
 ha zai szín ház tu do mány meg ha tá ro zó szemé lyi -
sé ge Szék ely György pro fesszor. A ki sko rú tud o -
mány szûk szakz sar gon já ban gyak ran em le getik, 

em le get jük a Székely-mód szert, amely vég re min den -
ki szá má ra be biz o nyí totta, hogy a sz ín já ték nem azonos 
a drá má val, s fô kép pen azt, hogy nem csak le írt szö veg 
leh et a szín há zi elô adás alap ja. De pél da mu ta tó volt 
az a tu do má nyos al a pos ság is, amellyel Szé kely György 
kuta tá si ered mén ye it köz zé tet te és be vez et te. Szé kely 
György éle té ben azonban nem ez volt a leg el sô sza -
bály talan for du lat: pá lya kez dé sét sem tek int het jük 
szok  vá nyos nak. 1940-ben sum ma cum la u de an gol–
né met–esz tét i ka szak on dok to ri ok le ve let, 1941-ben 
né met–an gol sza kos kö zép is ko lai ta nári ok le ve let szer -
zett, s a Nem ze ti Szín házhoz  szer zô dött . Ho n nan szár -
maz ott ez a szín házi ér dek lô dés? 

Az eg y sze rû nek tû nô kér dés re nem is olyan 
könnyû válaszolni. Von zód tam a muzs i ká hoz gyer -
m ek ko rom óta. A gyer me ki pö työ gé sektôl kezdve 
az alap o sabb ta nul má nyo kon ke resz tül a Fô vá ro si 
Zene is ko la zong o ra tan sza kán el vé gez tem az akadé -
mi ai elô ké szítô osz tályt. Von zód tam az iro da lom -
hoz, a nyelv ek hez. A csa ládn ak bér le te volt a Nem -
ze ti Szí nház ba. Elô t te már járt am a Vá ro si Szín ház 
ifjú sá gi elô adás a i ra. Nyolc–tíz éves kor om ban szü -
leim el kész í tet ték ne kem az Áll er ké pes csa ládi lap -
já ban meg je lent ki vág ható és fel ra gaszt ha tó Al -
hamb  ra Szín ház at, s eb ben már szín há zas dit ját -
szot tam. Eb ben azon ban még sem mi fé le el ha tá ro -
zás nem volt. Azt hogy el sô sorb an a szín ház éle te 
ér de kel, má so dé ves eg ye te mista ko romb an dön töt -
tem el, de en nek okát ma sem tu dom. Ak kor az 
tör tént, hogy meg kér tem pr o fesszor a i mat, hogy a 
szok vá nyos ang ol és né met iro da lom tör té neti fel -
a da tok hely ett a ma gam vála sz tot ta té má kat dol -
goz has sam fel. Thi ene mann Ti va dar nak, a né met 
ta nszék vez e tô jé nek azt mond tam, hogy Ib sen né -
met or szá gi re cepc i ó ját sz e ret ném fel dol goz ni. 
Yolland Art hurn ak azt ja va sol tam, hogy meg pró -
bá lom meg ír ni az an gol szín há zelmé let tör té net ét 

1882-tôl 1932-ig. Ez lett a böl csész dokto ri disszer -
tá cióm. En nek a könyv nek az egyik fe je ze te: Cra ig 
és ha tá sa. Meg ra gado tt Cra ig fan tasz ti kus köl tôi ere -
je, amellyel a sa ját mûv é sze tét ki tel je sí tô szín házról 
tu dott ír ni. El ra gadó volt, s eng em is el raga dott. 
Ta lán ez a fej e zet is hozzá já rult ah hoz, hogy e ljuttat -
tam a mûv et a Nem ze ti Szín ház ba dok tor Né meth 
Ant al nak. Csak ha mar vá lasz érke zett, ho gy ke res -
sem fel az igaz ga tó urat. Szûcs Lász ló dra ma turg 
tár sa sá gában zaj lott le elsô rö vid be szél ge té sünk. 
Kérd ez ték, já rok-e szín ház ba s mit lát tam. Meggyô -
zôd tek róla, hogy vi szony lag tá jéko zott va gyok 
ezek ben a kér dé sekben. Szó ba ker ült, hogy a szín -
ház Te le ki László Ke gyenc címû dar ab já nak b emu -
ta tó já ra kés zül, s biz tat tak en gem, hogy kés zít sek 
hoz zá sze re posz tást. Ha za ment em, e lol vas tam a 
dar a bot, és az én nem ze ti szín há zi ta pasz ta lata im 
alap ján csi nál tam egy sze re posz tást. Visszame n tem, 
be mu tat tam. Hon nan tud ta? – cso dál koz tak. Majd 
azt kér dez ték: Akar-e itt va la mit csi nálni? Ha le het, 
igen – vá la szolt am. Lek tor-dra ma turg mun ka kör -
ben a Nemze ti Szín ház ba ker ül tem. De Németh 
An tal szín há záb an ez nem azt je lent ette, hogy csak 
ez zel kell fog lal koz ni. Me gis mer ked tem a szín pad -
tech nikával, a mû vé szi vi lá gí tás fel építé sé vel, a súgó 
fe la da tával, át néz tem a partitúrákat. Es ti ügy e le tes 
ren de zô ként más na p ra né hány so ros je lenté st ké -
szí tet tem az elô adás ról. Majd – Ibsenrôl írt dol go -
za tom nak kösz ön he tô en – assziszte ns ként be von -
tak a sz í nház nagy sza bású pro duk ci ó já ba, a Pe er 
Gyntbe. Ta nul mányt ké szí tett em a pro duk ció meg -
szü let é sé rôl. Gord on Cra ig meg fo gal maz ta, hogy 
mi bôl áll egy szín há zi al ko tás: fény, hang, kép stb. 
Azt pr ó bál tam meg rögz í te ni, hogy ez a gya kor lat -
ban mi kép pen jön lét re. Mi lyen a pró b afo lya mat? 
Ho gyan éln ek a szín pad es zkö ze i vel? Vé gül: mi lesz 
az ered mény? 

Ez a ta nul mány a ma gyar szín ház tö r té net-írás ban 
mód szer ta ni újítá st ho zott, hi szen am el lett, hogy a ren -
de zô konce p ci ó ját rész le te sen le ír ja és elemzi, be mu -
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tat ja Pe er ket tôs sze re posz tá sá ból fak a dó ér tel mez é si 
le he tô sé geket, tel jes do ku men tá ci óját ad ja a pró ba fo -
lyam at nak. Né meth An ta lé volt az ötl et, hogy így kel -
le ne fel dol gozni a be mut a tót? 

A pró bák idô mé ré se az ô ja vas la ta volt. A lap -
széli sa já tos fo tó so ro zat tal egy tech ni kai as pek tust 
– a há ttér vál to zó di a ve tít é sét – kí ván tam rög zí teni.  

A Pe er Gyntrôl szóló dol goz at tal ka p cso latb an fel -
me rül a kér dés, am ely re im már nem a 23 éves if jú, ha -
nem a gaz dag éle tú tú szín ház tör tén ész vá la szol: le het 
egy ál tal án re konstru ál ni a szín há zi elô adást? Me lyek 
azok az alap vetô fo r rá sok, ame lyekre fel tét le nül sz ük -
ség van eh hez a mun káh oz? 

Azt his zem, hogy ez nag yon ér de kes és na gyon 
fon tos kér dés, amely kü lön ta nul mányt is meg ér -
deme l ne. Az ember haj lam os azt monda ni, hogy 
re  konst ruk ci ót lehet is, meg nem is kés zí te ni. Mi 
az, amit meg le het, meg ke ll csi nál ni? El sô sor ban 
az elô adás kö rül mény e it kell rög zí te ni: hol kerü lt 
szín re, ho gyan. Min dent, amit tárgy sze rûen, ob jek -
tí ven meg le het ra gad ni. Na gyon font os ma ga a 
szín pad, hi szen ren get eg tech ni kai té nyezô van, 
amely az adott el ôadás leh e tô sé geit meg ha tá roz ta. 
Be kell muta tni mi lyen tí pu sú dísz let tech ni ká val 
rend el kez tek, mi lyen vil á gí tá si le he tô sé gekk el. A 
kö z ve tett for rá sok at egy idô után el sôd leg es for rá -
sok: a szín pa di elô a dásról ké szült fényképek egé -
szítik ki. Na gyon óva to san fa g ga tó ra von hat juk eze -
ket a fel vé te le ket is, hi szen so ká ig csak a fény ké -
pész mû ter mé ben vették fel az egyes je le ne tek et, 
nem az elô ad ás fo lya ma tá ban.  

A tech ni kai kö rül mény ek fel tá rá sa után vi zs gál -
juk meg a kor szak refle xi ó ját az elô adás ra. Ez rend -
kí vül sz él sô sé ges lehet: ugy an azt a szín há zi pro duk -
ciót vol tak, akik ra jongá s sal vet ték kö rül, má sok tel -
jesen el ve tet ték. De mind egyik hoz zá tar to zik a kép -
hez; még a le gelfo gul tabb is, akár pro, akár kontra, 
de va lami rôl besz él, amit lát ott. Val a mi képpen ez e -
ket a vé lem é nye ket is fel kell hasz nál nunk. Ha más -
ra nem al kalm a sak ezek az írá sok, azt min den kép -
pen be leh et ál tal uk mu tat ni, hogy a színj á ték mit 
moz díto tt meg az em be rek ben. Nem me l lé kes persze, 
hogy az il letô jóindulattal vagy rossz ind u lat tal írt, 
mely kö zös ség (párt, tár sad al mi- vagy szín há zi érdek -
cso port stb.) ér deke be fo lyá solta kri ti ká ját – a 
rekonstrucióhoz még is min den vé lem ény hoz zá tar -
to zik, mert az elô ad ás csak közö n sé gé vel együtt ér -
de kes iga zán. De akár milyen ap r ólé koss ág gal rak juk 
össze ezt a moz a i kot, még is csak ál ló ké pet ka punk. 

Azt min den kép pen tu do má sul kell ven nünk, 
hogy az elô a dás esz tét i kai ér té kei csak az adott kor -

ra von at koz hat nak. Ezt az óta tud juk, ami ó ta negy -
ven, öt ven évv el ez elôt ti elô adá so kat, elô adá srész -
lete ket meg tu dunk néz ni. Ki derül, hogy aki kért 
egy kor ra jong tak, a mai fül nek és szem nek el visel -
he tet le nek. Pe dig egy kor ko moly esz té ti kai ér té ket 
kép vi sel tek! Erre is ügyel nünk kell te hát, hogy ne 
mai sze münk kel ít él jünk, hi szen el vont, „ab szo lút” 
esz tét i kai ér ték – azt his zem – nem lé te zik. A re -
kon st rukc i ó nál már cs ak ezért sem sza bad érté kíté -
le tet meg fog al maz ni. Meg kell áll ni a desk rip ció ha -
tá rán, azt azonban rög zít ve, hogy a ma ga ko rá ban 
mi lyen ha tás sal bírt az elem zett be mu ta tó. Me rô -
ben új le he tô sége ket teremtett a vi de o fel vé tel. Im -
már nem szük sé ges nagy tech ni kai be rend e zé se ket 
a szín padra te le pít e ni, amellyel eset leg meg zav ar -
hat ták az elô adás lény e gét; a szí né szek ben sincs 
rossz tud a to su lás – jaj, en gem most fény ké peznek. 
De még a több ka me rá val készített, né mi kép pen 
szer kesz tett, meg vá gott vi deof el vé te lek sem ad hat -
ják vissza ol yan h ûsé g gel a szín há zi es tét, aho gyan 
azt a né zô át él te. Ezért azt gond o lom – s iga zán 
nem akar om ezt a kér dést túl ér té kelni –, a szín há -
zi elô adás re konstru k ci ó já hoz sze ren csés ebb vol -
na a né zô tér rôl egy hely rôl, egy ka me rá val ké szí -
tett, vá gatlan fel vé te lek et hasz nálni.  

A szín ház mû vé szek fel jegy zé sei nagy mért ék -
ben se gít he tik ezt a mun kát. Nem ré gi ben Az em -
ber tra gé di ája szce ni kai meg va lós í tá sá nak tör té ne -
tét prób ál tam felvázolni a Ba jor Gizi Sz í nész múze -
um ban ren de zett ki ál lí tás kap csán. Sorra vet tem az 
egyes kor sza kok szín pa di esz közt á rát, s a ren de -
zôk szín pa di meg je len í tés re vo nat ko zó kon cep ció -
it. El s ôsor ban a kri ti kák rész le tes le írá sa it tud tam 
ki tûn ô en fel haszn ál ni. De az elô adá sok szö ve gét is 
csak a meg lé vô ren de zô péld á nyok se gít sé gé vel le -
het meg áll apí ta ni. Nincs rá pél da ugya nis, hogy a 
drá ma í ró telj es szö ve ge ke rült vol na kö zön ség elé. 
S ez nem csak Az em ber trag é di á jára von at ko zik. Hú -
zá sok, te ch ni kai kény szer ek, rend e zôi el képze lés -
bôl adódó mód o sí tá sok, a szí né szek „ezt én nem 
tu dom így el mon dani” pa na sza stb. A szín ház tör -
té nészt ép pen az kü lön böz te ti meg a drá ma tör té -
nésztôl, aki nek ugyan nem nélk ü löz heti mun ká ját, 
hogy a tény le ges elô adást pró bálja meg vizs gál ni. 
Ez ugyan is a szín ház és a sz ín já ték tör té nete. 

A szí nhá zi re konst ruk ció ról szó ló ta nul mányban 
eze ket a kérdéseket kelle ne enn él ala po sab ban végig   -
gon dol va, job ban ki dol goz va me gírni.  

A Nem ze ti Szín ház ban Pro fesszor úr ren de zett is...  
Igen. Min de nfé lét csin ál tam. Tit kár kod tam, tol -

mács ol tam. Ki pró bál hat tam erô met. Er re Né meth 
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An tal nem csak hogy leh e tô sé get adott, hanem szin -
te a mély vízbe do bott. Ger hardt Ha upt mann szü -
le tés é nek nyolc va na dik év ford u ló ja al kal má val a 
Nem ze ti Szín ház ün ne pi pro duk ci ó ban hoz ta szín -
re az idôs író egyik ut ol só mû vét. Le for dí tottam és 
meg rend ez tem Ha uptm an nak az Iphigénia Delp hi -
ben cí mû drá máj át. A má sik mû, ame lyet szín re 
vittem, még enn él is sokk al ér de ke sebb. Hu bay 
Mik lósn ak Hô sök nél kül címû elsô, a maga id e jé ben 
po lit i kai szem pont ból is meg le het ô sen ké nyes 
mond a ni va lójú tra géd i á ja, tr a gi ko méd i á ja volt, 
amely ben olyan szí nés ze gyütte s sel kel lett dol goz -
nom, amely egy ma gamf aj ta kez dônek ór i á si erô -
prób át je len tett. El ké pesz tô a név sor: Tô kés An na, 
Abo nyi Gé za, Sza bó Sán dor, Ko vács Ká roly, Olthy 
Mag da, s a da rab f ôsz e re pé re a Víg szín ház ból ven -
dé gül hív ott Som lay Ar túr. Sz e ren csére si kerü lt ve -
le egye tért és ben dol goz nom, és így há la Is tennek 
so kat se gí tett.  

1943-ban ism ét mélyv íz be ker ült a Nem zeti Szín -
ház fi a tal ren de zô je, Pé csett lett szín ház igaz ga tó.  

Na gyon ko moly szín ház po li tik ai okai vol tak 
„kül de tés em nek”. Pécs vá ro sa, amely ma gát min -
dig rend kí vül ko moly hag yo má nyok ra te kin tô kul -
tu rá lis köz pont nak te kin tet te, elhatározta, ho gy új -
ra szerv e zi mû vé szi éle tét. Meg hívták Weöres Sán -
dort, Csorba Gyô zôt, Mar tin Fe ren cet, Ta kács Je -
nôt, Ma ros Ru dol fot, hogy a Ja nus Pan no ni us Tár -
sas ág ke re té ben ele ven mûv é szi éle tet te remt se nek. 
Eh hez csat la koz ott a vá rosn ak az a dön té se, hogy 
ki lép a Sz í nész kam a ra stag i o ne-rend sze ré bôl, s a 
Nemze ti Szín ház „in ten dat ú rá ja” alatt sa ját ke ze -
lésbe ve szik a szí nhá zat. Ennek je gyé ben ke rül tem 
Pécs re, hogy kép vi seljem a kora be li Nem zeti Szín -
ház mû vé szi és szellemi igé nye it.  

Az volt a cé lunk, hogy – bár vi déken a szín ház 
egyet len épü le té ben min den te átr á lis mû fajt meg 
kellett szól al ta tnunk – jól össze ko vá csolt tár su lattal, 
kö vet keze tes mû sor pol i ti ká val, a kama ra szí nhá zi 
ját szó hely be kap cso lá sá val te gyünk el e get azok nak 
a kö vet el mé nyek nek, amelyeket egy ilyen mér e tû 
vi dé ki szín ház elé ki le het, sôt ki kell tûz ni. Igé -
nyess é get, jó eg yüt tes szelle met köve tel tünk min -
den té ren: ezt szol gál ta a sz í npad át épí té se, az új 
vi lág í tás meg te rem tése cs a kúgy, mint a tá r su lat ol -
csó há zi ét kezt e té sé nek me gszer ve zé se. Hogy tö -
rek vé sei met si ker kor o náz ta, bizo nyít ja, hogy ami -
kor min den ma gyar ors zá gi tár su lat fel bom lott, 
Nyu gat ra ment; a Pé csi Nem zeti Szín ház együtt 
mara dt, és 1944 dece m be ré ben val a mennyi tag 
köz re mûk ö dé sé vel újra ját szott.  

Egé szen kü lönös, hogy Né meth An tal kö ze li munka -
tár sa szín ház igaz ga tó ma rad ha tott 1945 után is.  

Nem so káig. 1947-ben annyi ra ki é le zôd tek a 
ha tal mi-po li ti kai har cok – Péc sett konk ré tan a szo -
ciál de mok rat ák el len –, hogy ne kem is men nem 
kel lett. Még meg ren dez tem – ôsb e mu ta tók ént – 
Mó ricz Zsig mond Bo szor kány cí mû drá máj át; a 
Fejedelmet Bes se nyei Fe renc ját szot ta, a díszl e te -
ket Fáb ri Zol tán ter vez te, a zenét Ma ros Ru dolf 
szere z te, de aztán meg szûn tek azok a mû vé szi igé -
nyek és el kép ze lé sek, ame lyek kel én ere de ti leg 
Pécs  re ér keztem. Minde zek kö vet kez té ben 1949-
ben, a szín há zak álla mo sí tá sa kor Kecs ke mé ten és 
Szol  no kon foly tat tam ren de zôi pál ya fu tá so mat, 
aho n nan Gás pár Mar git hí vott a fô vá rosba. 1952-
tôl kezd ve öt év en ke resz tül a Fô vár o si Ope rett -
szín ház fô ren de zô je vol tam.  

Az ed di gi pá lya fu tás is me re té ben nem egé szen meg -
mag ya ráz hat at lan, de még is fur csa, hogy a si ker es ren -
de zô szakít a gya korla ti mun ká val, s vissza ka nya ro dik 
pá lya kez dé sé hez, s el kö te lezi ma gát – im már vég le ge -
sen – a szín ház el mé le ti és törté ne ti kér dé sei mel lett.  

En nek is tö bb össze tevô je volt. Gás pár Marg it 
irá nyí tás á val ugy an is ez alatt az idô alatt na gyon 
ko moly szín ház tör té neti ku ta tá sok foly tak az ope -
rett múlt já nak, népi gyö ke re in ek a fe ltá rá sára. 
Azok  ra az össze füg gé sek re, ame lyek ezt a mû fajt, 
s az eh hez ha sonló mû fajo kat mind ig is sz er ves ré -
szévé te t ték a szín ház kul túr á nak. Eb bôl szü le tett 
pél dául Gás pár Mar git A mú zsák nev e let len gyermeke 
cí mû, el sô ha zai op e rett-tör té ne te. Kis ebb-na gyobb 
ta nul mán yo kat ké szí tet tem, s en nek so rán nag yon 
so kat hasz nál tam a Ma gyar Szín há zi- és Film mû -
vé sze ti Szö vet ség Tu dom á nyos Osz tál yá nak könyv -
tá rát. Las san, azt ke ll mon da nom, új ra el kezd tem 
be le éde sedni az el mé le ti és a tör tén e ti kuta tá sok -
ba. A gya kor lati fo r du la tot ter mé sze tes en 1956 
hozta meg, amikor Gá s pár Mar gi tot me g fosz tot ták 
az igazg a tói szék tôl. Én még igyekeztem a szí nhá -
zon be lül az ô kor sza kán ak eredm é nye i re támasz -
kodva meg mente ni va la mi kép pen azo kat az ér té -
ke ket, ame lyek et ezek az évek létr e hoz tak. Ez azon -
ban ak kor, ab ban a han gu latb an nem le he tett iga -
zán er de mé nyes. 1957 márc i u sá ban Hont Fe renc 
ve ze té sé vel me ga laku lt egy szín ház- és film tu domá -
nyi int é zet – amely nek ré sze volt a Baj or Gi zi Múze -
um, az Or szá gos Szín ház tör té neti Múz e um és a 
Film int é zet is – és ehh ez az in tézm ény hez ke rült a 
Szövetség ak kor Mészöly Ti bor ve ze té se alatt ál ló 
könyv tá ra, amely ben én már egy ide je ku tat gat tam. 
Úgy érez tem, hogy ez zel k ivá ló alkalom nyí lik ar -
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ra, hogy le zár jam a gya korlat kor sza kát, és meg -
pró bál jam az el mé le ti ált a lá no sít ás nak és a törté -
ne ti kut a tás nak a te rü le tén fel dol goz ni azok at a ta -
paszt a la to kat, am e lye ket az el múlt ti ze nöt év ben 
sze reztem. 

Mi volt az el sô olyan fe la dat, amelyben kama toz -
tat ni leh e tett a gyak or la ti munkát? 

Én ala poz tam meg a in té zet do ku men tá ci ós-ku -
ta tá si rend sze rét s mód szer ta nát. Eb ben is a szín -
ház mû vé szet é nek komp lex szem lé le te ér vé nyesült. 
Nem csak a drámá val és a drá ma ír ó val fog lal koz -
tunk, bár egy rend kí vül szé les inf or má ciós anyag 
fel dol goz á sá nak a mód szer ét és gya kor la tát dol goz -
tuk ki, hanem fog lal koz tunk a szín ház mû vé szet -
nek az úgy ne vez ett „nem-esz té ti kai” ol da lai val is; 
be le ért ve eb be szer ve zési, jo gi, gaz da sá gi, mû sza -
ki, ter ve zé si, szoc i o ló giai tém á kat. És ez alatt az idô 
alatt kezdtem el ki dol goz ni azt a bi zo nyos színj á -
ték típus-el mé le tet, amely igyek szik mag á ba fog -
lalni min da zo kat a szín já tékos je lens é ge ket, ame -
lyek messze túl az ír ott drám ák szö ve gén, azok nak 
a já ték ok nak a száz a it vagy akár ez re it pró bálja 
rend  szerbe szed ni, ame lyek a vil lámtré fá tól a népi 
szo ká so kon kere sz tül az ope rá ig, a ba let tôl az ope -
ret tig és a panto mi mig meg tel í tet ték az em be ri ség 
éle tét az egész föld göm bön az el múlt évez re dek -
ben. Ezek nek a ki a lak u lá sát, egy más ra épü lé sét, 
szer ke zet ét, rend jét, obj ek tív leírási, meg ha táro zá -
si mó dját pró bál tam ku tatni. Tu do má nyos fo ko za -
taim at en nek a té má nak ki tel jesí té sé vel szer ez tem 
meg. A szín ját ék tí pusok dr a ma turgi á ja címû mûv e -
mért 1967-ben kan di dá tu si, a Színjá ték vilá ga cím -
mel írt köny ve mért 1988-ban nagy do k to ri fo ko za -
tot kap tam. 

Hog yan fo gad ta a tu domá nyos köz vé le mény és 
hogy an az ún. szín há zi szak ma ezt a fel fe dez ést?  

Ez is fur csa prob lé ma, s egé szen messzire megy 
vissza. A ma gyar szín há zi élet ben az el mé le tel le -
nes ség majd nem azt mond ha tom, hogy tra di ci o -
nál is. Amit a leg kü lön bö zôbb fo r rá sok táplá l tak, 
táp lál nak. Nagy mér ték ben az, hogy a színé szek 
érz ik, hogy az el mé leti meg fo gal maz á sok ból ôk a 
gya kor lat ban se m mit sem tud nak hasz nosí ta ni. S 
eb ben van is va la mi, hi szen a sz í nész szá má ra a ren -
de zô is leg fel jebb a pró ba idô szak ele jén tart mû -
elem zést, ám ak kor sem a megv a ló sí tás elm é le té -
rôl be szél. Sok kal jobb an tud haszn ál ni a szí nész 
egy, a ren dezô ré szér ôl nem elô ját szott, ha nem leg -
fel jebb fel muta tott, ih letô, fan táz i a éb resz tô gesz -
tust. Te hát a tény leg es szín mû vé szi alkotásban a 
ki vül rôl jött el mé let nem bi zo nyul hasz nos nak. Van 

per sze, ami kor maga a szí nész gon dol ko dik el ar -
ról, ho gy mi az, amit cs i nál. Gon dol junk csak Eg -
ressy Gá bor ra, Básti La josra és Gá bor Mi k lós ra, 
akik nek meg volt hoz zá a kész ségük és az igé nyük, 
hogy mé lyeb ben fog lal koz za nak az zal, am it ôk a 
szín pa don csi nál tak, és aho gyan csi nál ták. De ez 
bel ül rôl jön. Át élt ta paszt a la tok alapján. Ez nem az 
az elm é let, ame lyet a szín ház zal fog lal ko zó ku tatók 
ki gond ol nak. Ez az át élt el mé let na gyon hasznos a 
szín mû vé szek szá má ra, s nagy örö m mel is ol vas -
sák, mert ha son ló gon dok kal kín lódn ak. 

Ami a szín ház tör tén et nek és -el mé let nek az 
1950-es évek ben a szí nhá zi szakma ré szé rôl ere dô 
ne ga tív meg ítél é sét illeti, az – töb bek kö zött – ar -
ra ve zet he tô vissza, hogy Ma jor Ta más gy û löl te 
Hont Fe ren cet. Ez ret ten tô pri mit í ven hang zik, pe -
dig így van. Ho lott Hont Fer enc 1945 elôt ti szín -
ház tu dom á nyi mû ve i vel és gya kor la ti szín há zi 
mun ká já val – Sze gedi Sza bad té ri Já té kok kal, Füg -
get len Szín pad dal (a ben ne ját szó Ma jor Ta más sal!) 
– jel en tôs ré sze a ma gyar szín ház mû vé szet tör té -
ne té nek. Hont Az el tûnt ma gyar szín ját ék cí mû 
köny ve nél kül nem le het be szél ni a ko rai ma gyar 
szín já té kos for mák ki ala ku lá sá ról; még ha vi tat ko -
zik is ve le az ember. De meg van, s hal lat lan fi lo ló -
gi ai fel kész ült ség gel ké szült. Ma jor Ta más vi szont 
a ma ga rend kí vül rosszin du latú, de ug yan ak kor 
rend kí vül ha tá so san elô a dott meg jegy zés e i vel le já -
rat ni igye keze tt. Nem csak azt val lot ta, hogy fel es -
le ges Hont szín ház tu do má nya, han em a „mû vé -
szet” ne vé ben neve t sé ges sé tet te. Ezen az ala pon 
tették ki Hon tot a fô isko lá ról, ezen az ala pon hall -
gat tat ták el, ami kor nyug díj ba küld ték. Ez a na -
gyon erôs szem élyes el lensz env év ti ze de ket á thá -
ló zott, s eb ben a lég kör ben nehéz volt dol goz ni. 
Ugyan ak kor – s ez most az én vé le mé nyem – na -
gyon kell vi gyáz ni ar ra a szính á zel méle t ben, hogy 
emészt he tô for máb an ke rü ljön a szak ma és a nagy -
kö zön ség elé. Mert elk ép zel hetô az, hogy el eve ta -
szít az a for ma, ahogy meg fi gye lé se it, ku ta tá sa it 
rög zí ti vala ki. Nem le het azon cso dál koz ni, hogy 
az el mé let el le ness ég új tá pot kap. Ez is hoz z átart -
o zik ehhez a kér dés hez.  

Ami a nagy össze fog lal á sok fog ad ta tá sát il le ti. 
Ne héz l emér ni, mert olyan ala csony pél dány szám -
ban je len tek meg, hogy el ér he tet le nek a szak ma és 
a nagy kö zön ség szá má ra. Ez en nem tu dom, ho -
gyan le het ne vál tozt at ni. 

Pro fesszor úr nak az el sôk kö zött adat ott meg, hogy 
az Egyesült Ál lamo k ba vend ég ta nárn ak hív ták. Ho -
gyan tör tént? 
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Me gp ró bá lom röviden össze fog lal ni. Az egész 
úgy ke z dô dött, hogy az Int é zet fel vet te a kapc so -
la tot, még Hont Fe renc ide jé ben a Szín há zi Ku ta -
tók Nem zetk ö zi Tár sa ság á val. Ez kez det ben rö vi -
debb utak at (Prága, Bécs) jel en tett, ahol me gis mer -
ked het tünk euró pai és ten ge ren tú li kutatókkal. 
1965–1966 kö rül hall ga tó ja vol tam a salz bur gi 
Rein hardt-sze mi nár i um nak, ahol meg is mer ked tem 
egy rend kí vül híres és rend kí vül ked ves egyé ni sé -
gû New York-i dísz let ter vezô vel, Mor de cai Go relik -
kel. 1967-ben meg hív tak, ho gy a New York ál lam 
egye te mén me g ren de zen dô szín há zi kon fe ren cia 
egy ik pa nel jét ve zes sem a ne ves szín ház tört é -
nésszel, John Gass ner rel és Gor lik kel. Akkor New 
Yo rk Sta te Uni ver sity egyik ve zetô je azon nal fe la -
ján lot ta, hogy ta nít sak a bro okly ni egye tem szín -
há zi tanszékén, amely azon ban ne kem nem tetszett, 
s ne met mond tam. 1968 elején jóval elôn yö sebb 
anyagi fel té te lek kel lesz er zôd tem New York ál lam 
egye temi kö zpont jába, Al bany ba. Köz vetle nül in -
du lá som el ôtt tört ént Csehsz lo vá kia meg szál lá sa. 
Meg kér dez tem a kül ügy mi nisz té rium tól: ilyen fel -
té te lek mel lett va jon utaz ha tok-e Ame ri kába. Vá -
la szuk az volt, ha az ame ri kaiak fo gad nak – igen. 
Így si ke rült k imen nem, és vég ig csi nál tam az egy 
évet. Nem mag yar szín ház tör té netr ôl be szél tem, 
me rt al kal mazk od nom kel lett az ottani tanrendhez. 
Az el sô fé lév ben az euró pai rend e zés tör té ne tét ad -
tam elô a 19. szá zad kö zep é tôl a 20. század el e jé -
ig. A más o dik fél év ben Cse hov volt a té mám. Ez 
azért volt kü lö nös en ér dek es, mert az Egye sült Álla -
mok ban az 1950-es évek vé gén, az 1960-as év ek 
ele jén fe dezt ék fel ma guk nak Cse ho vot. O ri ási sze -
ren csém volt, hogy egy se reg ki ad vány ak kor je lent 
meg Cse hov ról. S mindezt fil lé rek ért az egyet e mi 
köny vesb olt ban meg is tu d tam vá sá rol ni. Cse -
hovval iga záb ól ott tudtam meg is mer ked ni én is. 
Ta nul va ta ní tot tam vagy ta nít va ta nul tam. S egy 
má sik kur zust Ion es co ról és Ge net-rôl vez et tem, 
akik nek mû vei 1968-ban még eg é szen frissek vo -
l tak. Ha tanul tam, ak kor én ott eze ket ta nul tam. 
Pél dá ul az egye tem kapo tt egy di a so ro za tot a ja pán 
szín ház ról – mert az Egye sült Ál la mok Ja pánn al is 
ak kor kezdte fel ven ni, el sô sor ban a kul tur á lis kap -
csol a to kat –, s mivel én a báb ját szás ka p csán itt -
hon már fog lal koz tam a ja pán szí nház zal, elô adást 
rög tö nözt em a fény ké pekhez. Tartó z tat tak, de kü -
lön féle okok ból ha zajö t tem. Még sem bán tam meg 
ezt a dö n té se met, mert még leg alább hat vagy hét 
alk a lom mal k iut az hat tam ugy a no da. Fe le sé gem, 
De ák Ró zsa – a Víg szí nház ren de zôa sszisz ten se – 

el ôször Mol nár Fere nc mû vét, A hattyút, majd a 
Déry Tib or Kép zelt ri port egy ame rik ai pop fesz ti vál -
ról cí mû re gé nyéb ôl ké szült Pres ser Gá bor és 
Adam is Anna mu si calj ét vit te szín pad ra, amel yet 
ott ‘Kép zelt rip ort egy amer i kai rock fesz ti válról’ 
címmel ad tak elô. 

Má sik nagy utam 1978-ban Ja pán ba ve ze tett, a 
Ja pan Fo un dat i on meghívására. Ezt az utat oly an 
alapo san szer vezt ék, hogy elôzetesen kérdôíven, 
napra pon tosan ki kér deztek, hogy mit szer et nék 
lát ni. Ek kor volt szerencsém meg néz ni Kyotóban 
jú ni us el se jén egy bi zo nyos kül ön le ges „fák lyaf é -
nyes”, ta ki gi-nó elô adást a Hei an-szent ély sza badté -
ri szín pa dán. 

Sydney-be pe dig úgy ju tot tam el, hogy az ott a -
ni Ope ra ház hír es épüle té ben a magy ar ope r ajátszás 
tör té net ét be mu ta tó k iál lí tást rende z tem meg Staud 
Gé za for ga tók öny ve al ap ján. Ne gye dik em lé keze -
tes utam on Abu Dhabi ban, az Arab Emír sé gek fô -
vá ro sáb an, szín házi kon fe ren cián vet tem részt. 
Ennek az volt az elôz mén ye, hogy né hány arab or -
szág ve ze tô szín há zi em be rei Ma gya ror szá gon sze -
rez ték meg tu do mán yos mi nô sí té sü ket, amely ben 
as pi ráns-vez e tô ként vagy opp o nens ként köz re mû -
köd tem. Ez az utam ar ról gyô zött meg, hogy a szín -
ház élô mû vé szet. Kü lön bözô színvo na lon, kü -
lönbö  zô for mák kö zött, min de nfé le szél sô ség gel 
együtt, de lé te zô em beri kom mu ni ká ci ós for ma, 
am e  lyet a leg kü lön bö zôbb techn i kai újítások sem 
ren dí te nek meg, sôt min dig for rá sa mar ad ezeknek.  

Né hány elôadást le szám ít va, Pr o fesszor úr soha -
sem rend e zett az eml é ke ze tes 1957-es pá lya mó do sí tás 
óta. Naiv kér dés vol na meg kér dez ni: nem hián y zott-e 
az élô szín ház? Az vi szont job ban ér de kel ne, mennyiben 
be fol yá sol ja a szí nház tör té nész munká ját, hogy va la -
mi kor ô is ren de zett? 

Gya kor la ti szín há zi mun kámn ak na gyon ko -
moly sze repe volt szín ház ku ta tói szem lé le tem ki a -
la ku lá sá ban. Min de nek elôtt ab ban, hogy ne ír jak 
le olyas mit, ami rôl tu dom, hogy a va ló sá gos élet -
ben nem úgy van. De felt ét le nül úgy ír jak min den -
rôl – mi u tán a ré geb bi ha zai szín házi sz a ki ro dalom 
el sô sor ban az irodalomelméletbôl és kri ti ká ból táp -
lál ko zott –, hogy fi gye lem be ve gyem az élô, a tény -
le ges szín ház at, s gaz dag ab ban, sok ol da lúb ban kö -
ze lít sem meg en nek a mûvé szet nek a vi lá gát. (Nem 
vé let len ül adtam egyik könyv em nek A szín já ték vi -
lá ga cí met...) Na gyon ke vés olyan mû van – ta lán 
Puk ánszky né Ká dár Jo lán Nemzeti Színházról szóló 
mun ká ja volt az elsô 1940-ben – amely a szín ház 
nem-esz téti kai old alát is rög zí tette; meg vizs gál ta 
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szer ve ze tét, szer ve zetlen sé gét, gazda sá gi kö rül mé -
nye it is. Amikor a Szín házi Intézetben kezd tem el 
dol goz ni, akk or az egyik leg sa ját o sabb te rü let nek 
ére z tem, s képviseltem is az In té zet ben ann ak a te -
rü let nek a fo n tos sá gát, amit „szín há zi mû ködé s tan -
nak” nev ez tünk el. Ha az egyik ol da lon a szín játék -
tí pu sok ál l nak, ak kor a má sik olda lon a ti po ló gi ai 
le írás nak egy na gyon fon  tos ré sze is is mert té kel -
le tt, hogy vál jon: a szín há zi élet nek a szer ve ze ti, a 
tech nikai és a gaz da sá gi old a la. Ami kor én szín há -
zat csi nált am, ak kor ezek  kel a kér dé sek kel nap 
mint nap tal ál koz tam. Te hát nem csak azzal, hogy 
mi len ne a leg szebb a szí npa don, han em az zal, hogy 
le het azt egy álta lá ban meg val ó sí ta ni. Mi kell ahhoz, 
hogy ez lét re jöj jön? És ez zel az iro da lom köz pon tú 
drá ma- és szín ház ku tat ás nem fogla l ko zott. Már 
ped ig enélk ül nem tel jes a kép. S ha az emb er nem 
is me ri ezt a ré szét a szín ház éle té nek, a szín ház vi -
lá gán ak, haj la mos té vkö vet kez te té sek l evo ná sá ra.  

1975-ben Pro fesszor úr me gír ta Cra ig-mo nog rá fi -
á ját, 1992-ben meg je len tette He ve si és Craig le ve lezé -
sét. Ez még min dig az if jú ko ri rajo n gás kö vetke z mé -
nye volt? Mennyi ben be fo lyá sol ta az élet mû vet a fel -
ké rés, a meg ren del és; és mennyi ben ta lálko zott az egyé -
ni ér dek lôdé s sel, az „eg yé ni ku ta tási terv vel”? 

A Gon do lat K iad ó ban Sta ud Gé za szer kesz tet -
te a Szem tôl szem be cí mû könyv so ro zat szín há zi 
részét, s ô kért fel, hogy ír jam meg a Cra ig rôl szó -
ló köny vet. Hiá ny volt egy sze rû en. Kép te len ség -
nek tûnt, hogy a hu sza dik szá za di szín há zmû vé -
szet egyik irán ymuta tó já ról, meg alap í tó já ról, a te -
at ra li tás mint mûv é szet igé nyé nek megf o gal mazó -
já ról ma gyar nyel ven sem mit ne le hes sen ol vas ni. 
Hev e si írt róla pár szót, a Szí né sze ti le xi konb an van 
ró la fél ha sáb; de enn él az ô eu ró pai je len tô sé ge 
messze na gyobb volt. Én is véletlenül akadt am rá. 

Ha én nem azt az álta lá nos té mát vála sz tom az 
egye  te men, hogy angol szính á zel mé let et tôl ed dig, 
amely be ô is „bele esik”, ak kor biz tos, hogy nem 
tud tam vol na ró la. Mert ma gyar nyel ven Cra igr ôl 
sem mit sem le he tett ol vas ni. Ezért tar tot tam én 
fon tos nak, ho gy rész ben a Gon dolat Ki adó so ro -
za tá ba írjak ró la, rész ben ma gyar kap cso la ta it fel -
dol goz zam. Egyébké nt ez utób bi, He ve si és Craig 
le ve le zé sét ta r tal ma zó köt et, az eu ró pai szín ház -
tör té ne ti ku ta tás szám á ra több et adott, töb bet je -
len tett, mint a ha zai szá má ra. Sa ját ku  ta tá sa im te -
hát sze ren csésen ta lál koztak a tudo mányos könyv -
ki adás ter ve i vel. 

A bes zél ge tés ünk után olvasható friss ta nulmá ny is 
bi zony ít ja, hogy Pro fesszor úr állandóan dol go zik. Most 
ép pen mivel fo g lal ko zik?  

Most ép pen a Ma gyar szín ház tört é net más o dik 
köt e té nek rám esô ré szé vel. Új meg új probl é mák 
vet ôd nek fel, s az em ber ilyenk or arra gon dol, hogy 
mi az, ami nem fér be le eb be az össze fo g la lás ba, de 
újra ol va sás ok kal, új meg kö ze lít é sek kel fel kell dol -
goz nia. A na gy át te kinté sek után a kis kér dé sekrôl, 
a le hetô le grész le te sebb fil o ló gi ai esz kö zök fel hasz -
ná lá sával ér de mes „mi ni e ssz é ket” ír ni. Tula j don -
képp en ez a „Leár-ké r dés” is ilyen volt. Azt akar -
tam be mu tat ni, hogy egy olyan fon tos ságú szí nház -
tör té ne ti esemé ny, mint ami lyen Sha kesp e a re Lear 
ki rá lyá nak elsô ma gyar nyel vû szín re vi tele volt, mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött ment vé g be. Ezek a kis 
szín ház tör té ne ti rész le tek új meg új mód sze rta ni 
kér dé se ket vetn ek fel. Is mét a ho gyan vá lik hang -
súl yos sá, hi szen azt, hogy mit ad tak elô, jól is mer -
jük számos mû sor össze áll í tás ból. Most egy-két 
ilyen té mát ta lál tam ma gam nak. Ha elég érd e kes -
nek muta t koz nak – kí vánc si ter mé szet lé vén –, 
meg prób á lom fe lku tat ni és megfo gal maz ni ôket. 
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