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Fogadó a Mesterekhez

„Ez egy összmûvészeti fesztivál”
Tasnádi Csaba direktorral Barna Zsuzsanna és
Nedermann Katalin beszélget

A sok kérdés, ami a fesztivál során merült fel bennünk, napról-napra jobban foglalkoztatott minket. A válaszok egy részét sejtettük már, de szerettünk volna megbizonyosodni elképzeléseink helyességérôl. Evidensnek tûnt, hogy Tasnádi Csabát
keressük fel, hiszen ha valaki megadhatta a pontos válaszokat, akkor az ô volt. Így
került sor arra az interjúra, amely mindkettônkre meglepô erôvel hatott

Barna Zsuzsanna: Ha a Fesztivál történetén végigtekintünk, akkor jól látható, hogy a zsûri
egyáltalán nem a szûken vett szakmai körökbôl kerül ki. Milyen megfontolásból döntött így?

Tasnádi Csaba: Nagyon fontos dologra kérdez rá. Ez a fesztivál egy összmûvészeti
fesztivál és eredeti szándékában is egy antik értelemben vett népünnepély kívánt
lenni. Sejthetô volt, hogy a színház véges befogadóképessége feszültségforrás lehet,
mivel nem mindenki jut hozzá a kurrens kultúrálódási és szórakozási lehetôséghez.
Ezért mi nagyon tudatosan a kísérôprogramokat is próbáltuk arra a színvonalra felhozni, amit a maguk nemében a színházi elôadások is képviselnek. Mára már elmondhatjuk, hogy a zenei kínálat valós alternatívát képez a színházi program
mellett. És a szabadtéri programoknak megvan az az elônye, hogy nem ismernek férôhelykorlátot. Úgy gondolom, hogy a színházi versenyprogram megítélésében is a
legfontosabb az átlagnézôk véleménye, mert akkor, hogyha zsûri elnököknek és kritikusoknak csinálnánk színházat, nagyon kevesen ülnének a nézôtéren, többen lennének a színpadon. Volt egy legendás történet a Móricz Zsigmond Színházban —
elég régi történet. Az adott elôadásnak nem volt igazán jó híre, nagyon csikorgós tél
volt, leesett a hó is. Az egyik színészkolléga kikukucskált a nézôtérre — általában a
függönyökön mindig szokott lenni egy lyuk, amin a színész meg tudja lesni, hogy a
nézôtéren hol ül az ismerôse, megtelt-e már a nézôtér, stb. — majd hátraszólt a többieknek hogy: „Nyugi, mi vagyunk többen!” Mintha ez egy harc lenne. Magyarán,
ha mi a kritikusoknak csinálnánk színházat, biztonságban érezhetnénk magunkat,
mert mi lennénk többen a színpadon. Szerencsére mi nem a kritikusoknak csinálunk színházat. Ádám Ottó mesterem mondta azt, hogy a jó kritikának örülünk, a
rosszat nem olvassuk el. Tudom azt, hogy fontos és nagy felelôsség a kritikaírás, de
a hétköznapokban nem azzal a céllal megyünk föl a színpadra, hogy mit fog szólni
a kritikus. Ezt én demonstrálni is akartam a zsûri összetételével, egyrészt hogy komolyan vehetô legyen a versenyprogram a szakma számára, mindig van benne két
szakíró, de van benne három, a nézôk közül kisorsolt jelentkezô is. És nagy a merítés, lehet betanított munkás, egyetemi oktató, vagy nyugdíjas is, ahogy Fortuna dönt
abban az évben. Ezen kívül van még a minden vitán fölül álló karizmatikus mûvészegyéniség, a zsûrielnök. Idén Szakonyi Károly. Biztosak lehetünk abban, hogy egy
korrekt úriember és elég sok színházat látott már. Szinetár Miklósról és Bacsó Péterrôl is ugyanígy elmondható ez. Elôtte nagyon elégedett voltam Fábry Sándor
munkájával is, aki végzett dramaturg, nagyon sokat foglakozott színházzal és filmmel, ô nem csak egyszerûen show-man, hanem egy színházi és filmes szakember is.
Összefoglalva az tehát a lényeg, hogy miért ne ítéljen az átlagnézô, amikor az egészet nekik csináljuk.
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Nedermann Katalin: Ezen okból kifolyólag nem tartja fontosnak a szervezett keretek között
zajló szakmai beszélgetést?

T. Cs.: Teljesen fakultatív. Arra való elôadás után a büfé, a Vidor kert és a Barbizon
kertje. Nem akartam egy olyan fesztivált csinálni, ami görcsösen komolyan veszi
önmagát, olyanból már van, nem is egy. Azok is nagyon fontosak, csak kerestem egy
fehér foltot a fesztiválpalettán, és nem volt rossz gondolat, hogy a míves szórakoztatásnak, a vígjátéknak is kéne egy méltó megmérettetés, egy ünnep, ahol azok a színészek, akik magas színvonalon mûvelik ezt a mesterséget, a szórakoztatásnak ezt a
válfaját, azok is örömködhessenek egy hétig, és rájuk irányuljon a figyelem. Nagyonnagyon komoly szakmai tudást igényel egy jó, tapsos antré vagy abgang. Ennek nagy
mesterei voltak Magyarországon, Kabos, Latabárék, Salamon Béla, Feleki Kamil,
stb. És vannak méltó utódaik. Ebben az országban kell hogy a vígjátékoknak, a színvonalas szórakoztatásnak, a nevettetésnek is legyen egy örömünnepe.

B. Zs.: Mennyire célja a VIDOR Fesztiválnak, hogy a nyíregyházi közönség a nagy pesti
színházak és a fontosabb vidéki színházak elôadásait saját városában láthassa?

T. Cs.: Nagyon motiváló. A kezdettôl szerettük volna, hogy ez a fesztivál demokratikus értelemben is népünnepély legyen, vagyis hogy segítsük elô azt, hogy aki itt él,
az is hozzájusson olyan élményhez, amit a fizikai távolság vagy anyagi okok megnehezítenek. Magyarország nagyon egészségtelenül centralizált, a vasútvonalakat
megnézve is látszik, hogy vízfejû az ország. Ez a Pest-centrikusság, amivel nekem nagyon sok bajom van, egy csomó rossz érzést indukál, kisebbségi komplexust teremthet. Többször hallottam itt, és nagyon bosszantott, hogy az ország úgyis a Duna
vonaláig tart; sötét Szabolcs; Tirpákia. Szerintem ezek helytelen beidegzôdések,
rossz sztereotípiák, görcsök a vidéken élôk lelkében. Ahhoz, hogy megnézzék azokat a színészeket, akiket csak tv-ben látnának, sok pénzért föl kell menniük Pestre
— már csak a fölutazás is sok pénz — ehhez jön még az ottani színházjegy ára, ami minimum háromszorosa az itteninek, szóval így többeknek le kell mondania errôl. A
Fesztivál alatt nem ez történik, hanem házhoz jönnek, játszanak nekünk, és nyilatkozzák fûnek-fának, hogy milyen szépen fejlôdik a város, milyen kedvesek, vendégszeretôek az emberek és milyen kár, hogy rohanni kell vissza próbára, stb. Úgy
gondolom, hogy ez nagyon fontos az itt élôknek. A színházi versenyprogramra 24
óra alatt elfogy a jegy, ez jelez valamit. Borzasztóan fontos és nagyon jót tesz az emberek önbecsülésének, hogy olyan sztárok jelennek itt meg, akik közvetlenül viselkednek, készségesen adnak tv-riportot, hosszasan beszélgetnek az újságírókkal, a
nézôkkel. Szerintem ez oldja, a kicsit jogosan, de inkább úgy érzem, hogy bután kitermelt görcsöket, az itt élôkben. Nagyon fontos dolog, hogy milyen pszichével rendelkezik valaki a mindennapokban és ahhoz, hogy jobb legyen az ô mentális
állapota, valamilyen szinten hozzájárul a fesztivál. Erre én nagyon büszke vagyok.
N. K.: Milyen szempontok alapján választja ki a darabokat? Számít-e, hogy igazi sikerdarabok, nagy nevek vonuljanak fel a Fesztiválon?

T. Cs.: Számít. Szeretik ôket testközelbôl nézni a nyíregyháziak. De nem minden darabnál van így. Ha megnézi, akár idén, akár évekre visszamenôleg a kamaraterem felhozatalát, mindig vannak kísérleti elôadások, olyan fiatal társulatok, amelyekben
17

Fogadó a Mesterekhez
nincsenek ismert nevek, de én úgy gondolom, hogy a humor nagyon széles skálán
mozog. Eklatáns példa lesz erre a ma este. Az a két véglet, ahogy a Tisztújítás szórakoztat, és ahogy a Plazma színpadra kerül. Ég és föld, de én úgy gondolom, hogy meg
fog férni a kettô, toleránsaknak kell lennünk egymás igénye és ízlése iránt.
Persze mindig vannak megjegyzések, nem tetszhet mindenkinek minden, ez így helyes. Szerencsére a fesztiválnak az elsô évtôl kezdve rangja van. Nagyon jól esett a
színházi szakmában dolgozóknak, hogy az ilyen típusú elôadásoknak is van egy
hetes örömünnepe, egy méltó megmérettetése, egy seregszemléje. Ez a mûfaj mostohagyerek volt, egy kicsit lesajnált, másodrendû állampolgára a színházi élet társadalmának. Mindenféle fesztivál van már, mindegyik egy kicsit komolyabb,
komolykodóbb, és ez nem akart ilyen lenni. Mint említettem a kezdetektôl rang ide
bekerülni, ajánlkoznak a színházak, fölhívják a figyelmemet egyes elôadásokra, forszírozzák, hogy menjek el. Nekem vállalnom kell a konfliktusokat, de mindig megpróbálom elmagyarázni, hogy miért nem fért bele az idei, az adott versenyprogramba
a hivatkozott produkció. Természetesen van úgy, hogy nem én veszek észre valamit,
hanem van néhány szigorúan civil barátom Pesten, van köztük nyomdász, építészmérnök, kertészmérnök, akik fölhívják a figyelmemet, hogy láttak valamit és nagyon tetszett nekik. Százszálakékig megegyezik az ízlésünk, nagyon fontos az ô
véleményük, hiszen ôk az átlagnézôk. Olyan is van, hogy ha valamiért nem jutok el
valamelyik tervbe vett elôadásra, ôk nagyon szívesen elmennek családilag és utána
megmondják nekem, ha nem érdemes megnéznem. Soha nem történt olyan, hogy
valamire azt mondták, hogy szerintünk beleférne a versenyprogramba, vagy hogy feledhetô, és ezt utána a szakma kritikája ne igazolta volna. Bízom az ízlésükben és nagyon fontos, hogy teljesen kívülállók, semmilyen szakmai érdektôl nem fertôzöttek.
Természetesen a kritikai visszhangot is figyelemmel kísérem, meghallgatom a színházi pletykákat, de nagyon sok mindent lehet azért prognosztizálni magából a színlap tartalmából. Például a Jövôre veled ugyanitt 2-rôl Hernádi és Gálvölgyi
fôszereplésével az ember gondolja, hogy fél óra alatt elfogy az összes jegy, és cipôkanállal kell bepréselnie nézôket. Ehhez nem kell egy komoly rutin: szerzô, cím,
szereposztás, rendezô alapján borítékolható a végeredmény.
B. Zs.: Mivel ez a VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléje felmerül a kérdés, hogy Ön
szerint mi számít vidám darabnak, komédiának? Hiszen az idei programba is bekerült olyan
elôadás — Az élet, mint olyan — ami nem kifejezetten vígjáték.

T. Cs.: Görbe tükör. Úgy gondolom, hogy attól, hogy nem folyamatos és harsány a
kacagás a nézôtéren, attól még a tragikomikum is egy létezô esztétikai kategória. A
hivatkozott elôadás egy kicsit valóban kakukktojás volt. Én nagyon szeretem azt az
elôadást, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy én ezt tavaly hívtam meg, méghozzá
a kamarába, mert ott jobban megállta volna a helyét, az intimitása, keserûsége miatt.
Végül is tavaly egyeztetési okok miatt nem sikerült lehozni az elôadást. Idén a nagyszínpadra a Vígszínházból az Úrhatnám polgárt szerettem volna, de annak a díszlete
nem fért be, pedig azt saccoltam, hogy meg fogják oldani a mûszakiak. Marton igazgató úr Az élet, mint olyan-t ajánlotta helyette, azzal, hogy közben áttették nagyszínpadra, mert annyira sikeres. A Pesti Színházban játsszák, ami nagyobb, mint a mi
színházunk, ráadásul három nagyon jó színészrôl van szó, tehát úgy gondoltam,
hogy megél az elôadás, ugyanakkor tudtam azt is, hogy felmerül majd vele kapcsolatban a kérdés, hogy nem túl komor-e. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok
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válfaja van a nevetésnek. Amikor valamit egy kicsit torzítva, egy kicsit karikírozva,
egy kicsit kifigurázva látunk, felerôsödnek testi-lelki hibáink, jellembeli torzulásaink. Mint egy elvarázsolt kastélyban, folyamatosan a görbe tükrök között bolyongva.
Ha egy ilyen tükörben meglátjuk saját ábrázatunkat, akkor megijedünk magunktól, de az is lehet, hogy elôször zavartan felnevetünk és aztán borzadunk el, hogy
végül megkönnyebbülve elmosolyodjunk. Változatos és bonyolult lelki folyamat ez.

N. K.: Milyen a kommunikáció Ön és a zsûri között? Kikérik-e a véleményét a döntéshozatal során?

T. Cs.: Nem. Semmilyen formában nem szoktam ôket befolyásolni. Nekik szokott
néha praktikus kérdésük lenni, például, hogy megoszthatnak-e egy díjat. Mindent
szabad, azt csinálnak, amit akarnak. Ha néha rákérdeznek, hogy miért kerül ez vagy
amaz ide, akkor röviden, szinte tômondatban szoktam válaszolni. Mindenki tudja,
hogy mire letisztul a versenyprogram, az nagyon bonyolult egyeztetést igényel. Sokszor kiesnek elôadások, mivel vagy a színész nem ér rá, vagy a díszlet nem fér be,
vagy anyagilag nem tudok megegyezni az adott színházzal, vagyis túl drága a produkció. Tavaly is volt olyan, ami pénzügyi okok miatt esett ki, pedig szerettem volna,
hogy itt legyen. Idén például a díszlet mérete akadályozta meg Pintér Béláék A
démon gyermekei címû elôadásának vendégjátékát, ráadásul az egyik színészük a
VIDOR elôtt másfél hónappal szült, és nem merte vállalni a fellépést. Tehát mire letisztul a versenyprogram nem minden esetben egyezik azzal az ideális programmal,
amit elképzeltem. De tudomásul kell venni, hogy van a színházunknak egy befogadóképessége, van a vendégszínházaknak egy játékrendje, amihez alkalmazkodni kell
és van a fesztiválnak egy anyagi lehetôségrendszere is, és ezeket össze kell hozni. A
végleges programban tehát vannak kompromisszumok, de az ember igyekszik olyan
alkukat kötni, amelyek nem tolakodó mértékben nyomják rá bélyegüket a mûsorra.
Ez még nem zavarja a nézôket sem és a Fesztivál alapkoncepcióját sem változtatja
meg. Tavaly, vagy tavalyelôtt betegség miatt utolsó pillanatban kiesett egy elôadás,
de a mûsorfüzet már nyomdában volt, tehát nem tudtuk kicserélni a két elôadást.
Eredetileg egy zalaegerszegi elôadás lett volna, helyette egy miskolci jött, tehát mindig történik valami. De ez elenyészô, fôleg ahhoz képest, hogy ez a hetedik évünk
és egy alakalommal tizennégy elôadás van, hét nagyszínpad, hét kamara; ez tehát
összesen majdnem száz elôadás. Olyan pedig, ami az eredeti elképzelésemben szerepelt, de nem tudott eljönni, az évente kettô, három, de annál nem több.
B. Zs.: A programot megnézve látszik, hogy az adott évad elôadásaiból válogat, mégis feltûnik néha egy-egy régi darab, hogy fogadja ezt a közönség és a szakma?

T. Cs.: Arra figyelek, hogy friss elôadások legyenek, akkor biztos újdonság a nézônek is, de a színházi szakma számára is érdekes, ínycsiklandó lesz a fesztivál. Elég
sokan lent vannak a szakmából, például Sándor L. István, az Ellenfény címû szaklap fôszerkesztôje családostul itt van minden évben. Azon felül, hogy jól érzik itt magukat, neki szakmailag is fontos ez a helyzet: itt egy csokorba gyûjtve megnézhet 14
a vígjátékot. Szóval igyekszem az adott évad új bemutatóiból válogatni, de van úgy,
hogy már sokat futott elôadás is ide kerül bizonyos okok miatt. Például a Portugált
már többször is hívtam, de valamiért soha nem jött össze. Végül is tavaly voltak itt,
kaptam is megjegyzést a szakmától, hogy ez milyen régi elôadás, de szerintem nem
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lerágott csont egy nyíregyházi nézônek! Az, hogy a szakma néhány képviselôje esetleg pofákat vág… toll a fülükbe! Ez a fesztivál az átlagemberért van.
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