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„A vi lág nem re mény te len,
a szín ház se te gye ilyen né”

Be szél ge tés Nagy Vik tor ral,
a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház igaz ga tó já val

Min den szín ház ban a di rek to ri iro da a „mû hely” szí ve. Az ál lam fér fi ak után diszk ré-
ten tás kát visz nek öl tö nyös urak, hogy a leg fon to sabb dön té se ket bár mi kor ott hely ben
meg hoz has sák. Élet rõl és ha lál ról. Ha son ló a sze re pe en nek a szo bá nak is, itt le het
jel ké pe sen a „reset” és az „enter” gom bot meg nyom ni. Itt zaj la nak a meg ha tá ro zó 
be szél ge té sek. Itt szü let nek vá la szok a fon tos kér dé sek re, mely nek az tán vis  sza von ha tat-
lan a kö vet kez mé nye: si ker vagy ku darc. Há tul a fa lon egy fo tón Vá mos Lász ló port ré ja. 
Bal ra Az is ten pén ze pes ti elõ adá sá nak pla kát ja. Egy sze rû a dol gom, a be szél ge té sünk 
tar ta lom jegy zé ke itt van a fa la kon.

– A 21. szá zad ele je in kább a kér dé sek és két sé gek meg fo gal ma zá sá nak idõ sza ka. A 
kap cso la tok, kö zös sé gek meg tar tá sa több ener gi át igé nyel ne, mint amen  nyit az em be rek 
er re szán nak. A szín ház pen ge élen tán col, hi szen egy csa pat nak kell meg nyer nie a kö zön-
sé get es té rõl es té re, hogy meg néz ze õket. De a meg jó solt vis  sza esés nem kö vet ke zett be. 
Ta lán ép pen a kö zös él mé nyek igé nye mi att?

– Ma azt egy szín ház nak tud nia kell, hogy si ke res csak a vá ros sal együtt mû köd ve 
le het. Ez vi dé ken, ahogy ta pasz ta lom, még in kább így van.

– Az el sõ ta lál ko zás sok szor dön tõ ha tá sú. A szín ház zal va ló meg is mer ke dé sét idéz zük 
fel elõ ször!

– A pá lya vá lasz tá som kor két al ter na tí va kö zött kel lett vá lasz ta nom: ha jós vagy 
ze nész le szek. Az elõb bi hez Pest re kel lett vol na ke rül nöm, az utób bi eset ben kö ze lebb a 
szü lõ he lyem hez, Dom bó vár hoz, csak Pécs re. A szü le im az utób bi prak ti kus sá ga mel lett 
ér vel tek. Em lék szem a di ák ként lá tott gye rek ope rák ra. Ren ge te get ol vas tam, ami azért 
ak kor sem volt ál ta lá nos. Shakes peare -tõl Mil le rig, leg na gyobb ha tás sal ta lán Ionesco 
és Beckett vol tak rám. En nek ter mé sze tes kö vet kez mé nye volt, hogy több no vel lát és 
drá mát ír tam, ami ket elõ is ad tunk ama tõr együt te sek kel. Eze ket az elõ adá so kat már ter-
mé sze te sen én ren dez tem, s az ak ko ri gár dá ból ké sõbb töb ben ezt a pá lyát vá lasz tot ták.

– A ren de zés et tõl a pil la nat tól kezd ve job ban ér de kel te az írás nál?
– Ez in kább a Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko la be fe je zé se után ra da tál ha tó. Je lent kez tem ren-

de zõi szak ra. Eb ben a leg na gyobb ré sze Vincze Já nos nak, a Pé csi Har ma dik Szín ház 
mai igaz ga tó já nak volt. Iga zá ból azt a kört kel le ne itt em lí te nem, akik nek fon tos sze re pe 
lett a dön té sem kor. Ide so ro lom Paál Ist vánt (Egye te mi Szín pad, JATE), Me rõ Bé lát és 
Fo dor Ta mást (Stú dió K).

– A ze nei elõ ta nul mány ok be fo lyá sol ták azt, hogy mer re ori en tá ló dott fõ is ko lai ta nul-
má nyai alatt?

– A fõ is ko lán Vá mos Lász ló ta nít vá nya vol tam. Sze ren csé re Nádasdy-tanítvány volt, 
aki mes te re el vét kö vet ve azt tar tot ta, hogy a ren de zõ min den evõ. Igaz, hogy ze nei
elõ kép zett ség gel ren del ke zõ ket gyûj tött az osz tá lyá ba, de ze nés és pró zai da ra bo kat 
egy aránt kel lett ren dez nünk. A fõ is ko la ér de kes hely volt, mert kü lön le ges em be rek kel 
le he tett ta lál koz ni, és mun ká in kat lát hat ta az egész szak ma. Az Ódry Szín pa don ren de-
zett La Mancha lo vag ját pél dá ul Már ton Lász ló el vit te a Pes ti Szín ház ba, ahol az tán
éj sza ka ját szot ták. 

– Az zal, hogy Ádám Ot tó a har mad év vé gén meg hív ta a Ma dách- ba as  szisz tens nek, 
az is el dõlt, hogy hol foly tat ja majd?

– Az ötö dik év vé gén hí vott a Víg szín ház, szí ve sen lát tak vol na Ka pos vá rott, az Ope-
rá ban, akadt, aki nem is vet te jó né ven, mi kor vé gül a Ma dác h-ot vá lasz tot tam. 

– A Ma dách -ról, ahol or szá gos is mert sé get szer zett, Szir tes Ta más nyi lat koz ta, 
hogy „Min den in téz mény nek ki kell ala kí ta nia a ma ga ar cu la tát. A mû vész szín há zi 
ver senyt a Ma dách el ve szí tet te. Si ke re ink az el múlt évek ben a ze nés elõ adá sok és a 
szó ra koz ta tó pró zai da ra bok vol tak. A bul vár szó deg ra dá ló lett, de ne vez het jük bár-
mi nek. A Ma dách csúcs mi nõ sé gû ze nés elõ adá so kat hoz lét re. Õrült ség len ne le lép ni 
er rõl az út ról.”

– Nem tet szik a ki je len tés, nem is ér tek egyet ve le. Mi kor ott dol goz tam, egyen súly 
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volt a pró zai és a ze nés da ra bok kö zött. Rá adá sul ki vá ló ren de zõk dol goz tak ott együtt: 
Kerényi Im re, Pus kás Ta más, Mácsai Pál és Szir tes Ta más.

– Ki vagy mi bír ta rá az Ope rá ba szer zõ dés re, ha ak kor ott ide á li sak vol tak a kö rül-
mé nyek, si ke res és nép sze rû volt a szín ház?

– Ütõ End re, aki 1991-ben az Ope rá ba hí vott fõ ren de zõ nek. Az ope ra ren de zés már 
ko ráb ban is ér de kelt, a fõ is ko lán ezt is meg kel lett ta nul nunk. Ko moly ki hí vás a ren de-
zõ nek. Ar ra pél dá ul, hogy az Er kel ben a Tosca húsz évig az én szín pad ra ál lí tá som ban 
ment, na gyon büsz ke va gyok.

– Pá lyá za tát a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház igaz ga tói poszt já ra el fo gad ták, a meg bí zást 
el nyer te. Lás suk, mi re is vál lal ko zott! Mi tõl lesz-lett gyõ ri a szín ház?

– Szim bi ó zist kell te rem te nünk, je len kell len nünk Gyõr hét köz na pi éle té ben.
– Jor dán Ta más az zal vá la szolt a Szom bat hely re szer zõ dé sét fir ta tó kér dés re, hogy 

„a szín ház nem csak elõ adá sok ról szól, ha nem egy ben ta lál ko zó hely, hogy más le gyen 
a szín há zi mû kö dés, mint az elõ adá sok so ra. Sze ret ném azt be mu tat ni, hogy a szín ház 
al kal mas ar ra, hogy mint egy agóra vagy egy fó rum, be le szól jon és ala kít sa a vá ros
éle tét, hogy ha ese mé nyek lesz nek, ak kor a kö zön ség ét vá gya újabb és újabb kul tu rá lis 
ese mé nye ket fog ger jesz te ni.”
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– A mû vé szet leg na gyobb ki hí vá sa: kon tak tust te rem te ni az em be rek kel. A meg ol dás 
sze rin tem a kor sze rû nép szín ház meg te rem té se. Mert Gyõr tõl ide gen nem le het. Há rom
ta go za tunk kal, a pró zai és a ze nés mel lett a ba let tet is meg kell em lí te ni, min den igényt 
ki tu dunk elé gí te ni. Szim bi ó zis ban kell lé tez nünk a vá ros sal. En nek ré sze lesz az is, 
hogy egyes elõ adá so kat a BBMMK-ban ját szunk majd, ami ab ba a mi li õ be job ban il lik, 
mert sze mé lye sebb, meg hit tebb.

– A vá ros kul tu rá lis ar cu la ta min dig he te ro gén. Él itt egye te mis ta, ven dég lá tós és 
mér nök, or vos és ke res ke dõ. Az ed di gi gya kor lat in kább az volt, hogy a kön  nyed szó ra-
koz ta tás sal na gyot buk ni nem le het, kí nál juk azt. Az tán azok jár tak szín ház ba, akik nek 
ez tet szett.

– A sok ré tû ség gel egyet ér tek, és ne künk meg kell tud ni szó lí ta ni a pé ket épp úgy, 
mint a mû vészt, a bo rosgaz dát ugyan úgy, mint a po li ti kust. Te rem te nünk kell egy Ba rá ti 
Kört, ha nem is így ne vez zük majd, ahol nem kell tag dí jat fi zet ni. Ter vünk ré sze lesz a 
Kis fa ludy Sza lon, me lyet Szigethy Gá bor ve zet majd, õ egyéb ként ren dez ni is fog Gyõr-
ben. Sze ret nék egy ká vé zót, klu bot, aho va be le het ül ni al kal man ként egy be szél ge tés re, 
ol vas gat ni, vagy épp egy jazz kon cer tet meg hall gat ni.

– Mi tõl lesz a Gyõ ri Szín ház nem ze ti szín ház?
– Két fel fo gás lé te zik. Az egyik sze rint az a nem ze ti szín ház, ami jó. Jól kell ját sza ni 

ben ne. Ne kem He ve si Sán dor de fi ní ci ó ja job ban tet szik. Sze rin tem há rom pil lé ren kell 
nyu god nia egy nem ze ti szín ház nak: a vi lág iro da lom klas  szi ku sa it kell ját sza ni, a mo dern
klas  szi ku so kat, és a ma gyar mû ve ket a Jó kai-adap tá ci ó tól a kor társ szer zõ kig.

– A nagy tit kot Ka zin czy óta is mer jük: Jót s jól! De akad azért né hány prob lé ma. Pél-
dá ul a nyel ve zet és a for dí tá sok ügye. A re per to ár ös  sze ál lí tá sa kor ar ra is gon dol ni kell, 
hogy a mai nyelv szó kincs ében an  nyit vál to zott, hogy lé te zik egy po ten ci á lis kö zön ség, 
akik szá má ra a ré geb bi nyelv vál to zat a meg ér tést is ne he zí ti. Ha ez tár sul ese ten ként a 
cse lek mény ve ze tés ne héz kes sé gé vel is, ak kor elõ for dul hat, hogy „meg fu ta mod nak”. Az 
„Ösz tö vér kút ágas, hó ri hor gas gém mel Mé lyen néz a kút ba s ben ne vi zet ké mlel” sort 
na gyon sze ret het jük, de a mai gye re kek nek bi zony ma gya rá za tot igé nyel ben ne több 
szó is. Er re ol va sás köz ben adó dik le he tõ ség, de egy szín há zi es tén er re alig ha szá mít-
ha tunk. Ma több klas  szi kust is ját sza nak új for dí tás ban, pont a szó kincs ét fris sít ve, elég 
Nádasdy Ádá mot em lí te ni. Par ti Nagy La jos pe dig egye ne sen át ír ta a Tartuffe-öt. Igaz, 
ez már nem for dí tás, ha nem in kább intertextuális kí sér let. Hol hú zó dik az íz lé se sze rint 
a ha tár?

– Le het in do kolt az új for dí tás, de ak kor job ban kell le for dí ta ni. Ha más kon tex tus ba 
kell vagy le het he lyez ni a szö ve get, az már a ren de zõ és nem a for dí tó fel ada ta. Né ha le 
kell „po rol ni” da ra bo kat. Az ért he tõ sé get ne he zít he ti, hogy a szó kincs gyak ran és gyor-
san vál to zik, más fra ze o ló gia kap cso ló dik egy hely zet hez. Kí sér le tez tek pél dá ul a ne héz-
kes és két ség te le nül hi bá kat is tar tal ma zó Bánk bán fel- vagy meg újí tá sá val is. Min dig 
az ered mény a dön tõ. Az nem for dul hat elõ, hogy a ki ja ví tás meg ha mi sí tást ered mé nyez-
zen. Az em ber tra gé di á já nak utol só so rát ál lí tó lag Arany ja va sol ta. Az „Em ber küzdj és 
bíz va bíz zál” mon dat nél kül a mû nek más a ha tá sa, el ve szí te né op ti mis ta jel le gét. Wag-
ner A Nibelung gyû rû je cí mû tet ra ló gi á já nak vé gén a vi lág szét hull, de meg szó lal egy 
cso dá la tos sze rel mi té ma. A bi za ko dást so ha nem sza bad fel ad ni.

– Egy re per to ár ki ala kí tá sa sok min dent el árul az igaz ga tói kon cep ci ó ról. Dön te ni 
kell ará nyok ról, ér té kek rõl, mi köz ben meg kell õriz ni a né zõk ér dek lõ dé sét is. Akad 
olyan da rab is, mely a vi lág lá tá sa mi att ne he zeb ben ér tel mez he tõ a mai né zõ nek.

– Né ze tem sze rint nincs el avult da rab. Min den szer zõ ko ra szín pa di kon ven ci ói sze-
rint írt. Brecht vi szont sa ját szín pa di nyel vet ala kí tott ki. Van vi szont ren de zõ, aki szán-
dé ko san a be vált for ma nyelv el len ren dez. Megint azt mon dom, az ered mény a dön tõ.
Ren de zõi ér tel me zés kér dé se, hogy Shakes peare, Molière vagy Ib sen a mai né zõ höz 
szól-e.

– Most ér kez tünk a har ma dik fo ga lom ér tel me zé sé hez: Gyõ ri Nem ze ti Szín ház. Mi vel
lesz meg szó lít ha tó a pék, a bo rász, az or vos és a mér nök, nem is be szél ve a fi a ta labb kor-
osz tály ok ról, a 12–16 éve sek rõl, aki k a jö võ szín ház ba já rói le het nek. A báb szín ház ból 
már ki nõt tek, a fel nõt tek nek szánt elõ adá sok ér dek lik õket, de gyak ran nem ér tik. Õket 
mi fog ja vis  sza vin ni a szín ház ba?

– Ezért ter ve zünk be ava tó szín há zi elõ adá so kat kö zép is ko lás ok nak, eb ben az évad-
ban a Cson gor és Tün de lesz az el sõ, amit ez zel a kon cep ci ó val ál lí tunk szín pad ra. Ter ve-
zünk be fo ga dó szín há zi prog ra mot is, ami in te rak tív lesz, va gyis a né zõ is ak tív ré sze se 
lesz. Ért se és lás sa, hogy is mû kö dik a szín ház va ló já ban. Ugyan ak kor al kal maz kod ni 
kell a né zõi szo ká sok hoz. Lát nunk kell, hogy ma nem le het, mint Wag ner ide jé ben, 4–5 
fel vo ná sos da ra bo kat ját sza ni órás szü ne tek kel, me lyek így egész nap is el tar tot tak. Es te 
hét tõl tí zig kell egy tör té ne tet el me sél nünk.
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– Ma a film és el sõ sor ban a té vé kép zu ha ta got zú dít mind an  nyi unk nya ká ba. Né hány 
ren de zõ odá ig el ment, s er re Gyõr ben is lát tunk pél dát, hogy komp lett je le ne te ket ül te tett 
át szõ rös tül-bõ rös tül, ze nés tül a szín pad ra. Meg kell ta nul nia a szín ház nak és per sze a 
szer zõk nek is rö vi den és ha tá so san me sél ni. Idén lát hat tunk pél dát er re is: Funtek Fri-
gyes már úgy ál lí tot ta szín pad ra a Pygmaliont, hogy a film nek dra ma tur gi ai sze re pe 
van.

– A ren de zõt is be fo lyá sol ja, ins pi rál ja a kör nye zet, ami ben él. A moz gó kép nagy 
tö me gek hez jut el pont a té vé köz ve tí té sé vel. A má so lást per sze nem, de a ha tást ter mé-
sze tes nek tar tom. A szín pad ra ke rü lõ da rab a vi lág le ké pe zé se. Ré gen pél dá ul csak li ne á-
ri san le he tett el me sél ni egy tör té ne tet a szín ház ban. A mai mód szer, az idõ sí kok sza bad 
ke ze lé se, a mo za i kok ból épít ke zés le he tõ sé ge a film nek kö szön he tõ en min den ki nek ter-
mé sze tes. Ad dig is je len volt ez az iro da lom ban, gon dol junk csak Proustra, de ma sok kal 
szé le sebb kö zön ség hez ju tott el. Ezért gon do lom, hogy in kább ins pi rá ló a ha tás.

– „Szín há zat kis túl zás sal min den hol le het csi nál ni. Ott vagy és meg te rem ted. Az a 
pro duk ció. Raj zo lunk kré tá val egy kört egy tér ben, ami kö ré em be rek ül nek, és itt tör té-
nik va la mi. Ha a kör el tû nik, ak kor raj zo lunk más hol egy má si kat, ez a ki emelt hely lesz 
a szín ház.” Schil ling Ár pád fog lal ta így ös  sze ne kem kon cep ci ó já nak lé nye gét. Õ szen tül 
es kü dött a „do boz szín ház” vé gé re.

– A „kukucska szín ház ra” cé loz?
– Mi kor a né zõ pas  szí van le ül és meg né zi, mit mu tat nak ne ki, mint a vá sá ri mu tat vá-

nyo sok. Shakes peare ide jén még tánc mu lat ság zár ta az elõ adá so kat a nap vé gén. Ez a 
mai gya kor lat in kább „ar cha i kus” klas  szi cis ta ha gyo mány nak tû nik. Guelmino Sán dor 
Li la ákáca üdí tõ ki vé tel.

– A Kis fa ludy Te rem ben a ren de zõ ket ki fe je zet ten kér tem, hogy pró bál ja nak bát rab-
ban el sza kad ni a kon ven ci ók tól. A tér ezt le he tõ vé te szi, fe les le ges ott is fix né zõ tér rel 
egy újabb ha gyo má nyos szín pa dot te rem te ni.

– Egy szer Ko lozs vá rott be szél get tem Visky And rás sal, aki tõl sok min dent meg ta nul-
tam a szín há zi dra ma tur gia vi lá gá ról. Utá na na gyon fur csáll tam, hogy Gyõr ben a szín-
lap okon né ha nem is sze re pelt dra ma turg, vagy ha igen, ak kor a mun ká ja nem ér zõ dött 
iga zán az elõ adá son. Jó az a ren de zõ nek, ha ek ko ra ha ta lom hoz jut? A for dí tá sok ese té-
ben pél dá ul szin tén fon tos sze re pe len ne egy al ko tó társ nak a szín pad ra ál lí tás ban.

– Sa ját pél dát mon dok. Mi kor a Ham le tet ren dez tem, For gács And rás volt a dra ma tur-
gom, aki vel sor ról sor ra, je le net rõl je le net re át néz tük az Arany-for dí tás szö ve gét. Nem 
le het job ban le for dí ta ni. Iga zí tá so kat le het ten ni, de az ará nyok hoz nem kell és nem is 
sza bad nyúl ni.

– Egy a mai szín há zi szak mát jól jel lem zõ eset: a ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház 
elõ adá sa, az Andrei Serban ren dez te Ványa bá csi, mely az év leg jobb elõ adá sa lett 
Er dély ben, az év leg jobb ren de zé se, és az év leg jobb fér fi fõ sze rep lõ je Hatházi And rás 
a cím sze rep ben. Peter Brook há rom hét re meg hív ta Pá rizs ba. De nem hív ták meg a 
POSZTra. Men  nyi re tart ja nyi tott nak és be fo ga dó nak a ha zai szín há zi éle tün ket?

– Az igaz ga tói pá lyá za tom ban sze re pelt terv ként az új vi dé ki szín ház elõ adá sá nak 
Gyõr be ho za ta la. Sze rin tem meg kell te rem te nünk a le he tõ sé get, hogy az iz gal mas ha tá-
ron tú li szín há zak be mu tat koz has sa nak. Mert ez fon tos ne künk is.

– „Ausch witz után nem le het köl te mé nye ket ír ni” – ír ta Adorno. Er re mi tör té nik? 
Ausch witz után két szer annyit ír nak, mint an nak elõt te, s rá adá sul job bá ra ép pen Ausch-
witz ról. A vi lág ab szurd, am bi va lens, ezért nem le het iga zi tra gé di át ír ni va ló di hõ sök 
hí ján. „Az a kö ve te lés, hogy Ausch witz so ha töb bé meg ne is mét lõd hes sék, a leg el sõ 
kö ve te lés a ne ve lés sel szem ben.” – ol vas hat nánk Adornótól, ha va la ha le for dí tot ták vol-
na 1966-os elõ adá sát. A szín ház ra mi lyen sze rep jut hat eb ben a „ne ve lés ben”?

– Ez fi lo zó fi ai kér dés. Áb rá zol hat ja a szín ház az élet rút sá ga it is, de nem jó, ha le ta-
szít ja az em bert. Ne ve gye el a ka tar zis le he tõ sé gét. Ez kö te les sé ge. A vi lág nem re mény-
te len, a szín ház se te gye ilyen né.

Iván Csa ba
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