín 2007-től 2012-ig a 
Zsámbéki Színházi Bázis volt, majd 2013-ban lett a Jurányi 
Ház, és akkor állt mögéjük producerként Orlai Tibor. A 2020-
as pandémiás év nekik is kimaradt, 2021-ben a Benczúr Ház 
udvarán zárult a projekt. A legkevesebbszer, öt alkalommal 
Fenyő Iván és Száraz Dénes vett részt benne, öten (Czukor 
Balázs, Dömötör András, Jordán Adél, Máthé Zsolt, Vajda 
Milán) pedig minden előadásban játszottak.

V. L.: Ez az az időszak, amikor a színészek épp csak elkezd-
ték pályafutásukat, elhelyezkedtek színházaknál, keresték az 
útjukat. A nézők épp csak megismerhették őket, amikor az 
első előadás megszületett. A színházrajongók és az őrült kul-
túrafogyasztók már azon is ott voltak, de az első fordulópont 
a Kovács Patrícia című előadás volt. A médiafigyelem ekkor 
változott meg, miután a színésznő ekkor már több nagyobb 
nézettségű és szerzői filmben szerepelt (9 és 1/2 randi, Csocsó, 
avagy éljen május 1-je!, S.O.S. szerelem!, Szép napok, Sztor-
nó), vagyis épp elég ismert volt ahhoz, hogy a magánélet, a 
voeyeurködés is előtérbe került.

P. T.: Rögzítsük, hogy az ismertséget azok, akiknek épp 
akkor kellett, önreflexíven – Száraz Dénes és Fenyő Iván ese-
tében értelemszerűen reflexíven – kezelve beépítették az elő-
adásokba.

V. L.: Ez egyébként fordítva is igaz: az országosan a járvány-
helyzet miatt rendszeresen szereplő rendőrségi szóvivőről, Gál 
Kristófról mi tudjuk, milyen családi és hitbeli kérdésekkel küz-
dött, miért hagyta el a színházat, és ment el rendőrnek.

P. T.: Személyiségének megfelelő mértékben tárulkozott 
ki mindenki, ettől is függött, mennyire lehetett felismerni a 
történet szereplőit. Voltak évek, amikor a főhősön és az osz-
tály tagjain kívül jóformán mindenki beazonosíthatatlan volt, 
nagyjából úgy, mint amikor az összes lehetséges érzékeny ada-
tot kitakarják egy dokumentumban. Az anonimitás foka azon-
ban semmilyen hatással nem volt a drámaiságra, a teatralitásra.

A pőre őszinteség mindig zavarba ejtő, de az a nyíltság és 
nevesítés, amivel a 2014-es Gál Kristóf élt, megrendítő gesz-
tus volt. (Még akkor is, ha sosem tudhatjuk, mennyi a sűrí-
tés, az elemelés, az átfogalmazás a valósághoz képest. Ez az 
autofikció ravasz csapdája.) Áldozatbemutatással ért fel, több 

körrel beljebb, sokkal mélyebbre vitt, és akarva-akaratlanul az 
utána következők számára is kijelölt egy utat. Mészáros Béla, 
Dömötör András, Jordán Adél pedig nem tértek le róla.

V. L.: A legenda születéséhez két dolgot kell kiemelni: a 
színészek az évek során egyre ismertebbek lettek, a közönség 
egyre bővült, és a médiaérdeklődés is fokozódott.

P. T.: Ezzel viszont a szakmai elismertség nem feltétlenül 
járt együtt. Az osztály első Jászai Mari-díjasa Mészáros Máté 
volt, az elsőséget és a jogosságot egyetlen osztálytárs sem 
vonta kétségbe. A művészeti középdíjat a többiek közül sen-
ki nem kapta meg azóta sem. A színházi közállapotok talán 
az egyetlen olyan téma, amiről az elemelés ellenére is kendő-
zetlenül, kétségbeesésből fakadó sistergő indulattal beszéltek 
(Péter Kata, Czukor Balázs).

V. L.: A legendát az egyéni történetek, a könnyed hangvéte-
lű elbeszélések, a folyamatos kikacsintások, a játék szabadsága 
határozták meg. A legendagyártás alapja a személyesség vagy 
őszinteség mítosza. De hogyan lehet megszólalni, mit lehet 
mondani egy olyan világban, ahol a nyilvános és a privát kö-
zött elmosódik a határvonal, hiszen a színészek estéről estére 
megmutatják magukat, velünk vannak a tévésorozatokban, 
filmekben, közösségi csatornáikon és általánosságban a médi-
ában? Az AlkalMáté nem a nyilvánosság által ismert képeket 
hozta játékba, hanem a magánembert, aki a színház nyelvezeté-
vel beszél magáról. Szerelemről, apaságról, halálról, szakításról, 
fociról, színházról, kis szerepekről vagy nagy sikerekről, mi né-
zőként pedig nem csupán egy előadást kaptunk, hanem ismert 
emberek titkos történeteit. A társulathoz ezért különösen kö-
tődött a nézőközönség, hiszen a sorozat azt bizonyította, hogy 
minden ember lehet főszereplő a saját életében.

Személyesség – autofikció

V. L.: A tét valószínűleg évről évre változott, ahogy a nyári 
összetartásnak álcázott workshopokból kinőtte magát egy al-
kotócsapat, amely évi egy bemutatóra gyűlik össze, és kizáró-
lag önmagát beszéli el.

P. T.: Picit vitatkoznék, azzal együtt, hogy a Járó Zsuzsa 
előtt egyáltalán nem lehetett tudni, hogy egy ember élete, az 
ön- és mások általi élveboncolásból létrejövő szkeccssorozat 
elég érdekes-e ahhoz, hogy kitöltsön (tizennégyszer) egy estét. 
Szerintem már az elején véresen komoly volt a projekt, hiszen 
arra szerződtek egymással, hogy minden körülmények között 
végigcsinálják. Ritka felelősségteljes vállalás, miközben gya-
nítom, a hogyanban nem voltak biztosak, és arra se vennék 
mérget, hogy ha hideg fejjel belekalkulálják az összes ismert és 
ismeretlen, emberi és szakmai változót, belevágnak. Az, hogy 
eleve ügyként indult, jelentőséget adott a kísérletnek.

Nem ezeken a nyarakon csiszolódtak össze, nem itt lettek 
alkalmi szabadcsapatból közösséggé, kvázi társulattá, és szí-
nészi pályájuk sem itt dőlt el. Az alkalmazott munkamódszer, 
az életjáték nem volt új nekik. Színházi egynyelvűségüket sem 
itt sajátították el. Ezeket mind adottságoknak vehetjük.

A tét azonban valóban nőtt. Ahogy egyre rutinosabbá 
váltak, ahogy távolodtak az egyetemtől, az osztály tagjainak 
az életéből kiemelt epizódok a címszereplő aktuális élet- és 
pályaszakaszáról szóló összegzés, állapot- és hangulatjelentés 
mellett arról a világról adtak látleletet, amelyben élünk. Az 
egyéni sorsból kinyílt az előadások fókusza, az egyeditől to-
vábbléptek az általános felé, és egy színészosztály közönség 
elé vitt magánügyei a magyar színháztörténet egy fejezetévé 
alakultak át.
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V. L.: És kiderült, hogy már nemcsak önmagukról, hanem 
sokakról beszélnek, hiszen a saját sorssal vagy családi hagyo-
mánnyal történő szembenézés, a családon belüli elfojtások és 
traumák mindannyiunk történetei. A koncepció szerint azt, 
hogy kiről szóljon a következő előadás, véletlenszerűen, hú-
zással döntötték el, vagyis bárki bármikor sorra kerülhetett, 
bármilyen élethelyzetében – és az biztosan nem mindegy, ki 
mikor mesélhette el az életét. Ijesztő lehet, hogy elveszíted 
az életed elbeszélésének lehetőségét, hiszen az önéletírás se 
szól másról, mint arról, hogy úgy állítsak emléket magamnak, 
ahogy azt én szeretném.

Az AlkalMáté-előadásokban az volt az érdekes, hogy a 
színészek hogyan, milyen jeleneteken keresztül beszélik el a 
saját történetüket. Látszólag valódi életeket látunk a színpa-
don: Kovács Patrícia beszélt szakításáról és új kapcsolatáról, 
Gál Kristóf a pályaelhagyásról, a vallásról és a családról, Jor-
dán Adél meg egy coming outot épített az előadásba. Miért 
érezhetjük azt, hogy megváltoznak az elvárásaink abban a pil-
lanatban, ha valami önéletrajzi, vallomásos? Miközben az is 
csak játék, fikció, nem kellene, hogy máshogy nézzük ezeket 
az előadásokat.

P. T.: És vajon az önéletrajziság miatti elvárásváltozás – 
ebben az esetben önéletrajziságot tetézve a hagyományosnál 
jóval rövidebb próbafolyamattal és az előadás tiszavirág-életé-
vel – párosult-e minőségi engedékenységgel? A kérdés elvben 
még egy ilyen, összességében és külön-külön is biztos ízléssel 
létrehozott produkciónál is föltehető. Nehéz ezt megfogni, 
mert az alkotói kiindulás bennem, a nézőben kialakít egyfajta 
nagyon is valós viszonyt a látott karakterekhez. És még ha ez 
az elvitathatatlan szubjektivitás a különálló részekhez kapcso-
lódó kritikai attitűdöt nehezíti, sőt akár ki is zárhatja, az egész 

tekintetében – amikor a csoport hierarchiája is kirajzolódik 
– mégiscsak segíti az elemzést.

Abban biztos vagyok, hogy a nézők egy része – bár ar-
ról fogalmam sincs, mekkora – az auto miatt vett jegyet, 
úgyhogy most próbálom magamban is megkeresni vissza-
menőleg a motivációt. Ha nem lett volna a kisebb-nagyobb 
nyomokban autofiktív elemeket tartalmazó Migrénes csirke, 
az Éjfél után mondta meg, hogy mi baja és a BelemenekülŐK, 
valószínűleg bennem is erősebb az ilyen irányú érdeklődés. 
Engem viszont az előzménynek (pilotnak?) tekinthető pro-
dukciók miatt sokkal jobban izgatott a fikció, pontosabban az 
a színházi forma, amit az életjátékhoz dramaturgiai és vizuá-
lis keretként kitaláltak (utóbbi kapcsán semmiképp ne hagy-
juk ki a látvány tervezőit, Izsák Lilit, majd Kálmán Esztert). 
Persze a formák a dél-spanyol világtól a családállításon át a 
focimeccsig, az autóflottától a legókockákon át a színházi rak-
tárakig mindig szorosan kapcsolódtak az előadás alanyához/
vizsgálati tárgyához/főhőséhez/címszereplőjéhez, de a kitett 
teatralizálással el is távolították tőle saját élettörténetét, és to-
vábbi következményként nagyjából félidőre generációs köz-
érzetjelentéssé alakították az egyéni sorsokat.

V. L.: Az elmúlt években Karl Ove Knausgård regényfo-
lyama, a Harcom olvasása közben rápörögtem, hogy minden 
igyekezet ellenére lehetetlen elbeszélni a saját életünket, he-
lyette mindig teremtünk valamit, ami hasonlít a valódi életre. 
Abban a pillanatban, hogy elkezdi valaki az életét mesélni, az 
rögtön megformált lesz, csendekkel, elhallgatásokkal vagy 
túlzásokkal. A saját életemet is alakítják mások nézőpont-
jai, elbeszélései, ezek nélkül képtelen lennék elbeszélni ön-
magam. Knausgård válasza az, hogy mindent részletesen el 
kell mesélni az alkoholista apa halálától a válásáig – radikális 

Vajda Milán (2017). A képen Mészáros Máté, Czukor Balázs, Vajda Milán és Mészáros Béla, háttal Dömötör András.
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őszinteség. Nem foglalkozva írás közben a lehetséges reak-
ciókkal, miközben persze tudja, hogy egyszer a felesége és a 
rokonok elé kell állnia. Képzeljük el Knausgård könyveit vagy 
az AlkalMáté előadásait úgy, hogy a megidézett családtagok, 
szerelmek vagy pályatársak is hangot kaphatnának bennük. 
Mi is egy lehetséges Járó Zsuzsát, Mészáros Bélát vagy Száraz 
Dénest ismerhettünk meg.

P. T.: Az autofikció szempontjából egyszerű a helyzet Szá-
raz Dénes és Fenyő Iván esetében, akik deklaráltan kiszálltak a 
sorozatból, mégis készült róluk előadás. De a megidézett kül-
ső szereplők kommentjei nélkül is létre tud jönni a távolság a 
címben szereplő színpadi személy és az ő valós életbeli megfe-
lelője között, még akkor is, ha ennek a valós életnek egy sze-
lete a nyilvánosság előtt zajlik. (Ami a magyar sorozatgyártás, 
továbbá a koronavírus-járvány fellendülésével, illetve a social 
media elterjedésével párhuzamosan az osztály egyre több tag-
jánál felmerül, s ez bulvárkitettséggel is jár.) Nemcsak azért, 
mert ügyelnek arra, hogy mindenki játsszon mindenkit, sőt 
magukat lehetőség szerint minél kevesebbszer játsszák, vagy az 
előadások a sorozatjelleg miatt végül egy csoport képét adják 
ki, hanem – sőt inkább – amiatt, mert az egyén életéből a cso-
port a saját szűrőjén átengedve, közösen hozza létre a karaktert. 
Az az alapanyag, amit az egyén magáról elmond, megoszt, amit 
magából megmutat. Ami ebből előadásként születik, az pont 
annyira izgalmas, érdekes, élő, amennyire ezek a történetek 
jól játszhatók. Akit látunk, végeredményben egy konstrukció, 
ami vélemények igazságaiból áll össze. Mintha ugyanarról a 
személyről több különböző portrét készítenénk, és azt kopíroz-
nánk egymásra. Vagy nem is kell egymásra kopírozni, elég egy-
más mellé tenni azokat. Úgy, ahogy a zsámbéki rakétasilóban 
tizennégy Kovács Patrícia-portrét lógattak fel.

V. L.: Ahogy Knausgårdnál, úgy az AlkalMáté-sorozatban 
is kialakultak az elbeszélés eszközei, mert egy regény és egy 
színházi előadás esetében sem az érdekel engem, milyen titko-
kat árulnak el magukról az alkotók, hanem az, hogyan jutunk 
közelebb hozzájuk, hogyan tudják az irodalom vagy a színház 
nyelvét használni ahhoz, hogy az elmondás által kapják meg 
saját történetüket. Hogyan lehet egy analitikus színházi mun-
kafolyamat során azt a fordítást elvégezni, hogy a valós élet-
eseményekből színpadi jelenet váljon, és annak az értelmezési 
keretei ne csússzanak el. Az AlkalMáté önfikcionalizálásában 
az alkotók és a nézők számára is az lehet az egyik varázslat, 
hogyan találkozik egymással a nyilvános és a privát. Vajon 
máshogy beszél egy színész, ha egy Csehov-karaktert vagy a 
saját anyját alakítja?

P. T.: Nem tudom. Lehet, hogy attól függ, hogy a saját any-
ja mennyire hasonlít a Csehov-karakterre?

Sorozatként nézve: ki a hős? 
Formai-dramaturgiai megoldások

V. L.: Az AlkalMáté tizennégy évados sorozat volt, ami egyet-
len nagy történetet mesélt el. Az egyetemi osztály a diploma 
után fiktív történetként írta tovább magát. Minden évadnak 
megvolt a központi szereplője a saját elbeszélési technikájá-
val, dinamikájával, őszinteségével, de végeredményben min-
dig ugyanazt az osztályt láttuk, amelynek tagjai megpróbáltak 
felnőni, boldogulni, szeretni, gyászolni, hinni, nem elbukni. 
Ebből a nézőpontból érdekes kontextust adnak a sorozatnak 
a Színház- és Filmművészeti Egyetem körüli botrányok: ti-
zennégy éven keresztül láthattuk, hogy működik a művészeti 
képzés, hogyan működik egy alkotócsapat.

Minden előadás keretrendszere hasonló volt, de a válto-
zások, ahogy a sorozat Zsámbékról eljutott a Benczúr utcáig, 
alakították a lehetőségeket. Voltak, akik kiszálltak, de a for-
mátum érthetően nem engedte, hogy ne meséljék tovább a 
közös történetet.

P. T.: Az a két rész, amelynek címszereplője otthagyta a 
sorozatot, sokkal erősebben szólt a közösségről. Az alaphang 
azonban jelentősen különbözött: egyértelműen empatikus 
volt a Száraz Dénes, a Fenyő Iván pedig diplomatikus, de a 
sorok között mégiscsak véleményt nyilvánítottak.

V. L.: Se közösségi, se alkotói szempontból nem lehetett 
könnyű végigcsinálni, és nézőként ennek a történetszálnak is 
részesei lehettünk. Ez a határátlépés a magánból a nyilvános-
ba tette fontossá az AlkalMáté-előadásokat. Ritkán látni eny-
nyi éven át tartó alkotói, művészeti emberkísérletet.

P. T.: Ahol csak egyetlen dolog volt biztos, az, hogy min-
den nyáron – a Mészáros Mátén túl is, benne a Kiscsillag 
Sirályával – csak odáig tudtuk a történetet. Kísérlet volt ez, 
valóban, és nem rizikó nélküli. Ahhoz, hogy sikerült, és túl-
mutatott a terápiás élveboncolásokon vagy a magyar színhá-
zi világ tükör elé állításán, a kitartás, az állhatatosság mellett 
önirónia, önkritika, az abszurdig elvitt humor és éles színészi 
alakítások kellettek.

V. L.: A néző a színészeket előadásokról, filmekből, soro-
zatokból vagy az újságokból ismerhette, személyes történeteik 
két előadás közt is alakultak, miközben a szereplők a médiá-
ban rendre reflektáltak is a készülő előadásra. Nézőként ezt 
a sorozatélményt bírtam a legjobban, hogy folyamatosan a 
történet részesei vagyunk.

P. T.: Ami elég érdekes tudott lenni még annak is, aki csak 
úgy, akár a közepén belecsöppent, és fogalma sem volt az 
előzményekről, a szereplők egymáshoz való viszonyáról. Fura 
sorozat volt ez, mert valójában a színház lényegét, az egyszeri 
és megismételhetetlent adta vissza az egynyárisággal, de még 
inkább azzal, hogy pillanatképeket rögzített. Nem tévedünk, 
ha kijelentjük, teljesen más előadás készült volna ugyanarról 
a személyről egy másik évben. Egyben visszanézni nem azért 
lenne izgalmas, hogy lássuk, kivel mi történt azóta, hogy ad-
digi élete közönség elé került. (Majdnem azt írtam, közpré-
dává vált, de a bulvár érdeklődési küszöbét csak az említésig 
érték el az előadások.)

Elemzés tárgya lehetne a csoportdinamika és -hierar-
chia, a nem egyenlő színészi hozzájárulás vagy részesedés 
– ki honnan nézi –, mindenesetre Dömötör András, Mé-
száros Béla, Mészáros Máté és Péter Kata látszottak az el-
sőknek a sorban, és nem hagyhatjuk említés nélkül Máthé 
Zsolt dalszövegeit sem. Aztán meg lehetne figyelni azt is, 
az egyenöltözékek – a szemüvegtől a fürdőköpenyen és a 
focimezeken át a spiritualitás fehérjéig – hogyan mutatják 
pregnánsan, itt minden kétséget kizáróan egy közösség tag-
jainak a történeteit. Fel lehetne kutatni egy-egy tárgy, kellék 
eredeti funkcióját, és azt az adott előadásra vonatkoztatni. A 
Jordán Adélban a kisfiú báb a Budapest Bábszínház A Hét-
fejű Tündér előadásában játszott: a csúnya fiú, aki elindult, 
hogy rútságának okozóját, a Hétfejű Tündért megölje. Ha 
rávetítjük Lázár Ervin meséjét a Jordán Adélra, kétségtelenül 
újabb réteggel gazdagodik az előadás. De minden szempont 
közül a legfontosabb az, ahogyan bizonyos motívumok vé-
gigvonulnak, felbukkannak, eltűnnek, visszatérnek a tizen-
négy részben. És ezekből van egy, ami a vállalás lényegét és 
ezeknek az embereknek az összetartozását sűriti: a Máthé 
Zsoltból a Dömötör Andrásba átvitt ölelés.
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Ha egy sikeres sorozatnak vége, a legnépszerűbb ka-
rakter(ek) saját szériát kaphat(nak). Az AlkalMátéból 14+1 
(Máté Gáborral) spin-off indulhatna. Ez persze lehetetlen, 
sőt, a projekt lényegét tekintve teljesen érvénytelen felvetés. 
Két oldalág azonban kinőtt. A Second Life, avagy Kétéletem és 
a Határátlépések (mindkettő írója-rendezője Dömötör And-
rás) munkamódszerében erős hasonlóságokat, az alkotócsa-
pat összetétele pedig részben átfedést mutat az AlkalMáté-
előadásokkal.

Generációs közéleti és közérzeti olvasat

V. L.: A tizennégy éven át íródott történet, ne felejtsük el, egy 
generáció története is, amelyik az életét a művészetre tette fel, 
rengeteg mindenről mondott le az álma megvalósításáért, 
szerelmeket vagy barátságokat áldozott fel. Nem tudom, hogy 
most újrakezdenék-e ugyanígy. Irigyeltem az osztályt, mert 
nekem az érettségi találkozókon lassan be kell mutatkoznom 
mindenkinek, ők meg hosszú évekkel később is együtt van-
nak, és alakítják egymást.

P. T.: Idén nyáron beszélt Máté Gábor egy interjúban1 ar-
ról, hogy fölmerült benne az ötlet, hogy behív az előadásba 
olyan színészt, aki másik osztályában végzett, de aztán ezt el is 
vetette. Az, hogy valaki ismeri a módszert, még nem elég. Le-

1 Stuber Andrea, „Szívből kívánja az idő maga: ne legyen rosszabb esté-
tek soha”, Beszélgetés Máté Gáborral (2021.07.28.), https://revizoronline.
com/hu/cikk/9134/beszelgetes-mate-gaborral/.

het úgy előadást csinálni, hogy erre a közvetítő nyelvre épít-
ve több évjárat Máté-osztályait eresztjük össze, ahogyan az a 
Second Life-ban és a Határátlépésekben megtörtént. Ebben a 
sorozaban azonban csak vendégzenészek közreműködhettek, 
vendégszereplők nem. Volt, aki egy-egy alkalommal nem ért 
rá, magán- vagy munkaügyek fölülírták ezt a kötelezettséget. 
És volt, aki kiszállt. A helyükbe azonban sosem lépett más. 
De ahogy még azokon az érettségi találkozókon is betolako-
dó idegenek a megjelenő élet- és házastársak, ahol az osztály 
tagjai teljesen eltávolodtak egymástól, ebben a sorozatban egy 
cameo pláne zavaróan hatott volna.

V. L.: Az AlkalMáté kapcsán nagyon ritkán szoktunk ar-
ról beszélni, hogy az adott előadás egyébként milyen ügyesen 
reflektált az adott év közéleti kérdéseire, sőt közérzetére. Meg 
merte mutatni, hogyan éli meg ez a generáció a társadalmi-
politikai változásokat, ahogy a diploma megszerzése után fo-
lyamatosan csökkennek az elvárások a jövővel szemben. Így 
egyben nem volt jó ezt látni. Az AlkalMáté előadásai soha 
nem a boldogságról szóltak, hanem fájdalmakról, szorongá-
sokról, rossz döntésekről, megcsalásokról, idegenségről, út-
keresésről – csalódott, sokszor dühös ez a generáció.

P. T.: Ami a rendszerváltáskor érettségizetteknek filmben 
a Moszkva tér, a most harmincasoknak meg a VAN valami 
furcsa és megmagyarázhatatlan, az a negyveneseknek szín-
házban az AlkalMáté. A svájcifrank-hiteltől a párkapcsolati 
kudarcokon át a menni vagy maradni, s ha maradni, akkor 
értelmetlen harcokat vállalni vagy teljesen kivonulni dilem-
májáig. Általuk röhögtünk, sírtunk, keseregtünk magunkon. 

Száraz Dénes (2013). A képen Máthé Zsolt és Dömötör András.
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Mészáros Béla (2016). A képen Szandtner Anna, Péter Kata és Dömötör András. Fotók: Dömölky Dániel

Saját válásainkat dolgoztuk fel, elvesztett szüleinket, nagyszü-
leinket gyászoltuk meg ezeken az estéken.

Az alkotók azonban pontosan tudták, színpadon az egy-
neműség nem él meg, hamar hatását veszti. Kreativitásukat, 
szakmai tudásukat és intelligenciájukat mutatja az arányér-
zék, ahogyan az elviselhetetlent az abszurd és a groteszk esz-
köztárával ábrázolták, a tragédiát hirtelen bohóctréfa oldotta, 
a legérzéketlenebb helyzetből megszületett a líra.

Emlékezetes pillanatok

V. L.: Sok szép, megható történet és rengeteg valódi színházi 
pillanat volt, amiről meglepően keveset beszéltünk, a kritika 
is, illetve mi, nézők is, még több okos vicc és meglepően 
kevés mellényúlás – így emlékszem. Most, írás közben ki-
mondtam magamnak, hogy nézőként más helyzetbe hozott 
az AlkalMáté, mert képtelen voltam kritizálni az évek során. 
Hogy miért alakult így, arra nincs jó válaszom, beszippan-
tott a kísérlet. Általánosságban mindig túl komolyan vettem 
azt a szabadságot, amivel saját életeseményeikhez fordultak 
a szereplők, nem az érdekelt, hogyan visznek színre egy 
életet, hanem az, hogy színre viszik. Az AlkalMáté olyan 
hullámvasút, ami minden előadásban jó mélyre vitt, hogy 
onnan felcipeljen egy pontra, ahonnan már csak a közös zu-
hanás lehetséges. Ezeket a pillanatokat szerettem: felszállni 
a csapat mellé, és utazni az életeken át, rendőrségi egyenru-
hával, vasalással, családi vacsorákkal, dalokkal, Barcelona-
mezzel, legózással.

P. T.: Nem gondolkodom, nem csinálok longlistet, short-
listet. Írom, ahogy jön. Tehát: a tizennégy AlkalMáté-előadás 
öt legemlékezetesebb pillanata.

Mattrészeg apa, sürgölődő anya, karácsonyi asztal körül 
az István, a királyból éneklő gyerekek. (Kovács Patrícia)

Mészáros Béla ül a padon, onnan nézi, mi történik vele a 
színpadon. Néha elmosolyodik, máskor kezébe temeti az ar-
cát. (Mészáros Béla)

A nagymama temetése utáni Hallelujah Mészáros Máté-
tól. (Dömötör András)

Jordán Adél mint a távoperációjára előkészülő Lázár Kati. 
(Fenyő Iván)

Doktor Lazarovics Andorné Grósz Paula szépészkedése 
miatt a család elmulasztja a Dunába lövést. (Jordán Adél)

Kész. 
Ha máskor ülnék le, akkor is ezek jutnának eszembe? 

Annyiban, amennyiben egy másik évben ugyanarról a köz-
reműködőről másféle előadás készült volna. Úgyhogy ezen 
fölösleges is gondolkodni.

Öt emlékből kettőnél a jelenet dominál, háromnál a szí-
nész. Ez mit jelent? Semmit. Ez a választás rólam árulkodik, 
nem az előadások vagy az előadók egymáshoz képesti rang-
soráról.

És igen, Dömötör András Máté Gáborként bármikor 
megbízhatóan elvitte a tejfölt. Nem paródiák voltak ezek a 
magánszámok, dehogy. A megfigyelőkészség, az empátia, az 
emberismeret, a kölcsönös szakmai, partneri és mesteri tisz-
telet adták az alapját a portré-miniatűröknek.
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Hajnal Márton: Először is kíváncsi lennék a véleménye-
tekre a fesztivál koncepciójáról, valamint ennek a koncepci-
ónak és a ténylegesen megvalósult fesztiválnak a viszonyáról. 
A beharangozó két, Magyarországra érkező menekülthullám 
összevetését sugallta: az ötvenes években a polgárháború elől 
menekülő görögökét, valamint a 2015 utáni (többségükben) 
közel-keleti és afrikai személyekét. Sok előadásban véltem 
felfedezni tematikai és formai hasonlóságokat, ilyen például 
az előadásokhoz szolgáló háttérkutatások előtérbe állítása, a 
reflexió az információ közvetítettségére, de említhetném a 
kormánypropagandát vagy a bizonytalan identitások kérdé-
sét is. Azonban pont a görög menekültekről – de említhetném 
konkrétan a két előadás inspirációjául szolgáló szobrászt, 
Makrisz Agamemnont is – mintha kevés szó esett volna, le-
számítva a fesztivált záró beszélgetéseket.

Schuller Gabriella: Minden történelmi témát feldolgozó 
előadásnál, de akár tanítás közben is, fontos kérdés, hogy ho-
gyan tudjuk az adott dolgot a mához kötni. Itt viszont mint-
ha egy kicsit átestünk volna a ló másik oldalára; a fesztivál 
előadásai számos példával szolgáltak arra, hogy ez a téma 
hogyan rezonál a mi kortárs mindennapjainkkal, de bennem 
személy szerint hiányérzet maradt. Az előadások közül leg-
inkább a Kolónia1 foglalkozott hangsúlyosan és kifejezetten a 
görög menekültek témájával. Amikor az első előadásnál még 
azt érzed, hogy ez kevésbé kapcsolódott konkrétan a fesztivál 
fő témájaként megadott felvetéshez, azt gondolod, hogy majd 
más előadások ellensúlyozzák ezt. De nem ez történt, szerin-
tem nem kaptunk elég tényanyagot. Ha egy történelmi téma 
és emberek sorsának a bemutatására vállalkozunk, etikai kér-

1 STERO AKT: Kolónia – Meneküléstörténetek – performatív doku-séta. A 
Boross Martin rendezte produkcióban a görög menekültek első lakhelyén, 
a Kőbányai úti egykori dohánygyárban két érintett, Bozonasz Irini és Gogu 
Perisztera, valamint két iráni menekült, Abouzar Soltani és Armin Soltani 
vezette körbe a nézőket, megosztva velük az élettörténetük egyes részeit. 
Elbeszéléseiket egy színészekből és énekesekből álló kar kísérte, egészítette 
ki, ellenpontozta, gyakran a korabeli propagandát is megjelenítve. Közben 
pedig a közönség tagjai a jelenleg is lakott épületben bolyongva szintén 
idegennek, betolakodónak érezhették magukat.

dés, hogy ez teljesül-e, pláne, ha egy ennyire kevéssé ismert 
dologról van szó, mint a görög befogadás.

Százados László: Ezzel nagyjából egyetértek: az érvelé-
sek, a korok és helyzetek között vont párhuzamok hatásfokát 
gyengítheti a hivatkozásul szolgáló történelmi szituáció isme-
retének, pontosabban megfelelő mélységű és arányú összeha-
sonlíthatóságának hiánya. Ugyanakkor egy-egy jelenetből, de 
a beszélgetésekből is az derült ki a számomra, hogy az alko-
tók óriási háttérmunkát végeztek: interjúztak, kutattak, hoz-
záolvastak. Csak azután az előadások fókuszpontja máshova 
– részben érthető okokból sokkal inkább a jelenre – került: a 
görög történettel kapcsolatban megszerzett ismeretek kiindu-
lásként, alapként szolgáltak, az előadásokban nem feltétlenül 
vagy csak áttételesen jelentek meg. Másfelől viszont pont ezek 
miatt érződik, hogy egy rendkívül rétegzett, komplex történet 
húzódik meg a háttérben. Valószínűleg ez okozza a hiányér-
zetet. Például érdekes lett volna megszólítani a valamikori 
menekülteket azzal kapcsolatban, hogy miként viszonyulnak 
ahhoz, hogy a mostani migrációs válságban Európa felé tartó 
menekültek Görögország partjait érik el az elsők között. Az 
első és másodgenerációs bevándorlók (vagy éppen a visszate-
lepültek) önmeghatározása, beilleszkedése is izgalmas téma: a 
fesztivál egyik legfontosabb, legerősebb pillanata a számomra 
épp az ezzel kapcsolatos beszélgetés volt, amikor Ránki Júlia 
kérdései nyomán percek alatt kiderült, hogy a három, vala-
mikor gyerekként ideérkező beszélgetőpartner felől nézve is 
hányféle „görög” és/vagy „magyar” identitás létezik. És ha 
már rákérdeztél: Makrisz története, ami még további kuta-
tásokra vár, nem tipikus – inkább unikális – a többi mene-
kültéhez viszonyítva: „kész” művészként, görög kommunista 
partizánmúlttal, francia baloldali kapcsolatokkal, az ottani 
háború utáni művészeti és politikai életben „szocializálva”, 
majd Franciaországból kiutasítva, „internacionalista” mű-
vészként érkezik Magyarországra feleségével, a szerb-francia 
származású Makrisz Zizivel. Rögtön lakáshoz, később pedig 
műteremhez jut (a Százados úti művésztelepen, majd a bu-
dai Várban). Kiemelt értelmiségi pozícióban, baloldali el-
köteleződését sohasem véka alá rejtve 1956–1957 folyamán 

Erős évadkezdés egy fesztivál, amelynek a programjában kizárólag ősbemutatók 
szerepelnek. Köztük Kelemen Kristóf virtuális sétája, Böröcz Judit, Pálinkás Bence György 
és Szigeti Máté kórusszínháza, a STEREO AKT performatív doku-sétája, valamint a 
Gondolat Generátor legújabb színházi nevelési programja. Az augusztus végi egy hétben 
szintén látható volt két képzőművészeti alkotás, Antal Balázs és hatházi László köztéri 
muráliája, valamint egy immerzív installáció a Trafó nagytermében. A fesztivált végül 
egy háromblokkos beszélgetéssorozat zárta. A programokról SChULLER GABRIELLA 
színháztörténész, SZáZADOS LáSZLÓ művészettörténész és hAJNAL MáRTON 
színházesztéta beszélgetett.

FELIDéZNI A FELEJTéST
Görög Befogadás – migrációs történetek tegnap és ma / Liberty fesztivál, Trafó
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aktív résztvevője, szervezője a képzőművészeti élet – akkori 
kifejezéssel élve – decentralizálására tett kísérletnek. Az ezt a 
folyamatot inkább lezáró, de akkor mégis revelációként ható, 
s a későbbi képzőművészeti (köz)élet alakulását befolyásoló 
1957-es Tavaszi Tárlat rendezőjeként merül fel manapság a 
leggyakrabban a neve (lásd például Spiró György könyvét). 
Később már nem kerül valós hatalmi pozícióba, ugyanakkor 
folyamatosan köztéri megbízásokhoz jut, a korszak elismert 
művésze. Lehetőség szerint – tartva magát a különböző mű-
vészeti irányzatok szabad versenyéről és bemutatásáról vallott 
felfogásához – Stúdió-kiállításokat, országos tárlatokat ren-
dez, s használja adott esetben az informális befolyását.

Az előadások célja azonban, s ez, úgy emlékszem, szintén 
elhangzott a beszélgetésekben, nem a fentiek kibontása vagy a 
művek esztétikai értékének a megítélése volt: címként és egyben 
mottóként, illetve „szereplőként” használták fel az alkotásait, 
utaltak az élettörténetére. A Niké2 esetében a rendező-túraveze-
tő életútállomásaival gazdagított szobor- és várostörténeti séta 
célállomása volt a címét és részben kontextusát – sőt egyes da-
rabjait is – elvesztő, valamikori Felszabadulási emlékmű (1975). 
Az Éneklő fiatalok3 címadó szobrának (1953) a talapzatról le-
szálló, megduplázott alakjai viszont valamiféle összművészeti 
szpartakiád résztvevőiként – munkás-, szavaló vagy éppen 
énekes kórusként – tűntek fel a hatalmi reprezentáció változó 
díszletei (a Népstadion, majd a Puskás Aréna) előtt. A művész 
pályájának egyes elemei pedig a „görög” jelenetbe épültek be.

S. G.: Ezzel kapcsolatban nekem tetszett, ahogyan az Ének-
lő fiatalokban Makrisz Agamemnon nem egy stabil referencia-
pontként jelent meg, hanem reflektáltak arra, hogy az újság-
cikkekben milyen eltérő értelmezései voltak az ő helyzetének 
és történetének, egyfajta mozgó identitást jelenítve meg.4 Az 
előadás eleje magasra tette a lécet azzal, hogy a két korszak 
propagandájának a retorikáját összevetette. Viccesek voltak 
azok a részek, amikor a mondat eleje még az ötvenes évek po-
litikai szövegeiből származott, a második fele pedig egy Or-
bán-beszédből. Érződött, hogy ebben nagyon erős írói munka 
van. Azonban szép lassan leült az előadás. Ez a rendezői fogás, 
hogy egy kórusmű hangzása és szövege között feszültség van, 
ismerős lehet számunkra más előadásokból, és nem érzem, 
hogy sikerült volna újat mondani ezzel a formával, vagy hoz-
zátenni valamit a mozdulatokkal. Ugyan minimálisan meg lett 
mozgatva a tér, amikor oldalról, majd a hátunk mögött énekel-
tek, és volt egy rész, ahol egykori menekültek visszaemlékezé-
seit hallottuk, azért egy rugóra járt a jelenetek többsége. Egy 
idő után megjelent az elégedetlenség is bennem, hogy a kétféle 
retorika párhuzamosságával a Trafó színháztermében nyilván 
mindenki tisztában van, valahogy túl kellene lépni a puszta 
megmutatáson, mert ez így édeskevés a változáshoz.

2 Kelemen Kristóf: NIKÉ, szabadságunk szobra. Kelemen Kristóf élőben 
jelentkezett be a szülővárosából, Pécsről a Trafó nagytermébe, és végig-
kalauzolta a nézőt a városon, különböző egykori és jelenlegi szobrok vál-
tozó értelmezését és funkcióját feltárva, mindezt személyes emlékekkel 
színesítve. Az élő felvételt közben különböző technológiákkal manipu-
lálták és egészítették ki.

3 Böröcz Judit–Pálinkás Bence György–Szigeti Máté: Éneklő fiatalok. Az 
előadásban különböző korszakok propaganda- és dalszövegeit énekelték 
el, vizuálisan reflektálva a Makrisz Agamemnon-szoborra. Az előadás 
alatt a szöveget a háttérben kivetítve láthatta a közönség, az idézetek for-
rásaival egyetemben.

4 „Makrisz Agamemnon / görög szobrászművész / hazájából elüldözött, 
Magyarországon dolgozó, görög szobrászművész / hazánkban tartózkodó 
kiváló görög szobrászművész / hazánkban élő és dolgozó forradalmár gö-
rög művész / egy élő művész / szobrászművész.” (Részlet az előadásból.)

Sz. L.: De ettől még fontos erről a párhuzamról beszél-
ni. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot: az egyik oldalon ott van 
az ötvenes évek, amikor fizikailag és szellemileg egyszerre 
izolálják az embereket: a határok lezárva, az információkat 
egyfelől megszűrik, másfelől a propagandával, az ideológiá-
val alakítják, itatják át. A mostani rendszer – ha úgy tetszik 
– hatékonyabb, ami egészen riasztó: utazhatsz, elvileg bármit 
elolvashatsz, az izoláció mégis létrejön – a fejben kialakított 
párhuzamos valóság(ok)ban – a propagandán és a közösségi 
médián keresztül.

S. G.: Itt azért közbevetném, hogy bár nyitva vannak a 
határok, nem mindenkinek van meg hozzá a gazdasági és 
szellemi tőkéje, hogy el tudjon innen szakadni. Vagy hogy a 
gyerekének biztosítsa ezt mint alternatívát. Ugyanilyen a lát-
szólagos sajtószabadság is: elvileg bármit leírhatsz, de közben 
számos újságíró kénytelen volt egyéb megélhetési forrás után 
nézni, és blogokon, szabadidejében folytatni az újságírást.

Sz. L.: Igen, ebben igazad van. Visszatérve még arra, amit 
korábban mondtál, menet közben tényleg valahogy kifáradt 
az előadás. De ez nekem mégis egy nagyon fontos kísérlet: 
ennek a propagandanyelvezetnek, harci retorikának az elem-
zése, bemutatása (Berzsenyi-vers vs. Orbán-beszéd példá-
ul), az ártalmasságának a tudatosítása. Nagyon nehéz ilyen 
minimalista színpadi eszköztárral a figyelem intenzitását vé-
gig fenntartva „beszélni” a nyelvhasználatról. Az ideológiai 
használattól roncsolt nyelvezet kapcsán Jeles András jutott 
eszembe (Szélvihar, Álombrigád). És sokkal távolabbról, de 
amúgy a Niké kapcsán is, amikor a Szent István-akna szel-
lemvárosában való bolyongás alatt a Bartha Eszter szociológi-
ai gyűjtéséből származó interjúrészleteket hallgattuk a mun-
kásosztály eltűnéséről. Először az ember azonosult a szöveg 
mondandójával, ami – egyszerre váratlanul, és mégis termé-
szetes módon – szép lassan szélsőjobboldali retorikába folyt 
át, s mindez ettől a látványtól kísérve: telitalálat volt. Nem-
zedéki szempontból az is érdekes, ahogyan Kelemen Kristóf 
ezzel összhangban Pécset a lecsúszás narratívájában látja-lát-
tatja. Miközben a városnak a hatvanas-hetvenes években van 
egy regionális ipari és kulturális központként (gondolok itt 
például a Pécsi Balettre, a Játékfilmszemlére, a múzeumi gyűj-
teményekre vagy a Pécsi Műhely indulására) felívelő, egyedi 
története, múltja is.

S. G.: Én is elsősorban Jelesre céloztam az előbb, amikor 
a forma által dekonstruált tartalomról beszéltem (a Laci által 
említett művek mellett említsük meg a Valahol Oroszország-
ban és az Auschwitz működik című előadásokat is), és való-
ban, az ő műveiben társadalomkritikaként és az emlékezet-
politika kritikájaként értelmezhető ez a fogás, és egy nagyon 
komplex rendszer egyik eleme; ehhez képest nekem az Éneklő 
fiatalok kicsit szimpla volt. Felsejlett bennem a PanoDráma 
Szóról szóra című előadásának káromló rigmusokat skandáló 
kórusa is, ott egyetlen ilyen jelenet van, de az (talán éppen 
ezért) nagyon emlékezetes és ütős. A „pécsi szál” kapcsán a 
színházi közelmúlt előadásai közül érdemes megemlítenünk 
a Krétakör Majális című, 2010-es produkcióját, ami egy 
helyspecifikus közösségi előadás volt Pécsett (a város ekkor 
Európa Kulturális Fővárosa volt éppen), és szintén tematizálta 
a bányászmúltat, de ők sokkal szürreálisabb irányba vitték el 
a sztorit. Izgalmas látni, hogy bő tíz évvel később egy másik 
generáció hogyan nyúl a témához.

H. M.: A város szempontjából még nagyon érzékletes 
gesztus volt, ahogyan Kelemen Kristóf többes szám első sze-
mélyben hivatkozott a már a születése előtt élő pécsiekre is. 
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De általában véve nagyon megfogott, ahogyan önironikusan 
játszott a saját szerepeivel meg a különböző síkok, mint a 
virtuális és a valós, vagy éppen az egyes korszakok egymás 
mellé helyezésével.

Sz. L.: Igen, ahogy például a pécsi szobrászművész, Bö-
szörményi István kétszer is feltűnik a beidézett dokumentu-
mokban – Kligl Sándor Weöres-szobrát liszttel leöntve, majd 
Mikus Sándor Lenin-szobrának hűlt helye kapcsán Krassó 
Györgyékkel vitázva, a szobordöntés ellen fellépve –, az sokat 
elmond a köztéri szobrászatunk jelenéről és közelmúltjáról. 
Az Éneklő fiataloknál és a Nikénél is jól működött ez a szöve-
gekkel, hangokkal, dokumentumokkal, mozgó- és állóképek-
kel operáló – azokat időnként párhuzamba állító – montázs-
szerkezet. A Kolónia esetében is hasonló volt az elv, bár ott 
nekem gyors volt az az ugrás, amikor a görög történetek, sze-
mélyes beszámolók után hirtelen napjainkban, egy fideszes 
politikus pulpitusa előtt találtuk magunkat.

S. G.: Szerintem a STEREO AKT nyúlt a legfelelősségtelje-
sebben a témához, a többi előadásban a görögöket csak kiindu-
lásként vagy apropóként használták. Ezzel együtt itt is lehetett 
volna árnyaltabb a kép. Mert a görög és iráni történet egymás 
mellé helyezése leginkább arra jó, hogy kritikát mondjanak az 
Orbán-rendszer menekültpolitikájáról, hogy lám-lám, milyen 
jó fejek voltunk az ötvenes években, most pedig mennyire 
nem vagyunk azok. Két különböző attitűdöt mutattak be, de 
nem foglalkoztak ezeknek az attitűdöknek az eltérő történelmi 
és társadalmi hátterével, hogy milyen globális politikai folya-
matokba illeszkedett az állam viselkedése akkor és illeszkedik 
most. Gondolom, nem puszta emberségből támogatta akkor a 
magyar állam a görög menekülteket, hanem megvolt ennek is 
a szélesebb ideológiai-politikai kontextusa. Nekem hiányzott, 
hogy kicsit jobban árnyalják a képet.

H. M.: Ezt részben én is éreztem, másrészt a STEREO 
AKT előadásának a lényege szerintem az volt, hogy az ógö-
rög színházak kórusát megidéző módon hallottuk a magyar 
propagandát, a politika által a „népnek” tulajdonított hangot 
ordítani, amivel szemben egyéni történetek álltak a szemé-
lyességükkel, az ellentmondásaikkal, a mindenkori sztereo-
típiáinknak meg nem felelésükkel. Nagyon tetszett, ahogyan 
a két görög idegenvezetőnk másképpen emlékezett az 56-os 
magyar „ellenforradalomra”, vagy amikor magyar népdalok 
dallamára énekelték a tipikus és durva xenofób kommenteket 
az iráni menekültek arcába. És szerettem a befejezést is, ami-
kor sok idegengyűlölet után láthattuk a magyarországi görög 
közösséget együtt táncolni az irániakkal, jelezve, hogy ha csak 
esztétikai dimenzióban is, de létrejöhet valamifajta befogadás.

S. G.: Amikor én láttam az előadást, akkor nemcsak az 
irániak, de a nézők is beálltak a táncba. És ebben egyszerre 
volt benne a találkozás és a kommunikáció igénye, de ezek 
nehézsége is: rosszul nyújtottuk a kezünket, képtelenek vol-
tunk ritmusban lépni, egymás lábára tapostunk. De örültünk 
egymásnak és a közös táncnak.

H. M.: Fontosnak érzem még megemlíteni itt, hogy amíg 
a menekültek színpadra állítása sok más országban már be-
vett és reflektált szokás, addig a magyar színházi kultúrában 
újdonságnak számít. Így számomra kérdés, hogy mennyire 
kell elvárnunk a Kolóniától, hogy minden irányból komple-
xen közelítse meg a problémát.

Sz. L.: Semmiféle kötelező irányt nem szeretnék kije-
lölni, de elgondolkodtam rajta, mi lett volna, ha csak a két 
történetet, a görögökét és az irániakét látjuk, kevesebb hazai 
propagandaanyaggal, és a szereplők több ponton reflektálnak 

egymásra. Vagy esetleg bevonódnak a jelenleg ott lakók, akik 
között elég idegenül mozogtunk.

H. M.: Számomra az, hogy az ott lakók kívül estek a szín-
házi szituáción, pontosabban, hogy az alkotók nem reflektáltak 
direkten rájuk, fontos hatáselem volt – így még valóságosabb-
nak érződött a „betolakodásunkkal” járó kellemetlenségérzés. 
A szereplők egymásra történő reflexiójának a hiánya nekem 
egyébként az Ahonnan én jövök5 kapcsán jutott a leginkább 
eszembe. Különböző hátterű fiatalokat látunk, akik ugyan egy-
más életét mesélik el, tehát bizonyos fokig átszűrik magukon a 
másik történetét, közvetlenül mégsem reflektálnak egymásra. 
Pedig talán éppen a párbeszéd elindítása lenne érdekes.

S. G.: Talán ez az előadás kapcsolódott a legkevésbé konk-
rétan és referenciálisan a görög menekültekhez, de a beveze-
tőben az alkotók három hívószót említettek, ami mentén a 
jelenetek készültek és egyben a fesztivál programjához is 
kapcsolódnak: útkeresés, otthon, identitás. Nekem ebben az 
előadásban az volt a megdöbbentő, hogy szembesített egy ge-
nerációval, amelyiknek a tagjai az Orbán-rendszerben nőttek 
fel, és nincs semmiféle más tapasztalatuk, minden felidézett 
emlékük kisgyerekkorukból, az általános iskolából, az egye-
temről már ehhez az időszakhoz kapcsolódik.

H. M.: Igen, de a Z generációs előadások alapján ez 
a korosztály mintha egyszersmind sokkal kritikusabb és 
felelőségteljesebb is lenne, mint az előző (amelyikhez én is 
tartozom). És bár valószínű, hogy a színpadon szereplő fiata-
lok nem reprezentatívak, és van egy csendes, passzív többség, 
ebben az előadásban is sok irigylésre méltóan éretten gondol-
kodó résztvevőt láthattunk.

S. G.: De vajon mennyire homogén a Z generáció? Aki 
egy leszakadó régióban él, aki nem jut minőségi oktatáshoz, 
az is tud annyira kritikus lenni, mint egy elit alapítványi is-
kola diákja? Ebből a szempontból fontos, hogy a közösségi 
színházcsinálás és a színházi nevelési előadások eljussanak 
minél több iskolába, kiegészítve a közoktatás nyújtotta lehe-
tőségeket.

H. M.: A hozzáférés szempontjából kivétel a fesztivál-
programban A nap alatt.6 A többi alkotással ellentétben ez 
látható az utcáról, és a tematikája mindenki számára világos, 
aki ránéz (a felhasznált szimbólumok felismeréséhez persze 
már komoly háttértudásra van szükség). Ráadásul mindez 
egy jelentésekkel terhelt, hangsúlyosan multikulturális kör-
nyezetben. A régi dohánygyár előbb a görög bevándorlók 
lakhelyeként szolgált, most pedig szociális bérlakások van-
nak benne, szemben a gyárral pedig a kínai piac. Számomra 
valahol vicces, hogy éppen átellenben az emlékművel egy 
hatalmas plakáton egy kínai fehérneműmodell kacérkodik 
a Nemzeti Segély mentőövéből kiugró fekete menekült alak-
kal. Mindenesetre A nap alatt alkotóinak a szándéka mintha 
ellentétben állna a Niké kontextusát vesztő, pusztuló szob-
raival.

Sz. L.: Kelemen Kristóf esetében, de a beszélgetések har-
madik paneljében is felmerült az a kérdés, hogy mi lesz a NER 
vagy bármilyen más rendszer szobraival, reprezentatív közté-

5 Gondolat Generátor: Ahonnan én jövök. Különböző kulturális háttérrel 
rendelkező, 15–25 éves magyar fiatalok egy színházpedagógiai alkotófo-
lyamatban vettek részt, amelynek ez a performansz az egyik állomása volt. 
Az előadók különböző formákban (pl. szoborjátékkal ötvözve vagy egy 
hangszórón közvetítve) meséltek részleteket a saját és a többiek életéből.

6 Laci&Balázs: A nap alatt. Antal Balázs és Hatházi László muráliája a Kő-
bányai úti dohánygyár oldalára készült különböző motívumok kombi-
nálásával, a középpontjában egy mentőövből kiugró figurával.
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ri alkotásaival egy esetleges hatalomváltás után: a lerombo-
lás, az áthelyezés helyett kommentárokkal, „széljegyzetekkel” 
ellátva, köréjük új közeget kialakítva, de lehetőség szerint a 
helyükön kellene hagyni őket. Innen nézve a Niké és az Éneklő 
fiatalok is tekinthető egy kísérletnek erre, sőt, egy tágabb kör-
ben, de szintén a kontextusba helyezésnek egy kreatív példája 
lehet Antal Balázs és Hatházi László muráliája is. De ha már 
ez nem megy, akkor legalább, mondjuk, a Kelemen Kristóf 
által felvetett módokon a virtuális térben foglalkozzunk ve-
lük. Ott alakítsuk át őket, adjunk nekik új neveket – ez is egy 
újabb telitalálat: a Niké mint a Társadalmi Amnézia Emlékmű-
ve –, vagy végső esetben költöztessük is át őket oda, legalább 
ott dokumentáljuk a városaink szövetében végrehajtott rom-
bolást, a hiányokat.

S. G.: Kreatív javaslat a virtuális tér bevonása, de azért 
szúrjuk közbe, hogy ez azok számára hozzáférhető, akiknek 
van a tudásuk, idejük és eszközük ahhoz, hogy QR kódokat 
olvassanak be létező vagy már nem létező szobrok helyén.

H. M.: Beszéljünk még egy kicsit a Vízmezőkről.7 Ahogy 
ott feküdtem a lepel alatt, az jutott eszembe, hogy ez a me-
ditatív, absztrakt sodródás a tengeren érvényes ellenpontja 
azoknak a felfoghatatlan szörnyűségeket ábrázoló, sokkoló 
képeknek, amik a tengeren menekültekkel hánykolódó gumi-
csónakokról vagy partra vetett halottakról készülnek.

Sz. L.: A kihelyezett fülhallgatókban, amikben a végleges 
változatban emberi zihálást lehetett hallani, az előadás web-

7 Balázs Juli, Juhász András, Kálmán Eszter, Keresztes Gábor és Szabó-Szé-
kely Ármin: Vízmezők. Az installáció a Trafó nagytermében volt látható. 
Látogatóként először egy hatalmas, sátorszerű vászonrengetegben találtuk 
magunkat, amely szabálytalanul hullámzott, rajta elsősorban a tenger vetí-
tett felvételeivel, különböző hangeffektek kíséretében. Itt a kihelyezett mat-
racok egyikén elfeküdve nézhettük az alkotást, a matracok mellett voltak a 
szövegben is említett fülhallgatók. Később a vászonból kilépve kívülről is 
ránézhettünk a vászontengerre, és zsinórok segítségével szabályozhattuk, 
hogy az hogyan hullámozzon az éppen alatta fekvők körül.

oldalának egy korábbi verziója szerint eredetileg különböző 
szövegrészletek mentek volna, ha jól emlékszem, többek kö-
zött Timothy Mortontól is. Tőle származik a hipertárgy fo-
galma a térbeli és időbeli eloszlásuk miatt az ember számára 
nem vagy csak részben felfogható, de a földi életet – most épp 
talán a szokásosnál is kézzelfoghatóbban, például a klímavál-
ság révén – alapvetően befolyásoló erőkről, entitásokról. Ez 
talán ennek az installációnak a kapcsán is egy lehetséges meg-
közelítésmódot kínál.

S. G.: A Vízmezők eltért a többi produkciótól abban, hogy 
elsősorban érzékileg hatott, nem pedig a tudatunkra, refe-
renciák révén. Ez egy adekvát forma és élmény, hiányzott 
azonban a fesztiválból ennek az ellentétpárja, valami olyan 
előadás, amelyik kifejezetten konkrét információkat közölt 
volna nagy mennyiségben. De lehet, hogy erre szolgáltak a 
fesztivált záró beszélgetések, sajnos csak kicsit tudtam bele-
nézni a közvetítésbe.

Sz. L.: Ezek a beszélgetések, amelyekből kettő azóta a 
Facebookon is hozzáférhető, visszahozták, pontosabban a 
résztvevők – kérdező, szemtanúk, alkotók, szakértők – révén 
jobban szétszálazták a görögök befogadástörténetét. A plusz 
információk (a politikai-ideológiai háttérről, a nagyszámú 
gyerek menekültről, a magyar-görög, de a görög-macedón 
viszonyról is, a bejárt életutakról stb.) árnyalták a képet, amit 
a második beszélgetés visszaemlékezéseinek személyessége 
hitelesített. A kimondott és kimondatlan történetek mélysé-
ge, a polgárháború, a történeti események, politikai ideoló-
giák megszabta kényszerpályák, az ezekre válaszul kialakított 
életstratégiák számtalan kérdést, párhuzamot vetnek fel. Az 
pedig életbevágóan fontos lenne, hogy mindez a befektetett 
munka, felhalmozott tudás minél több emberhez jusson el: 
szemléletváltozást generáljon, kizökkentsen a megszokott 
gondolkodási sémákból, sztereotípiákat számoljon fel.

Lejegyezte és lábjegyzetekkel ellátta: Hajnal Márton

éneklő fiatalok. A képen az alkotók: Szigeti Máté, Böröcz Judit és Pálinkás Bence György. Fotó: Ember Sári
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A politika 1949 után, amikor a művészeti és kulturális intézmé-
nyek államosítása befejeződött, hatalmi szóval szétválasztotta 
és két táborba sorolta a művészeti ágak művelőit. Na, nem úgy, 
mint ma, amikor lövészárok választja el az egymás ellen kiját-
szott és egymással szembeállított feleket, hanem szakmai meg-
fontolásokra hivatkozva, de az ideológiai célokat sem elfedve. 
Ez természetesen a színházi életre is vonatkozott, amely az el-
múlt hét évtized során kettős (időlegesen hármas) struktúrára 
épült: a hivatásos, más szóval kőszínházak mellett – vagy in-
kább hátterében – létezett és létezik egy, a hivatalos rendszeren 
kívüli, nem intézményes színházi réteg is, amelyet hol amatőr 
színháznak, hol alternatívnak, függetlennek, másszínháznak 
szokás nevezni. A fenntartók és maga a színházi szakma a két 
réteg között – a strukturális eltérésen túl – esztétikai és érték-
rendbeli különbséget igyekezett és igyekszik tenni – az előbbi 
javára. Ez többek között a két szektor közötti átjárás mindenko-
ri lehetőségében és mértékében is megnyilvánul.

Origó: az államosítás

Az államosítás a magyar színháztörténet kiemelkedően fontos 
aktusa volt, ugyanis gyökeresen változtatta meg a teátrumok 
és társulatok működési szisztémáját, hierarchiáját, felügyeleti 
és irányítási mechanizmusát. A korábbi bizonytalan, döntően 
üzleti modell helyett a struktúrába sorolt színházak állami ke-
zelésbe kerültek, ezzel fix és garantált költségvetésük lett, az 
alkotók és a háttérszemélyzet közalkalmazotti, azaz nyugdíj-
képes státuszhoz jutott, a műsortervek összehangolása és en-
gedélyezése, a társulatok felügyelete, a színházak által követen-
dő ideológiai-művészi program meghatározása és betartatása 
azonban a kormány és az uralkodó párt illetékessége lett.

Bár a kitűzött cél valamiféle népszínházi modell megte-
remtése volt, az együttesek előadásaikkal még az erőltetett 
vidéki turnék ellenére sem tudtak nagy tömegekhez eljutni.  
A pártideológusok ugyanakkor felismerték a színházban és 
más művészi ágakban (tánc, zene, báb stb.) rejlő tömegmani-
puláció lehetőségét – ez is indokolta, hogy országos mozgalom-
má fejlesszék az öntevékeny művészeti foglalkozásokat. (Nem 
mellékes szempont volt, hogy e mozgalom révén szervezhető-
vé és ellenőrizhetővé vált a szabadidő kollektív eltöltése.) Az 
ötvenes évek első felében több mint hatezer színjátszó csoport 
működött, túlnyomó többségük csupán ünnepi műsorokat ké-
szített, de a rendszeresebben fellépők is döntően a Budapesten, 
illetve a vidéki nagyvárosokban repertoáron lévő műveket – a 
szocialista realizmus követelményeit szem előtt tartó, pártos 
darabokat éppúgy, mint a szórakoztatóakat – játszották (falun 
gyakran még ideológiailag nem sokra vagy egyenesen nem kí-
vánatosnak tartott népszínművet és operettet is).

Műkedvelők vs. amatőrök

Ezeket a produkciókat semmiképp sem lehetett összemérni a 
hivatásos társulatok munkáival. Akkor sem, ha az öntevékeny 
csoportokat pártmegbízásból a kőszínházak személyzetének 
kellett patronálnia, ami többek között a darabválasztásban 
és a rendezői útmutatásban is megnyilvánult. (Elképzelhető, 
milyen tanácsokat adhatott egy színész és rendező, és milyet, 
mondjuk, egy irodista, színpadmunkás, kellékes vagy fodrász, 
ugyanis mindőjük kaphatott ilyen feladatot.) Természetesen a 
nagy számok törvénye alapján a mozgalomból kinevelődtek 
olyanok, akik a rájuk bízott színjátszókkal igényes előadáso-
kat tudtak létrehozni. Részben őrájuk épült az öntevékeny-
séget felváltó következő, a hatvanas-hetvenes éveket felölelő, 
megkülönböztetésül amatőrnek nevezett korszak.

Ezek az évek-évtizedek elsősorban az úgynevezett amatőr 
színházak miatt fontosak. Egyetemeken és néhány vidéki vá-
rosban olyan együttesek jöttek létre, amelyek rendszeresen és 
színházszerűen működtek, műhelymunkát végeztek, állandó 

Paál István. Fotó: Eperjesi ágnes
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Avagy van-e átjárás az alternatívok és profik között?
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Lengyel Pál. Fotó: Szkárossy Zsuzsa

játszóhelyük, repertoárjuk, elkötelezett és szakmailag felké-
szült rendezőjük-vezetőjük volt. Azaz amatőr létben, de profi 
módon és színvonalon dolgoztak. Ettől kezdve beszélhetünk 
arról, hogy ténylegesen kétpólusossá vált a színházi élet. Ez 
az állapot kisebb-nagyobb strukturális változásokkal, de a ké-
sőbbi évtizedekben is fennmaradt – és egészen a mai napig 
fennáll. A nyolcvanas évektől az amatőr státuszt kezdte felvál-
tani a félprofi, azaz néhány társulat tagjai részben vagy egé-
szében már színházi tevékenységükből éltek. Megszületett az 
alternatív vagy későbbi elnevezéssel független színházi szféra. 
Az amatőrizmus a nyolcvanas-kilencvenes évekre csaknem 
teljesen elsorvadt, csupán a gyerek- és diákszínjátszás létezett 
töretlenül. A kétezres években viszont egyre több kisközös-
ségben feléledt a színházcsinálás vágya, így ezt a nagyközön-
ség számára ugyan kevésbé látható, de attól még létező, és 
számos figyelemre méltó művészi eredményt is felmutató ak-
tivizmust tekinthetjük a színházi élet harmadik szektorának.

Az 1949-es év más szempontból is határpont. Ekkor vég-
zett az első rendezőosztály, amelynek tagjai már részt vehettek 
a kettős színházvezetői szisztéma kiépítésében. Az intézmé-
nyek élén álló igazgatónak végzettségétől függetlenül elsőd-
legesen párttagnak és megbízható kádernek kellett lennie, s 
mellette a művészi munkáért a főrendező felelt. E két vezető 
egymást felügyelte, ez is része volt a a hatalmi játszmáknak. Ez 
a felállás a kilencvenes évekig fennállt, s csak lassan alakult ki 
az egyszemélyes (művész, mindenekelőtt rendezői végzettség-
hez kötött) igazgató-főrendezői poszt kizárólagossága. A poli-
tikai-ideológiai megbízhatóság és elkötezettség mint az egyik 
fő kinevezési kritérium mindmáig megmaradt, sőt, pályázta-
tás ide vagy oda, az utóbbi évtizedben még elterjedtebb lett.

Színészek és irodalmárok mint rendezők

1949 előtt viszont egészen más módon épült fel a színházi 
világ, és más módon történt az intézmények vezetőinek ki-
választódása. Miután a színházak túlnyomó többsége (két ál-

lami, a Nemzeti, majd az Operaház, és néhány városi teátru-
mot kivéve) magánvállakozás volt, és üzleti alapon működött, 
vagy a társulatok alapítója/vezetője, vagy egy befektető töltöt-
te be az irányító posztot. A 19. század utolsó harmadában már 
megjelent az együttesekben az a személy, aki a mai értelem-
ben vett rendezői feladatokat ellátta. Ezek többsége színészek 
közül került ki, miként például az első modern rendezőnek 
tartott Molnár György (1830–1891). De az azóta eltelt közel 
másfél évszázad alatt sok tucatnyian léptek a nyomába, hogy 
csak néhányukat említsem: Hegedűs Tibor, Delly Ferenc, 
Major Tamás, Gellért Endre, Apáthi Imre, Egri István, Pártos 
Géza, Szendrő József, Jordán Tamás, Verebes István, Mohácsi 
János, Eszenyi Enikő, Alföldi Róbert, Keresztes Attila, Ten-
gely Gábor, Cseke Péter vagy Bagó Bertalan.

A színházon belüli pozícióváltás számított a természetes ki-
választódás legbejáratottabb útjának, hiszen az 1865-től létező 
intézményes színészképzés jóvoltából számos színész volt ké-
pes bonyolultabb, azaz rendezői feladatokat is ellátni. Mellettük 
sokan – főleg írók és újságírók – kívülről érkezve lettek rende-
zők és színházvezetők. Ha csak a Nemzeti Színház történetére 
utalok, akkor Paulay Ede, Csíky Gergely, Hevesi Sándor, Né-
meth Antal egyaránt filológus háttérrel lett az intézmény első 
embere. Ugyanez elmondható a Vígszínházról is (Ditrói Mór, 
Jób Dániel). De ez a tendencia más társulatoknál is érvényesült 
a II. világháború előtt és után egyaránt (Bárdos Artur, Pünkösti 
Andor, Horváth Árpád, Hont Ferenc, Székely György vagy az 
elmúlt évtizedekben Zsótér Sándor, Kiss Csaba, Böhm György, 
Pozsgai Zsolt, Bérczes László, Kárpáti Péter, Gáspár Ildikó stb.).

Amatőrökből profik

A mobilitás az államosítást követően egy időre megszakadt. 
A feladatokra szóló természetes kiválasztódást a politikai ala-
pú kinevezések váltották fel. Ez a gyakorlat az ötvenes évek 
első felére éppen úgy igaz volt, mint 1956-ot követően. Csak 
a hetvenes évektől következett be némi liberalizáció e téren. 
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Ám ebben az időszakban is kivételes eseménynek számított, 
ha a hivatásosok amatőrök közül érkező alkotót fogadtak be 
maguk közé. Ez a folyamat először a színészek között indult 
el és vált viszonylag rövid idő alatt mindennapossá, ugyanis 
e körben volt lehetőség egyéni teljesítmények alapján olyan 
működési engedélyért folyamodni, ami a színész besorolás-
hoz kellett. A színészek többnyire külön-külön kérelmezték 
ezt a státuszt, de például az Universitas Együttesből alakult 
Gropius Együttes tagjai kollektív működési engedélyt kap-
tak, illetve a közösségi alkotás elveit és gyakorlatát követő 
kaposvári színház társulatának jelentős részét kitevő csopor-
tos szereplők majd mindegyike ezen az úton vált hivatásossá 
(többek között Pogány Judit, Lukáts Andor, Csákányi Eszter, 
Gyuricza István, Hunyadkürti György, Mohácsi János stb.).

Más volt a helyzet a rendezőknél. Az ötvenes-hatvanas 
években leginkább arra látunk példát, hogy egyesek elhagy-
ják a hivatásos pályát, és az amatőrizmusban találják meg a 
helyüket. Mezei Éva például 1951-ben végzett a főiskolán, de 
1957-től már a Népművelési Intézetben az amatőr színjátszás 
egyik vezetője és meghatározója, később a drámapedagógia 
hazai úttörője lett; Dévényi Róbert 1956-ban fejezte be ope-
rarendezői tanulmányait a Zeneművészeti Főiskolán, 1962-

től azonban már amatőr csoportokat vezetett, dramaturgiai 
tanulmányokat jelentetett meg és elsősorban amatőröknek 
szánt kötetek kiadója lett; Máté Lajos a Művész és Nemzeti 
színházi „inaskodását” követően vidéken volt rendező 1957–
1972 között, utána több évtizeden át az amatőr színjátszás 
egyik vezető személyiségeként fesztiválokat szervezett és a 
nemzetközi fórumokon képviselte a hazai amatőröket.

De korosztályukban akadt ellenpélda is. Bicskei Gábor, a 
hetvenes-nyolcvanas évek amatőr színjátszásának egyik meg-
határozó alkotója és irányítója 1978-ban az újonnan induló 
Játékszín első igazgatója lett, majd 1983-ban (feleségével, Má-
tyás Irénnel közösen) létrehozta a Zsámbéki Nyári Színházat. 
Keleti István a műegyetemi Szkéné Együttes, később a Pince-
színház vezetője majd három évtizedes amatőr színházi múlt 
után 1985–89 között a Budapest Gyerekszínházat igazgatta.

Pozícióváltás – politikai hátszéllel

Az elszórt próbálkozásokat követően a hetvenes évektől gyak-
rabban fordult elő az amatőrök hivatásossá válása. Ám en-
nek kiváltó okai nem elsődlegesen művésziek, sokkal inkább 
politikaiak voltak. A hatvanas években megalakult egyetemi 
színházak (az ELTE Universitas Együttese, Szegedi Egyetemi 
Színpad) és a hozzájuk hasonló néhány vidéki társulat (mis-
kolci Manézs, zalaegerszegi Reflex, tatabányai Bányász, Pécsi 
Amatőr Színpad) a hivatalos színházakkal szemben gondolati 
és művészi értelemben egyaránt oppozícióban voltak. Tény-
legesen megszületett egy ellenszínház, amit a profi szakma is, 
a politikai és hivatali hatalom is elítélően fogadott, és a ’68-as 
eseményeket követő, arra válaszul bekövetkező ideológiai és 
törvényi szigorítások egyik példát statuáló lépéseként eze-
ket a színházi formációkat a hetvenes évek elején különböző 
módokon ellehetetlenítették. Volt együttes, amelynek tagjait 
rendszeresen zaklatta a rendőrség, volt, amelynek vezetőjét 
kiemelték a csoportból, vagy a társulatot kilakoltatták onnan, 
ahol dolgozott, próbált és játszott.

A Szegedi Egyetemi Színpad legendás rendezőjét és vezető-
jét, Paál Istvánt – miután a legváltozatosabb támadások érték őt 
és társait – 1973-ban (felső vagy más külső intenciókra) a Pécsi 
Nemzeti Színház meghívta egy rendezésre, majd szerződést kí-
nált neki, így távolították el a kísérletező, alternativitást kínáló 
színhácsinálástól, és integrálták a hivatásos szakmába. A bara-
nyai megyeszékhely közel állt Aczél György szívéhez, a színház 
élén pedig régi jó elvtársa, Nógrádi Róbert állt, ezért úgy tűnt, 
ezzel biztosítva lesz az előadásaival és viselkedésével renitens-
nek tartott Paál „megszelídítése”. Ám ő Pécsett két olyan elő-
adást rendezett, amelyek egyenes folytatását jelentették a sze-
gedi munkáinak – Camus Caliguláját és Jarry Übü királyát –, és 
dicséretesnek mondható, hogy a pécsi Nemzeti az addig tiltott 
szerzőket, illetve a szokatlan és provokatív hangú előadásokat 
felvállalta. Ennek egyik ára az volt, hogy Paálnak színre kellett 
állítania egy ifjúságinak szánt és egy uránbányászokról szóló 
szociográfiái darabot. Egyiknél sem kötött kompromisszumot: 
a középiskolásoknak Molière Scapin furfangjait választotta, az 
Uránbányászok pedig Cseh Tamás dalaival többről és másról is 
szólt, mint az eredeti mű.

1977-ben Székely Gábor átszerződtette Szolnokra, ahol 
lényegében szintén ugyanabban a szellemben folytathatta a 
munkáját, mint ahogy az Egyetemi Színpadon dolgozott. Ez a 
darabválasztásaiban éppen úgy megnyilvánult, mint a rende-
zéseiben. Az ő nevéhez fűződik a szobaszínházi profil kiala-
kítása, számos olyan mű bemutatása, ami a tiltott és tűrt ka-
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tegóriák közti széles sávba sorolódott (abszurd szerzők, angol 
új hullám alkotói, lengyel darabok stb.). 1980-tól a színház fő-
rendezője lett, tehát látszólag sikeres életutat járt be, amely az 
amatőrizmusból az alternativitáson át a hivatásosságig ívelt. 
Ám a nyolcvanas évektől bedarálta a vidéki előadásgyártás, s 
e helyzetet súlyosbította a hatalommal való súrlódásainak és 
ütközéseinek sora is. S ez az állapot nem változott akkor sem, 
amikor otthagyta Szolnokot, és Veszprémben kapott munkát.

A Szegedi Egyetemi Színpadról indult és szintén Szolno-
kon vált hivatásos rendezővé Árkosi Árpád is, aki 1978 óta 
számos vidéki és határon túli magyar színházban dolgozott, 
Szegeden és Debrecenben pedig egy időben a prózai tagozat 
művészeti vezetője is volt. Ugyanakkor nem lett hűtlen az 
alternativitáshoz sem, számos munkája született például a 
Szkéné Színházban és a Nézőművészeti Főiskola csapatával. 
E kétféle tevékenysége stilárisan eléggé különböző; más han-
gon szólal meg a függetlenek műhelymunkáiban, és másként 
a kőszínházi repertoárodarabokban.

Ellehetetlenítés vidéken

Másképpen integrálódott a hivatásos színházi világba Len-
gyel Pál, a miskolci Manézs Színpad vezetője, sőt a társulat 
legtöbb tagja is. Nekik, amikor Miskolcon többé nem léphet-
tek fel, tehát kénytelenek voltak működésüket felfüggeszteni, 
majd beszüntetni, a kaposvári színház nevében Zsámbéki Gá-
bor nyújtott segítő kezet: 1975-ben csoportos szereplői, illet-
ve segédrendezői állást kínált. A színészek közül voltak, akik 
idővel elhagyták a színházi pályát, mások egyre magasabb 
státuszba kerültek, elérve a színész I. fokozatot is, megint más 
jelmeztervezőként találta meg a helyét. Lengyel Pál elsősor-
ban a kaposvári színház egyik legfontosabb műsorrétegét ké-
pező gyerekelőadások rendezőjeként tudott önállóan bemu-
tatkozni. 1981-től az Állami, majd jogutódja, a Budapest Báb-
színház rendezője, sőt, egy ideig főrendezője is lett. 2003-tól 
haláláig, 2012-ig az egri Harlekin Bábszínház igazgatója volt. 
Ez a pálya is sikertörténetnek tűnik. Bár Lengyel Pál mun-
kásságát egyre kevésbé az avantgardizmus határozta meg, az 
újító szellem a bábelőadásaiban is mindvégig megmaradt, ő 
maga pedig soha nem szakadt el az amatőrizmustól: tanár-
ként, tutorként és tisztségviselőként támogatta és segítette a 
színjátszókat éppúgy, mint a bábosokat.

További három külön életút Bagossy Lászlóé, Éless Béláé 
és Merő Béláé. Bagossyt nem tudták tönkretenni, együttesének 
magját neki sikerült a válságos években átmenteni, és színésze-
it félhivatásossá tenni. Ők a kísérleti produkcióik eszköztárát 
is felhasználva főleg középiskolásoknak játszották a kötelező 
irodalom drámáit. Emellett Bagossy létrehozta és önálló intéz-
ménnyé fejlesztette a Pécsi Nyári Játékokat, amely rendezvény 
keretében meghívott produkciók mellett a régi társulatára épít-
ve, de pécsi és más színházak művészeivel közösen minden év-
ben bemutatott egy-egy előadást. Valamint egyik megalapítója 
volt a pécsi egyetemen a színházi oktatásnak, helyet biztosítva 
a gyakorlati munkának és bemutatóknak is.

Az Éless Béla vezette Bányász Színpad a hatvanas-hetvenes 
évek fordulóján (de később is) rendszeresen és bérletrendszer-
ben biztosította Tatabányán és környékén a színházi igények 
kielégítését. Ebből adódott, hogy a többi említett együttesnél ez 
a társulat tágabb és sokrétűbb repertoárral rendelkezett, hiszen 
többféle kívánalomnak is meg kellett felelnie. Bár játszottak 
Shakespeare-t és Molière-t is, repertoárjukon zömmel husza-
dik századi szerzők szerepeltek. Irodalmi és dokumentum-

műsoraikban egyre többet foglalkoztak társadalmi kérésekkel: 
egyik, nagy visszhangot kiváltó darabjukkal, a Kukabúvárokkal 
elsőként beszéltek nyíltan és kendőzetlenül a szegénységről és 
a gyerekek kiszolgáltatottságáról. Élessnek 1973-ban távoznia 
kellett a társulat éléről, ezután a fővárosban hozta létre új cso-
portját (Perem Színpad), majd a Magyar Rádió és a József Attila 
Színház rendezője lett, megalapította a tatabányai Jászai Mari 
Színházat, a Budaörsi Játékszínt, végül az Éless-Szín nevű ma-
gánszínházát.

Merő Béla szintén több színházalapításban vett részt. 
Akárcsak Tatabányán a Bányász Színpad, Zalaegerszegen a 
Reflex is a település saját színházává vált. A városban ugyan 
számos vendégegyüttes lépett fel, amelyek egy-egy produk-
ciójukat kétszer-háromszor játszották el, a folyamatosságot 
az állandó színház megépültéig a Reflex Színpad jelentette. 
Műsorukon drámák is szerepeltek (többek között az akko-
riban nemigen bemutatható Majakovszkij-művek), de igazi 
erősségeik az irodalmi alapú, komplex, totális színházi él-
ményre törekvő összeállítások, montázsok voltak. Ezekkel 
tudtak leginkább hozzászólni a kor politikai és társadalmi 
kérdéseihez, ami gyakran vezetett műsoraik (például 1971-
ben a Che Guevara-előadásuk) betiltásához. Éless 1982-ben 
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a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház egyik alapítója, majd a 
Kőszegi Várszínház, több Zala megyei nyári játék művészeti 
vezetője volt, és nevéhez fűződik a híres, sok fiatalt a színházi 
pályán elindító zalaszentgróti színjátszó-rendező tábor vagy 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház létrejötte is. Ő is 
megtalálta tehát az utat a hivatásos színházhoz, de soha nem 
szakadt el az amatőr-alternatív színháztól sem. Ugyanakkor, 
mint e generáció más pályaváltó rendezőinek, neki is szembe 
kellett néznie azzal, hogy többnyire nagy erőfeszítéseket kell 
tennie azért, hogy a rendezői szakma a főiskolát végzettekkel 
egyenrangúnak fogadja el.

Ruszt József példája

Az előbbiekkel sokban hasonló, némileg mégis eltérő utakat 
jártak be az Univeristas Együttesből kiváló rendezők. A tár-
sulat művészi munkájára, a szereplők sorsára igen nagy hatást 
gyakorolt Ruszt József, aki egyszerre volt a debreceni Csokonai 
Színház beosztott és az Universitas vezető rendezője, azaz pár-
huzamosan élt a hivatásos és az amatőr-alternatív színházi vi-
lágban. Példája így eleve azt sugallta, hogy van átjárás e két világ 
között. Ezt igazolja Fodor Tamás pályája is, aki 1969-től mind 
a mai napig alternatív színházi alkotó (Orfeo, Stúdió K, Vádli 
Alkalmi Színházi Társulás), de emellett 1972-től több mint egy 
évtizeden át szinkronrendező volt, a nyolcvanas évek második 
felében Szolnokon dolgozott (két évig főrendezőként is), és ját-

szik meg rendez több más színházban. Előadásaiban – mind-
egy, milyen közegben születnek – egyféle szemlélet érvényesül, 
nincs törés az alternatív és a nem alternatív produkciói között.

Ruszt egyik legközelebbi munkatársa, színésze és drama-
turgja volt Katona Imre, aki ugyancsak mindkét területen al-
kotott és alkot. Az Universitas Együttest, majd az abból alakult 
Gropius Stúdiót vezette, közben Pécsett dramaturgoskodott, 
a nyolcvanas években pedig a Rock Színház főrendezője lett. 
Rövid külföldi tartózkodás után a kilencvenes években siker-
telenül próbálkozott saját független társulat kialakításával. 
Az elmúlt évtizedben ismét aktív, dolgozik a független Sol-
tis Lajos Színháznál, de a soproni Petőfi Színházban is. Az 
előbbiben Ruszt szellemi-művészi hagyatékának folyatója, de 
ugyanez inspirája a kőszínházi tevékenységét is. Vele ellentét-
ben Ruszt egy másik universitasos színésze, Vándorfi László 
viszonylag simán lépett át a hivatásos színházcsinálók közé. A 
hetvenes-nyolcvanas években párhuzamosan játszott és ren-
dezett itt is, ott is, majd profi színészekből előadásokra szer-
veződő csoportot hozott létre. 1986-tól Veszprémben él, a Pe-
tőfi Színháznak egy évtizedig volt igazgatója, az utóbbi húsz 
évben a Pannon Várszínházat igazgatja. Munkássága alapjai-
ban nem különbözik a legtöbb vidéki színházvezetőétől.

Három öntörvényű sors

Pinczés István nem volt Ruszt-tanítvány, de színházi érdeklő-
désére hatottak a gimnáziumi éveiben látott debreceni Ruszt-
rendezések is. Diákkorától kezdve több amatőr együttest ala-
pított; az 1979-ben létrejött Debreceni Színjátszó Stúdióval 
nemcsak hazai fesztiválokon szerepelt sikeresen, de előadá-
saival Amerikába és Japánba is eljutott. 1982-től közel negyed 
századon át volt tagja a Csokonai Színháznak, ahol a segéd-
rendezői beosztástól az igazgatóságig végigjárta a ranglétrát. 
Emellett idehaza csaknem minden színházban és számos or-
szágban rendezett. Az az újító szellem, amely amatőrként jel-
lemezte, később főleg a stúdióelőadásaiban érvényesült (töb-
bek között a kortárs magyar szerzők műveiből összerendező-
dő sorozatában), illetve a Japánban született produkcióiban.

Gaál Erzsébet viszont egy Ruszt-tanítvány társulatából ki-
lépve kezdte meg önálló rendezői pályáját. Fodor Tamás és 
a Stúdió K jelentős hatást gyakorolt rá, ugyanakkor éppen e 
hatás ellenében igyekezett megfogalmazni a maga program-
ját. A nyolcvanas évek első felében amatőrökkel dolgozott, és 
egyszerre folytatta és radikálisan átformálta mindazt, amit a 
Stúdió K-ból hozott. 1985-től a nyíregyházi színház színész-
nője lett, ahol pár évvel később már rendezett is. Büchner 
Dantonjában és Nádas Péter Temetésében az alternatív és a 
hivatásos színház nyelvének szintézisét hozta létre, és ezek-
ben, akárcsak a későbbi munkáiban kristálytisztán megjelent 
színházeszménye, amely a hagyományos realista színjászás 
meghaladására, a színészi játék kíméletlen igazságának fel-
mutatására, a néző önmagával és a világgal való szembenézé-
sére épült. 1992-től haláláig a József Attila Színház tagjaként, 
a stúdióba beszorítva folytatta sokszor reménytelennek tűnő 
erőfeszítéseit az általa igaznak és követendőnek tartott szín-
ház megszólaltatásáért.

Bizonyos tekintetben hozzá hasonlóan magányos 
színhácsináló Vincze János Pécsett, aki 1974-től diákszínpa-
dot vezetett, 1977-ben a Nyitott Színpad nevű amatőr szín-
házat – amely országos visszhangot kiváltó Örkény-trilógiát 
mutatott be –, 1986-ban pedig az alternatív, 1995-től társulat 
nélküli, költségvetési intézményként működtetett Harmadik 
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Színházat alapította. Ez utóbbi műsorán túlnyomóan kortárs 
magyar szerzők művei szerepeltek és szerepelnek. Vincze Ko-
lozsvártól Veszprémig számos kőszínházban is rendezett.

Ezek az alkotói életsorsok egészükben vagy részlegesen az 
1990 előtti évtizedekre esnek. Ám az elmúlt harminc évben 
sok minden megváltozott, a színházi részterületek merev el-
határolódása is. Világtendencia, hogy a színházban is egyre 
inkább feloldódnak a műfaji, stiláris és strukturális határok, és 
ezzel együtt jár az alkotók szabadabb mozgása is. A mobiltás 
mai mértékét jelzi, hogy milyen sokfelől érkezhetnek a ren-
dezők és színházvezetők. Például a zeneszerző-zenész Novák 
János 1980-tól rendez, és 1992-től igazgatja a Kolibri Színhá-
zat; a tanár végzettségű és a rendezés mellett még sokáig ok-
tató Vidovszky György a gyerek- és ifjúsági előadások legava-
tottabb rendezője; a színháztörténész-drámapedagógus-író 
Pass Andrea leginkább saját problémadarabjait viszi színre; 
Kelemen Kristóf dramaturg pedig rendezőként olyan, múlt-
beli politikai témákhoz nyúl, mint a lehallgatások, az 1989-es 
újratemetés vagy az egyetemi öncenzúra. Az új témák és tren-
dek új kifejezési eszközöket igényelnek, s ezen a terepen nem 
biztos, hogy a hagyományos egyetemi oktatásban részt vevő 
rendezők a legautentikusabb alkotók.

Film-és színházrendezők

Az már több évtizedes gyakorlat, hogy filmrendezők alkal-
milag vagy rendszeresen színházi előadásokat is létrehoznak. 
Utalok itt Jancsó Miklós 25. Színház-beli vagy Kecskeméten 
színre került produkcióira, Nádasdy Kálmán, Makk Károly, 
Fábry Zoltán, Fehér György, Dömölky János, Horváth Z. Ger-
gely, Szőnyi G. Sándor és mások határátlépéseire, s minde-
nekelőtt Gothár Péter, Gazdag Gyula és Jeles András színházi 
munkásságára.

Gothár és Gazdag a kaposvári színház rendezői karának 
ugyanolyan fontos tagja volt, mint az „echte” színházren-
dezők, velük együtt ők is alakították és formálták a társulat 
arculatát, társadalmi szerepvállalását, művészi rangját. Jeles 
viszonylag ritka színházi rendezései ugyanabból a szuverén 
alkotói alapállásból születnek, mint filmjei. A nyolcvanas 
években a Monteverdi Birkózókör nevű formációjával készí-
tett előadásai (24 haiku, Drámai események, A mosoly birodal-
ma) az évtized legjelentősebb színházi formakísérletei közé 
tartoztak. Ugyanez a kereső-kutató attitűd jelenik meg más, 
hivatásos vagy alternatív társulatokkal bemutatott előadásai-
ban is (Kleist meghal, Szerbusz, Tolsztoj!, Valahol Oroszország-
ban, József és testvérei stb.)

Az utóbbi időben Szász Jánostól Sopsics Árpádig és 
Mundruczó Kornéltól Mispál Attiláig szintén számosan 
fordultak a színház felé. Közülük Mundruczót nemcsak fil-
mesként, hanem színházi rendezőként is komoly nemzetközi 
elismerés övezi. Idehaza elsősorban önálló, alternatívnak te-
kinthető saját produkciókat készít, ugyanakkor több külföldi 
kőszínházban is rendszeresen rendez.

Határon innen és/vagy túl

A határok átjárása nem csupán strukturális szempontból vizs-
gálható, hiszen egyre több rendezőnk keres és talál külföldön 
munkát. Ez sok szempontból jó, hiszen a szellemi és művészi 
tapasztalatszerzés, a kapcsolatok bővülése nemcsak egyénileg, 
hanem közösségileg is hasznos lehet. Ugyanakkor elgondol-
kodtató, hogy, mondjuk, Bodó Viktor, Kovalik Balázs, Dömö-

tör András – sőt Néder Pannitól Lázár Helgáig a legfiatalabbak 
is – miért választják a határon túli érvényesülést. Miért lesz las-
san fehér holló Pintér Béla, aki társulatával együtt nem adja fel 
több évtizedes alternatív létét, ugyanakkor elfogadott és sikeres 
produkciókat rendez, nem akárhol, a Katona József Színház-
ban? És miért oly csekély az átjárás a hazai és a határon túli 
magyar alkotók és rendezők között? Tompa Gábor, Bocsárdi 
László, Keresztes Attila és Sebestyén Aba mellett más nemigen 
kap felkérést, de ez fordítva is igaz: az utóbbi években a ma-
gyarországi rendezők is ritkábban alkotnak Erdélyben, a Vaj-
daságban, a Felvidéken vagy Beregszászon.

A külföldön élő és dolgozó rendezők egyike Schilling Ár-
pád is, akinek életútja szimptomatikusnak tekinthető. Ama-
tőr színészként került kapcsolatba a színházzal, létrehozta 
első alternatív társulatát, elvégezte az egyetemet, a Katona 
József Színházban rendezhetett, fényes profi karrier állt előt-
te, de ő inkább megalapította a független Krétakör Színhá-
zat, amellyel itthon és külföldön egyaránt kimagasló sikere-
ket ért el, akárcsak a kőszínházi munkáival. Idehaza mégis 
felhagyott a színházcsinálással. Éveken át szívósan küzdött 
azért, hogy a kiemelt státuszú független együttesek egy egy-
séges színházi struktúra részéve válhassanak, meg azért, hogy 
egészséges mobilitás kezdődjön a színházvezetői karban, azaz 
a függetlenknél vagy más szférában rátermettségüket már bi-
zonyított fiatalok esélyt kapjanak a „nagy” színházak művészi 
megújításában. Mindhiába. A szakma és a fenntartók össze-
zártak. Mint tíz, húsz meg ötven éve.

Ennyit a valódi átjárásról.

Vincze János: Fotó: archív
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A magyar táncszcéna eltérő helyzetű és a táncot is másként 
értelmező csoportjainak szakmai együttműködése szinte tel-
jesen hiányzik. Ha ennek okait keressük, megkerülhetetlenül 
előbukkannak azok a mély és talán örökre feloldhatatlan el-
lentétek, amelyek a színházi tánc történetét azóta kísérik, 
mióta megjelent a balett egyeduralmával és konvencióival 
szembeszálló sokféle modern tánc. A múlt századig ugyanis 
a balett erős társadalmi/hatalmi beágyazottsága, a királyi/
cári udvari, majd állami reprezentációban játszott szerepe 
alig változott, a megerősödő modern tánc viszont megingatta 
ezt az egyeduralmat. A modernek mindegyike megkérdője-
lezte a több évszázados múlttal rendelkező esztétikai felfogás, 
koreográfiai és pedagógiai metódus érvényességét, s a jelen, 
sőt nemegyszer a jövő nevében támadta a múltból átöröklött 
egyetlen szépségeszményt, a normatív testképet, a klasszikus 
dramaturgiai és táncnyelvi kánont és a kiképzésként felfogott 
oktatást. Egyik oldalon ott álltak tehát az uralkodói/állami 
reprezentációhoz és támogatáshoz kötődő operaházak profi 
balettegyüttesei, míg másik oldalon az alkalmi és magántámo-
gatásokból, saját iskoláik, koncertfellépéseik és turnéik bevé-
teleiből önmagukat fenntartó, és balettképzéssel nem rendel-
kező amatőrök, a gombamód szaporodó modern együttesek. 
E modernek és mai utódaik, a kortárs táncosok elfogadása, 
megbecsülése, támogatásának biztosítása, infrastruktúrájá-

nak kialakítása – vagyis társadalmi egyenrangúsítása – sehol 
nem ment könnyen, s csakis ott következett be, ahol vagy 
eleve nem létezett erős baletthagyomány (mint Belgiumban), 
vagy a kultúrpolitika kimondottan az újító irányzatokat se-
gítette (mint Franciaországban). A hagyományt fenntartó és 
az azt rendre megkérdőjelező irányzatok távolsága, illetve a 
közönség idegenkedése akár az egyiktől, akár a másiktól, ma 
is létező kettőssége a táncvilágnak. Könnyű tehát kijelenteni, 
hogy az itthoni „kőszínházi” és „független” táncegyüttesek 
helyzete, lehetőségei és táncfelfogása közötti szakadéknyi el-
térés, az átjárások és együttműködések nehézsége a tánctör-
téneti múlt hagyatéka. Bár a színházi szférából kölcsönzött 
fogalmak – kőszínház/független – nem igazán alkalmasak 
arra, hogy egy az egyben rávetítsük őket a táncszcénára, 
most mégis ezekkel a fogalmakkal fogok élni. A „kőszínhá-
zi” és „független” egyszerű azonosítása a balett/modern tánc 
meghatározásokkal ugyancsak félrevezető, mert miért lenne 
az törvényszerű, hogy az innovációnak, a kísérletezésnek a 
„kőszínházak” falain kívülre kell szorulnia – és mintha a ba-
letthez is lehetne kortárs nézőpontból közelíteni, még ha erre 
a magyar mezőnyben nem is találni példát.

A „kőszínházi” működés a stabil állami támogatás és az 
állandó társulat mellett saját színházépületet feltételez. A ma-
gyar táncegyüttesek közül azonban egyik sem rendelkezik 
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önálló játszóhellyel, még ha néhányuknak van is állandó ott-
hona (Nemzeti Balett, Állami Népi Együttes). A vidéki (Eger, 
Kecskemét, Miskolc, Sopron) kőszínházakhoz kapcsolódó 
balettegyüttesek zöme az anyaszínházában tartja előadásait, s 
hasonló a helyzet az egyébként önálló győri, pécsi, szegedi és 
székesfehérvári társulatok esetében is. A nem kiemelt, tehát 
a Szegedi Kortárs Baletthez hasonlóan „független” státuszú, 
évről évre pályázatokból működő Artus viszont évtizedek óta 
saját helyén játszik: a művészközösség egy lepukkant gyár-
épület bérlője. A többi „független” számára – akik mindany-
nyian a fővárosban igyekeznek megkapaszkodni – létszük-
séglet a próba- és befogadóhelyek nyitottsága és műsorpoli-
tikája, különben próba- és játszóhely híján a művek meg sem 
születnek, és nem is találkozhatnak a közönséggel.

A „kőszínházak” jellemzője – a rendszeres támogatáson, 
saját színházépületen és állandó társulaton túl – a repertoár-
szisztéma, ami a táncegyütteseknél ugyancsak döntően eltér 
a színházakétól, mert az operaházi balettegyüttesen kívül 
egyetlen társulatnak sem dolga a hazai és nemzetközi tánc-
irodalom műveinek játszása. Ráadásul a koreográfus munká-
ja is alapvetően eltér a színházi rendezőétől. A koreográfus 
ugyanis nem a táncelőadás rendezője (bár persze az is!), aki 
a világ táncirodalmából kiválasztja, hogy aztán színpadra 
állítva újraértelmezze a darabokat, hanem ő maga az író, a 
dramaturg (nemegyszer az előadó) is, aki a koreográfiai szö-
veg megkomponálásán túl a teljes előadásszöveg alkotója, 
gyakorta beleértve a világítást, a látványt vagy akár a zenei 
szerkesztést is. Ezért a koreográfusok meghívása egy számuk-
ra új együtteshez közel sem azonos a rendező felkérésével. 
Egy vendégkoreográfus kétféle helyzetbe kerülhet: van úgy, 
hogy megbízatása arra szól, hogy korábbi alkotását tanítsa be 
a számára ismeretlen táncosoknak. Ilyenkor a társulat arány-
lag kis kockázatot vállal, hiszen tudja, mit vesz át, ismeri a 
mű erényeit, stílusát és technikai-előadói követelményeit. Ez 
a fajta repertoárbővítés sajátos elegye a drámafordításnak és 
a musicaljátszás gyakorlatából ismert replikáknak, hiszen an-
nak ellenére, hogy a néző végeredményben ugyanazt az elő-
adásszöveget, az eredeti megismételt mását kapja, ugyanaz a 
koreográfia minden új táncos és új társulat testén apró hang-
súlyeltolódásokkal, kisebb módosulásokkal, másként szüle-
tik újjá. Kockázatosabb lehetőség úgy meghívni egy alkotót, 
hogy a megbízó új művet vár tőle. És kockázat alatt ezúttal 
nem csupán azt értem, hogy minden új alkotásban benne rej-
lik akár a sikerületlenség veszélye is, hanem hogy a mű meg-
komponálása során kialakul-e az az érzékeny közeg és közös 
nyelv a koreográfus és a táncosok között, amely egyáltalán 
lehetővé teszi – egymásnak ismeretlenként – a közös alkotást.

A hazai gyakorlat azt mutatja, hogy a társulatok – legye-
nek akár „kőszínháziak”, akár „függetlenek” – kész műveket 
főként külföldi koreográfusoktól vesznek át. Ezért is egyedül-
álló, hogy a GG Tánc Eger betanulta Frenák Pál régóta nem 
játszott InTime című alkotását, mert ezzel nem csupán a tár-
sulat táncosai nyertek új tapasztalatokat, hanem a helyi né-
zőközönség ízlése és látóköre is szélesedett, hiszen egy vidéki 
városban az ottani társulat jelenti „a” táncművészetet. Egy-
egy új mű komponálására szóló megbízáskor két tendencia 
fedezhető fel: vannak társulatok, ahol a már ismertebb nevek 
alkalmi megnyerése a cél, míg másutt a fiatal pályakezdők 
pártfogása. Mindkettőben a „kőszínházi” társulatok járnak 
élen, hiszen nekik állandó, ezért tervezhető költségvetésük, 
infrastruktúrájuk és játszóhelyük van, így időnként meg-
engedhetik maguknak külső alkotó felkérését. A Miskolci 

Balett gyakorta él is ezzel a lehetőséggel, így ősbemutatóval 
jelentkezett már náluk a „függetlenek” közül Kulcsár Noé-
mi és Barta Dóra, de talán a legmesszebbre akkor jutott sa-
ját táncszínházi hagyományától, amikor Gergye Krisztián 
kifejezetten a társulat számára alkotta meg a Harlekinádot.  
A miskolci és az egri még aránylag fiatal „kőszínházi” társu-
lat, így az első éveikben, a kétezres évek elején szélesre nyitot-
ták kapuikat a fiatalok (Grecsó Zoltán, Mészáros Máté, Góbi 
Rita, Újvári Milán) előtt. A nagyobb múltú társulatok jóval 
zártabbak. Az Operaház balettegyüttese elsősorban külföl-
di és befutott koreográfusok műveivel bővíti a repertoárját, 
ami elfogadott nemzetközi trend, közben azonban évtizedek 
óta nincs egyetlen magyar koreográfus sem, akire a vezetés 
felfigyelt volna – mintha nem látna ki a saját kulisszái kö-
zül. A kívülről nagy ritkán meghívottak (korábban Román 
Sándor, újabban Barta Dóra, Földi Béla, Juhász Zsolt) gon-
dos megszűrése azt erősíti, hogy a társulat irányítói semmi-
képp nem akarnak ellépni saját, konzervatív értékrendjüktől, 
s nem gondolják, hogy a klasszikus örökségből kiindulva is 
lehet jelenkori művészetet teremteni. Ezért aztán új szelek 
sem fújhatnak e saját nagyságába belekövült intézmény fa-
lai között. (Ha Monica Mason annak idején nem tartja rajta 
a szemét a független kortárs társulatokon, sosem hívja meg 
az egyébként velejéig konzervatív Royal Balettbe Wayne 
McGregort, aki – oh, szent borzalom! – akkoriban még az 
akadémikus balett szakkifejezéseit sem ismerte! Az ugyan-
csak konzervativizmusáról hírhedt Párizsi Opera élén pedig 
Brigitte Lefèvre új impulzusokra érzékeny nyitottsága kellett 
ahhoz, hogy a független Angelin Preljocaj alkotói lehető-
séghez jusson e rangos társulatnál. És egyikük felkérése sem 
egyetlen alkalomra szólt. De említhetem Twyla Tharp esetét 
is, akit a legszélsőségesebben kísérletező korszakában hívott 
meg a Joffrey Balett, s akinek ettől kezdve egészen az Ame-
rikai Balettszínházig ívelt koreográfusi karrierje.) A Magyar 
Nemzeti Balett összesen kétszer szánta rá magát merészebb 
lépésre. Egyrészt megbízta a saját avantgárd korszakát ép-
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pen maga mögött hagyó Bozsik Yvette-et egy egyfelvonásos 
megalkotásával: a nagy tömeget mozgató és kiváló előadás-
ban színre vitt Menyegző nem csupán a húszas évek kortárs 
alkotásának nagyszerű újragondolása volt, hanem egyfaj-
ta kilépést is ígért a társulat idejétmúlt esztétikai világából. 
Folytatása azonban ennek az együttműködésnek ugyanúgy 
nem lett, mint Frenák Pál meghívásának, aki koprodukci-
óban, javarészt a saját táncosaival tudta csak színre vinni  
A fából faragott királyfit, mert jellegzetes mozgásvilága és az 
előadókkal szemben támasztott sajátos követelményei nyil-
ván túllépték az operai balettközeg határait. De hozzájuk ha-
sonlóan Lukács András művei sem maradtak tartósan reper-
toáron (az Örvényt éppen most, egy évtizeddel a bemutatója 
után újította fel a társulat), holott ő nem a függetlenek és a 
kortárs tánc másként gondolkodói közül érkezett a társu-
latba, hanem a nemzetközileg rég elfogadott kortárs balet-
tet képviselte, ráadásul a színház saját stúdiójából indult. És 
bár ez a műhely évtizedeken át keretet adott a természetesen 
vegyes színvonalú szárnypróbálgatásoknak, együttesi folyta-
tása mindennek nem lett, hiszen a színházon belül valójában 
senki sem figyelt arra, kiben lappang koreográfusi tehetség.

A Győri és a Pécsi Balett különböző korszakaihoz eltérő 
repertoárpolitika járult, ami ugyancsak a színházi és táncos 
gondolkodás és praxis különbözőségére hívja fel a figyelmet. 

Ha egy társulatvezető ugyanis egyben koreográfus, akkor el-
kerülhetetlen, hogy az ő művei domináljanak a társulat mű-
sorrendjén. Az ilyen típusú működésnek éppen az a lényege, 
hogy az együttes nem darabgyár, hanem olyan alkotóműhely, 
amelyben kibontakozhat egy-egy koreográfusi életmű. Így 
volt ez a hatvanas években Pécsett, amikor Eck Imre mun-
kái jelentették a modern balettet a pécsi repertoárban, majd 
két évtized múlva Győrben, ahol Markó Iván táncszínházi lá-
tomásai adtak egyedi arculatot a társulatnak. A művészileg 
nagyon is másként, de egyaránt korszerű színházi felfogással 
berobbanó két társulat azóta nem csupán elfordult a kezdeti 
évek újító lendületétől, hanem kimondottan konvencioná-
lis lett. Győrben a Markó-korszak és a mai, Velekei-korszak 
közötti közel harminc „átmeneti” évben az együttes sokszor 
dolgozott vendégalkotókkal, ám a hazai koreográfusok közül 
egyedül a még szinte kezdő Juhos István felkérésében (Purim) 
rejlett valamiféle kockázat és újító szándék. A későbbi pró-
bálkozások (Bozsik Yvette, Egerházi Attila, Fodor Zoltán, 
Kulcsár Enikő, Kun Attila, Román Sándor) zöme is folytatás 
nélkül maradt, talán mert Kiss János soha nem is akart elsza-
kadni a minőségében rettenetesen vegyes, de biztos közön-
ségsikert hozó szórakoztató és jobbára elbeszélő művek vo-
nulatától. Pécsett a kétezres évek elején, Keveházi Gábor igaz-
gatása alatt váratlanul sok fiatal alkotó (Fejes Ádám, Juhos 
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István, Kun Attila, Papp Tímea, Péntek Kata, Góbi Rita) ka-
pott teret a megmutatkozásra az igazgató és az állandó koreo-
gráfusként működő Egerházi Attila mellett. Ugyanitt későbbi 
együttesvezetőként Vincze Balázs elsősorban saját maga szá-
mára teremtett lehetőséget új művek színre állítására, így az 
utóbbi évtizedben Bozsik Yvette mellett csupán Földi Béla és 
Zachár Lóránt jegyzett egy-két művet a pécsiek repertoárján. 
A Szegedi Balett Imre Zoltán irányítása idején a lehető leg-
nyitottabban működött: külföldi vendégalkotók meghívása 
mellett Imre a stúdióban alkalmat biztosított táncosainak a 
koreografálásra (Juronics Tamás is ebben a stúdióban próbál-
hatta ki először az ötleteit), és okosan – mert nem biztosra 
menve, hanem a kockázatot is belekalkulálva – válogatott a 
„független” szcéna tehetségei közül. A korábban csak szó-
lókkal jelentkező Bozsik Yvette így dolgozhatott először egy 
egész társulattal (Kis női szalon, A várakozás, A villik), de mel-
lette mások (Krámer György, Lőrinc Katalin, Móger Ildikó, 
Molnár Éva) is lehetőséget kaptak Imrétől. Más „független” 
alkotók meghívására, a műsorkínálat színesítésére később, a 
Juronics fémjelezte periódusban már csak elvétve akadt példa 
(Duda Éva, Fodor Zoltán, Kun Attila, Nagy Zoltán).

A hazai „független” társulatok kimondottan nyomott 
létszámmal dolgoznak, némelyiknek még állandó tagjai sin-
csenek, hiszen évről évre kell pályázniuk, ezért eleve tervez-
hetetlen a büdzséjük, ami a külső alkotók bevonását szinte 
lehetetlenné teszi, de ha mégis, akkor ők is inkább külföldről 
nyernek meg egy-egy koreográfust (mint alkalmanként Bar-
ta Dóra, Duda Éva, Szabó Réka). E meghívások motívumai 
sokfélék lehetnek: az együttesvezető-alkotó tehermentesíté-
se, a közönség érdeklődésének fenntartása egy újabb irány-
zat bemutatásával, a saját társulat nemzetközi kontextusba 
helyezésének a vágya. (Ellenkező előjelű felkérésekre újab-
ban alig akad példa: míg a nyolcvanas években Goda Gábor 
éveken át dolgozott külföldi társulatokkal, az utóbbi évek-
ben elsősorban Hód Adrienn kap hasonló meghívásokat 
Nyugat-Európából.) E „független” társulatok egyediségét 
és értékét persze mindig is a társulatvezető-alkotó (Bozsik, 
Duda, Frenák, Gergye, Hámor József, Hód, Kovács Gerzson 
Péter, Pataky Klári) markáns kézjegye adja. És ez akkor is 
igaz, ha egyszemélyes társulatról van szó (mint Bata Rita és 
Fehér Ferenc), vagy épp olyan kollektív munkamódszerről, 
amikor a társulatvezető (mint Goda Gábor az Artusban és 
Szabó Réka a Tünet Együttesben) a közös kreatív munka 
során született jelenetek strukturálásában jobbára rendező-
ként vesz részt. A művészi elképzeléseket tekintve azonban 
a „független” szcéna sem egységes, hiszen nem a kutatás és a 
jelenre reflektáló szándék áll minden társulat munkájának a 
középpontjában, így számos együttes programja szinte meg-
különböztethetetlen a „kőszínházi” repertoártól. Ez utóbbi-
ak koreográfusai ugyanúgy az irodalmi adaptációkat prefe-
rálják, és ugyanazon a „kortárs”, vagyis kevert balettnyelven 
fogalmaznak – csak éppen pályázati lehetőségekből működ-
nek. Ők azok, akik könnyebben kapnak megbízást a „kő-
színháziaktól”, míg azokra a „független” státuszú koreográ-
fusokra, akik a táncról, a színházról és a művészeti területek 
határairól felszabadítóan sokféleképpen és újszerűen gon-
dolkodnak, a „kőszínházi” tánctársulatok elvétve tartanak 
igényt. Bár arra is akadt példa, hogy Hód Adrienn, aki pedig 
ritka következetességgel dekonstruálja a tánc szinte minden 
elemét, a Magyar Táncművészeti Főiskola modern tagozatá-
nak végzőseivel együtt tegye ezt a növendékek záróvizsgáján 
(Andalodva).

Néhány „kőszínház”, elsősorban a Katona József Színház 
koreográfusok számára is megteremtette a lehetőséget a kí-
sérletezésre: Bozsik Yvette nagyszerű posztmodern rendezé-
sei és koreográfiái (A csodálatos mandarintól a János vitézig) 
mellett itt született meg Szabó Réka darabja, a Gyász. A Nem-
zeti Színházban korábban Gergye, ma – az Operettszínház 
mellett – Bozsik rendez. Bata Rita néhány éve több operát is 
színre állított az Operaházban, a „független” Maladype Szín-
ház pedig az ugyancsak „független” Fehér Ferencre bízta ta-
valyi bemutatóját (Metropolisz).

A „kőszínházi”, vagyis a professzionális néptáncegyüttesek-
nél ma is eleven a kapcsolat az amatőrökkel, így ez a szcéna 
még őriz valamennyit a valaha az amatőrökhöz köthető „füg-
getlen” kísérletezések szelleméből. A végzettsége szerint profi 
néptáncművész Zsuráfszky Zoltán vezetői megbízása óta ellen-
ben a Nemzeti Táncegyüttes kizárólag az ő műveit tűzi műso-
rára, így ez a társulat ma egyféle folklórszemléletet és egy saját-
ságos narratív-nemzeti táncszínházi irányzatot képvisel. A volt 
amatőrök vezette Duna Táncegyüttes és Magyar Állami Népi 
Együttes eltérő utakon jár: Juhász Zsolt elvétve hív vendégal-
kotókat, viszont már két évtizede megalapította saját műhelyét, 
a „független” Duna Táncműhelyt, amelyet a nagy együttesben 
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e számunk szerzői

Balogh Gyula (1966) újságíró, kritikus, a Népszava főmunkatársa, Budapesten él 
Csáki Judit (1953) kritikus, Budapesten él
Cseicsner Otília (1974) szerkesztő, dramaturg, műfordító
Fuchs Lívia (1947) tánctörténész és kritikus, Budapesten él
hajnal Márton (1990) kritikus, Budapesten él
Jászay Tamás (1978) kritikus, a Revizor főszerkesztője, Szegeden él
Lőkös Ildikó (1957) dramaturg, Budapesten él
Nánay István (1938) kritikus, tanár, színháztörténész, Budapesten él
Papp Tímea (1975) kritikus, kulturális menedzser, Budapesten él
Turbuly Lilla (1965) író, szerkesztő, Náprádfán él
Urbán Balázs (1970) kritikus, Budapesten él
Valuska László (1981) újságíró, a Könyves Magazin főszerkesztője, a Margó Irodalmi Fesztivál 

igazgatója, Budapesten él

ezek szerint megvalósíthatatlan művészi kutatásnak szentel. 
A korábbi művészeti vezető, Mucsi János idején a társulatnál 
néha egészen váratlan kísérletekre is sor került, mivel nagyon 
is eltérő művészeti háttérrel rendelkező alkotókat (Bozsik, 
Budai László, Duda Éva, Földi Béla, Horváth Csaba, Kovács 
Gerzson Péter, Mándy Ildikó, Vámos Veronika) sikerült egy-
egy programhoz (Amazonok és Madonnák, Paraszdekameron) 
megnyernie. E koreográfusok zöme korábban sosem dolgo-
zott néptáncegyüttessel – egymással pedig azóta sem. És ez a 
ritka kooperáció fordítva is működött: a „független” Mándy 
Ildikó a Duna Táncegyüttes táncosaival állította színre né-
hány művét (XYZ és e-motion). Mihályi Gábor – ahogyan az 
a néphagyományból kiinduló alkotóknál gyakori – gyakran 
négy-öt társkoreográfussal együtt jegyzi az MÁNE egy-egy 
műsorát. Együttesvezetői nyitottságába saját, a hagyományos 
néptáncszínpadi műfajoktól elmozduló munkái mellett még az 
is belefért, hogy a néptánckánont radikálisan megkérdőjelező, 
a „független” szcénában örök keresőként ismert Kovács Ger-
zson Péterrel közösen vigyék színre a néptáncszínházi irányza-
ton belül is újként értékelhető Labirintust.

Egyetlen társulatról nem esett eddig szó, a viharos tör-
ténetű és sajátságos helyzetű Közép-Európa Táncszínházról, 
amely megszületése óta – és ebbe most beleértem az előd-
jének tekinthető Népszínház Táncegyüttest is – a „kőszín-
házi” és a „független” szcéna határmezsgyéjén lebegett, még 
ha a nyolcvanas években ez utóbbit amatőrnek hívták is. Ez 
volt az egyetlen olyan társulat, ahol egy vállaltan kísérletező, 
határátlépő koreográfus, Györgyfalvay Katalin egy amatőr 
együttes után tíz éven át „kőszínházi” társulatot vezethetett. 
Utódai is az amatőr közegből jöttek, ki a néptáncból (Bognár 
József, Énekes István, Janek József, Szögi Csaba), ki a pan-
tomimművészetből (Köllő Miklós). A kis társulatban olyan 
gyors egymásutánban zajlottak a vezetőváltások, hogy egy-

egy koreográfus távoztával mindig újra kellett fogalmazni 
az időközben „kőszínházi” státuszból a „függetlenek” közé 
került együttes profilját, így műsorait állandó műfaji és tánc-
nyelvi kísérletek jellemezték. E művészi útkeresésbe a ki-
lencvenes években szerencsére sokan belefértek Bozsiktól 
Hargitay Ákosig, Mándytól Nagy Zoltánig, Magyar Évától 
Horváth Csabáig, aki aztán hat évre nem csupán átvette a 
társulat vezetését, hanem koreográfusi életművét valójában 
ebben a társulatban valósította meg. Ebben a periódusban a 
„függetlenek” közül Pintér Béla és Somogyi István rendezése 
is gazdagította a repertoárt, míg Horváth egy alkalommal a 
„független” Még 1 Mozdulatszínház számára is alkotott egy 
duettet (Káin és Ábel), valamint a Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színházzal is hozott létre közös produkciót (Néró, sze-
relmem). A társulat ismét saját koreográfus nélkül maradt, 
amikor Horváth a koreografálás helyett inkább a rendezésre 
fókuszált, és részben pályát változtatott. A KET-ben – amely-
nek folytonosságát az együttest a kezdetektől máig irányító 
Szögi Csaba biztosítja – ekkor páratlanul gazdag, mert válto-
zatos és bátor korszak vette kezdetét, hiszen olyan, „függet-
len” alkotók dolgoztak a táncosokkal, mint Gergye Krisztián 
és Réti Anna, Pataky Klári és Duda Éva, Virág Melinda és 
Hámor József, előadásról előadásra bizonyítva, hogy egyet-
len társulaton belül is jól megférnek az egymással feleselő 
táncfelfogások. Kun Attila művészeti vezetői periódusa ide-
jén is megmaradt ez a nyitottság, sokszínűség. Neki köszön-
hető a K’Arcok sorozat, amelyben a meghívott „függetlenek” 
(többek között Hód, Réti, Mészáros Máté, Molnár Csaba) a 
társulat egy-egy táncosára komponáltak szólót, de zajlottak 
és zajlanak a pályakezdők támogatását segítő Ifjú Koreográ-
fusok Fóruma sorozat estjei is, és szintén helyet kaptak a ki-
mondottan úttörőnek tekinthető táncszínházi beavató fog-
lalkozások közösen a Káva Kulturális Műhellyel.


