
A cinizmus ellen
Csiszár Imre

- Kilenc évig színházi vezető voltál Mis-
kolcon.

- Háromszor hároméves szerződé-sem
volt. Eredetileg igazgató-főrendező-nek
hívtak oda, de ezt illetékes helyen
megvétózták, így fél év múltán egy helyi
újságíró lett az igazgató, én pedig a
művészeti vezető.

- Ez a döntés számodra kedvezőtlen
volt?

- Még most, visszagondolva sem
mondhatnám azt, hogy igen. Megszaba-
dultam egy csomó adminisztrációs fel-
adattól. Menedzser-igazgatóm volt, aki
nem akart „művészkedni", vagyis se szí-
nész, se rendező nem akart lenni. Meg-
maradt a munkájánál szinte a legutolsó
pillanatig. Aztán, isten tudja, miért, meg-
szállta az ihlet, és rendezett - de becsüle

tére legyen mondva, ezt nem a színházán
belül oldotta meg. Azt mondhatom, kilenc
éven át megfelelő kapcsolat, egység volt
köztünk. Én végeztem a művészi kérdé-
sekkel összefüggő munkát, az igazgató
pedig írta a leveleket, járt az értekezle-
tekre, a helyismerete - vagyis a párt- és
állami apparátus ismerete - nagyon sokat
számított.
 Miskolcról - az ottani konfliktusokról

- sok mendemonda kering mostanában.
Iménti fogalmazásoddal viszont mintha arra
utalnál, hogy egyszerűen lejárta szerződésed,
és azt nem újítottad meg.
 Pontosan. Az igaz, hogy már egy

évvel korábban késztetést éreztem arra,
hogy eljöjjek.
 Sőt már az azt megelőző évben általad

rendezett Cseresznyéskert is sugallta...
- . . .a búcsúzás hangulatát. Ez így van.

De aztán még jött egy nagy feladat, a
Galilei élete, s ezt csak olyan színházban
lehetett megcsinálni, ahol én voltam a
„főnök". Bizony vannak olyan darabok,
amelyeket csak akkor rendezhet meg
valaki, ha ő az adott színház vezetője.
Erre példa a Galilei. Ezt anyagi, erkölcsi,
munkapszichológiai feltételek hiánya
miatt egyetlen beosztott rendező sem
tudná Budapesten megcsinálni. Egy jó
vidéki színházban esetleg el tudom kép-
zelni, ahol szövetség, egymásra figyelő
munkamegosztás van a rendezők között.
 A Galilei rendezésének lehetősége

arra példa tehát, miért akar egy rendező
vezető, „főnök" lenni.
 Azért akar főnök lenni, mert azzal

van megverve, hogy van mondanivalója,
azt a színházban akarja elmondani, és mit
ad isten, a színházat komolyan is veszi. A
legnagyobb gond az, hogy a szín-házaink
élén állók többsége nem veszi komolyan
a színházat, vagyis a saját munkáját. A
színházaknak nincs profiljuk, kon-
cepciójuk. A vezetés csak külsőségekben
nyilvánul meg, az illető nyilatkozik, pénzt
kap, a hivatala ajtajára ki van írva a
beosztása. Hiányzik az a vezető, akinek a
létezése, működése a legutolsó statiszta
munkájára is hat. A komolytalanság
szakmai cinizmusban nyilvánul meg. „Én
már mindent tudok, nekem a szín-ház
már nem tud újat mondani" - állítja vagy
legalábbis gondolja az ilyen „beérkezett"
vezető.
 Eszembe jut erről egy évad eleji sajtó-

tájékoztató, ahol az egyik budapesti szín-
ház vezetője ismertette a műsortervet, és
unott, fásult mosollyal közölte, hogy ő
ebben az évben nem rendez. Hangvétele,
magatartása mindvégig azt sugallta szá-
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Vezetőválság

Beszélgetések színházrendezőkkel

Súlyos krízisben van a magyar színház!

Gazdasági helyzetének folyamatos romlása, belső morális tartásának
megingása, társadalmi szerepének elbizonytalanodása lassan már-már a
működését is veszélyezteti, s ha e jelenségek nem változnak meg, nemcsak
konkrét intézmények, hanem a színház egészének fennmaradása is kérdé-
sessé válik.

Ennek a helyzetnek természetesen számos oka van, gazdasági, struktu-
rális, irányítási, belső működési és művészi stb. Mindezen okok közül az
egyik leglényegesebb a színházvezetésben beállt válság.

Egyes színházak élén (Madách, Thália, Bábszínház, a legutóbbi hetekig
Pécs) évtizedek óta, mások élén csupán majd' egy évtizede (például Nem-
zeti, Győr) nem történt változás, s ez - amint ezt a gyakorlat is mutatja -
nem egészséges, nem fejlődőképes formáció.

Más színházak viszont éppen krónikus vezetőhiánytól szenvednek. Az
utóbbi két évben Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Szege-
den, Szolnokon, Veszprémben és Zalaegerszegen volt igazgató- vagy
főrendezőváltozás. A legriasztóbb a mindenki által jól ismert kecskeméti
helyzet, amely a rövid idő alatt kierőszakolt többszöri és állandósult
vezetőségváltoztatás következtében csaknem végveszélybe sodorta a
hajdan egyik legkitűnőbb vidéki teátrumunkat, s jövője ma sem
megnyugtató.

A vezetőségválság bonyolult és összetett problémájáról több oldalról
megközelítve kívánunk foglalkozni. Bevezetőként mostani és következő
számunkban olyan rendezőkkel - Csiszár Imrével, Kerényi Imrével, Paál
Istvánnal, Székely Gáborral, illetve Ascher Tamással és Babarczy László-
val - készített interjúkat közlünk, akik hosszabb-rövidebb ideig színház-
vezetők voltak vagy most is azok. Azt tudakoltuk tőlük, hogy miként élték-
élik meg a vezetésnek az adott kultúrpolitikai gyakorlatból adódó ellent-
mondásait, látnak-e lehetőséget arra, hogy a jelenlegi vezetőválság megol-
dódjon, s ha igen, hogyan.

(Szerk.)



momra: ő már olyan jó rendező, hogy nincs
is szüksége a színházra.

- És ez nem egyetlen színházra érvé-
nyes. A többség ilyen. A szakmai ciniz-
mus halálos kór. Hit nélkül meghal a
színház. Itt válaszolok az eredeti kér-
désre: jó esetben azért akar valaki szín-
házat vezetni, mert hite van. Rossz eset-
ben hitetlenül ül a fenekén, és nem engedi
el a székét. A hit állandó kétkedés,
elsősorban önmagamban. Minden jó
művész, legyen az festő vagy szinész,
kételkedő alkat. Nos, színházi vezetőink
többsége ettől áll a legtávolabb. Es most
egy látszólag lerágott csonttal
hozakodok elő: ez pedig a főváros és a
vidék ellentéte. A jelenlegi
kultúrpolitikai helyzetben ez a
különbség vészesen, a magyar színját-
szás létét fenyegetően felerősödött. A
vidéki színházak vezetését tekintve az
esetek kilencven százalékában pótmeg-
oldások vannak. A hittel teli, szakmailag
képzett, tehetségét nemcsak egy előadás-
ban, de egy egész színház irányításában
kamatoztatni tudó vezetőt mécsessel kell
keresni. Helyette: főiskolát még el sem
végzett embert neveznek ki; vagy olyat,
aki még csak rádióban rendezett,
színházban nem; vagy olyat, aki meg-
tartja rendezői állását Budapesten, és
vidéken művészeti tanácsadó lesz; vagy
egy másik budapesti színház színésze,
rendezője és közben vidéken főrendező;
vagy szakmai sikertelenségek ellenére
máról holnapra kinevezik; vagy amatőr-
ként remekül működött, aztán a profi
mély vízben vezetőként fuldokol; van
olyan - több is -, akit a nyugdíjból citál-
tak vissza... Ne értsd félre, nem egyes
embereket minősítek, hanem egy rossz
színházpolitikai módszert kárhoztatok.
Ilyen pótmegoldásokkal meg lehet ölni a
színházakat, és tönkre lehet tenni tehet-
séges, szakmailag megbízható színészek,
tervezők életét. Az ilyen típusú vezetők
nem ismerik a szakmát, vagy „vendég-
vezetőként" nem ismerik az embereket,
azt, hogy az évek során mit lehet valaki-
ből kihozni. Ez a gyakorlat is cinizmus, a
butaság, a tehetségtelenség és az érdek-
telenség cinizmusa. Budapesten éppen
az ellenkezője igaz: kiszámíthatatlan
ideiglenesség helyett kiszámítható állan-
dóság a jellemző. A felszabadulás után
volt egy nagy generáció - Major, Vár-
konyi, Nádasdy-, majd egy űr, aztán jöt-
tek a „fiatalok", Ádám, Kazimir, Vámos.. .
és ők megszállták a budapesti színháza-
kat. Mára ezek az intézmények mozdít-
hatatlan kőtorzók, kőroncsok lettek.
Ezek az emberek régen belefáradtak

nemcsak a rendezésbe, hanem a színhá-
zaik vezetésébe is - melyek így aztán
nem is működnek. Olykor még admi-
nisztratív módon sem, lásd az olimpia
alatt szünetelő Nemzetit, lásd az évad
elején és végén a Macskákat sorozatban
játszó Madáchot, mely aztán az évad köz-
ben a bevételből bármit és bárhogyan
játszhat - a fontos az, hogy akármilyen ház
esetén kinn legyen a „telt ház» tábla.

 Hozzáteszem azt, hogy ez a generáció
a szerintem igen erőteljes negyvenes
rendező-és színészszemélyiségek feje fölött
átnyúlva meghatározza a főiskoláról
kikerülő nemzedékek sorsát is. Ebből
következően az utóbbi hét-nyolc évben nem
végzett igazán erős, karizmatikus
személyiség.

 Sajnos így van. A főiskolának
kulcs-szerepe van. Az onnan kikerülők
képzettségének, illetve képzetlenségének
oka a főiskola vezetésében keresendő. A
növendékek már „sínre vannak téve" - ez
is egy tipikus kifejezés, a darabok, a szín-
házak általában „sínre vannak téve" -,
így aztán természetesen hányzik belőlük
az ambíció. A kikerülő ifjú rendező bele-
helyezkedik egy nyugalmas, kényelmes
álláspontba, abba, amit a főnökétől
tanult. A legrosszabb típusú hivatali
ranglétra alakul ki. Az optimális megol-
dás már a szereposztásnál megkezdődik.
Arra kellene törekedni, hogy a színész
megújhodjon, fejlődjön, az egész életpá-
lyája részévé tehesse a próbafolyamatot
- s ne rutinszereposztások és rutinelő-
adások jöjjenek létre. Persze, a
konfliktusok elkerüléséhez arra van
szükség, hogy minden évben
ugyanazoktól a szerzőktől, ugyanazokkal
a színészekkel, ugyanazon
szerepkörökben, unalomig ismételt poé-
nokkal, mozdulatokkal, gesztusokkal,
hanghordozással, sztereotip megoldáso-
kat válasszanak. A színész - mint lusta
állatfajta - ebbe beletörődik, belefásul,
aztán már nemis tud mást. Kirívó, de jel-
lemző a példa: van olyan színházi vezető,
aki a saját próbáján elalszik, netán munka
helyett anekdotázik, szellemeskedik,
vagy a próba közben az általa rende-
zendő folytatásos tévéjátékhoz színésze-
ket egyeztet... az ilyen rendező nem a
szerző, a színész, az előadás érdekében
dolgozik. Az előadás majd „összeáll",
úgy kéz alatt. Íme a cinizmus jellemző
megnyilvánulása: „Csináljátok, majd
összeáll, ez úgy jó, ahogy van." És nem
veszik észre, hogy a színház „játék az
embereken". Egy hangszeren nem lehet
úgy játszani, hogy abban bízom, a hang-
szer majd magától megszólal. Ha én
megtanultam játszani egy hangszeren,

azt nekem tisztán kell tartanom, időn-
ként be kell hangolnom. A magyar szín-
játszás egyik legnagyobb akadálya a
behangolatlan, a tettre képtelen színész.
A színházi munkának nem az előadás a
lényege. A jó színészek mind azt mondják,
hogy ők próbálni szeretnek. Érzik, tud-
ják, hogy az igazán alkotó jellegű folya-
mat a próbákon jön létre. A próba az a
kohó, ahol a dolgok összeérhetnek vagy
taszíthatják egymást - ezek az igaziak,
ebből születik az élet.
 Az a tény, hogy valaki rendezői

diplomát kap, már alkalmassá teszi a
vezetésre? Egyáltalán, tanítható-e a
színházvezetés?
 Borzasztó nehéz kérdés. Eszembe

jut egy anekdota. Nádasdy Kálmán
átadta a diplomát egy végzős rendező-
hallgatónak: „Igyekezzen, fiam, minél
előbb főrendező lenni, mert rendező
úgysem lesz magából." Az illető meg is
fogadta a tanácsot. A kérdésre vála-
szolva, igazából nem lehet ezt megta-
nulni. Kiválasztódás kérdése ez. Nem
megoldás a kinevezés vagy a manapság
divatos pályázati rendszer sem. A pályá-
zatnál ugyanis eleve kizárjuk azokat,
akik nem jelentkeznek. Nem biztos,
hogy minden ember azon nyomban leül
és megírja a pályázatát, amikor X. Y.,
valamelyik színház vezetője sokadszorra
beadja a kulcsot. De közben látens
módon lehet az országban öt olyan
ember is, aki kitűnő igazgató lehetne az
adott helyen. Tehát a pályázat hamis.
Fog ugyanis jelentkezni az a számtalan
önjelölt, aki mindig minden színháznál
jelentkezik. Ekkor jönnek azok a szörnyű
megoldások, amikor megkerülik a pályá-
zati rendszert: akit pályázat útján felvet-
tek, azt kidobják, és felvesznek olyat, aki
nem is pályázott...
 A főiskola feladata tehát nem a veze-

tőképzés, hanem az, hogy olyanokat vegyen
fel, akik alkalmasak a vezetésre, és később
ne nyesegesse le ezeket a képességeket.
 Gondoljuk ezt tovább: lehet rende-

zést tanítani? Nem lehet.
 De hát le sem tudnád tagadni azt,

hogy Major Tamásnak igen sok köze van a
munkáidhoz.
 Persze hogy nem! De éppen ő volt

az, aki hirdette: senkit nem akar és nem
is tud megtanítani semmire. Ő egy gon-
dolkodást, egy módszert képviselt, nem
rendezni tanított. Viszont megtanította,
hogyan kell darabot olvasni, hogyan kell
kérdéseket feltenni, darabot választani,
és azt mai életünkkel összekapcsolni.. .
A nagyok gondolkodásmodelleket taní-
tottak. De ehhez az kell, hogy a tanárnak



Csehov: Cseresznyéskert (miskolci Nemzeti Színház). Rendező: Csiszár Imre (Soltész Éva felvétele)

legyen radikális világképe, ne fogadja el a
valóságot olyannak, amilyen, ne nyugod-
jon bele a helyzetébe és a világ helyze-
tébe, akarja azt, hogy a néző ne úgy jöjjön
ki a színházból, ahogyan oda bement.
Ugyanez vonatkozik a főiskolai órára is.
A növendék is úgy menjen ki az óráról,
ahogyan mi Major óráiról kimentünk.
Major nem volt gonosz ember - sokan
annak tartják -; született ellentmondó
volt. Született Lucifer, másként gondol-
kodó. Ő az ellentmondásokból építkezett.
Azt mondta, ha már tudjuk, mit nem
akarunk, mi ellen küzdünk, akkor már
közel járunk ahhoz, amit akarunk. Ne azt
fogalmazzuk meg, milyen legyen egy
előadás, hanem azt, mit nem akarunk.
Ezért is szerzett rengeteg ellenséget. De a
másként gondolkodását átmentette a
főiskolára. Akik mostanában kijönnek a
főiskoláról, nem bizonyítják azt, hogy
ilyen tanáraik lettek volna.
 A „legrosszabb típusú hivatali rang-

létrát" említetted. A demokráciát hiányo-
lod a színházból?
 A színháznak semmi köze a demok-

ráciához. Szellemiségével kell demokrá-
ciát sugallnia. De mint üzem, nem lehet
demokratikus, mert megbukik. A szín-ház
diktatúra. Megint zenei hasonlat jut
eszembe. A zenész diktatúrát gyakorol a
hangszere fölött. A karmester diktatúrát
gyakorol a zenekar fölött. Ha nem ezt
teszi, akkor a kiváló zenészek is össze-
vissza játszanak. Embereken „játszani",
őket vezetni, rendezni nagyon nehéz
dolog, hiszen különbözőek vagyunk:

Nehéz azért is, mert a jó színház tétre
megy. Ehhez komolyan kell venni a
szakmát. Ha ez hiányzik, akkor lehet a
színház, úgymond, demokratikus, és ott
mindenki mindenkivel jóban lehet, jól
érezhetik magukat az úgynevezett pró-
bákon, fecseghetnek, kávézhatnak, eset-
leg összemondják a szöveget... Ez
demokratikus, itt mindenki borzasztóan
egyenlő, még rendezői terror sincs, ő is
együtt kávézik és cigarettázik a többiek-
kel - de az egésznek nincs értelme. Egy
normális színházban természetes együtt
gondolkodásról van szó. Ennek feltétele
az, hogy az emberek közös cél érdekében
szövetkezzenek. Ilyen értelemben egyen-
rangú a kapcsolat a főrendező és a ren-
dezők között. Ebből viszont az is követ-
kezik, hogy egy művészeti vezetőnek
kötelessége és joga, hogy ne udvarias-
kodjék, hanem - ha szükséges - szigorúan
megbírálja kollégáját. Hisz közös célért
dolgoznak, közös gondolatokat akarnak
átmenteni a nézőtérre.
 Együtt gondolkodás, közös cél és

gondolat... milyen szerepe van itt egy
művészeti vezetőnek?
 Az a dolga, hogy megteremtse azt a

hitet és összekötő erőt, mely az egyes
színészeket, az egyes produkciókat a
színház egészén, felvállalt profilján belül
összekapcsolja. Hitet kell sugároznia.
Ezért fontos egy az adott produkciótól
független közösség megteremtése.
 Jó menedzser-igazgató, főrendező,

néhány beosztott rendező - ez tehát az
ideális szerkezet.

- Korántsem ideális. Ez egy hazai
konstrukció. Valaha úgy emlegettek szín-
házakat, hogy Várkonyi Művész Színháza,
Bárdos Artúr színháza, Németh Antal
színháza, a Major-féle Nemzeti... Egy
nagy művész köré szerveződött egy stáb.
De így működik a La Mamma is, illetve
Brook vagy Strehler egy-egy produk-
ciója. Az ideális tehát mi lenne? Ha min-
den tehetséges rendezőnek lenne saját
színháza.
 Ehhez a magyarországi színházakat,

ezeket a mamutintézményeket több da-
rabra kellene vágni.
 Úgy nevezi ezt a szakzsargon, hogy a

„kamaraszínházak leválasztása". De ez a
terv általában anyagi okok miatt meg-
bukik. A háttérben persze nem anyagi
okok húzódnak, hanem az, hogy legtöbb
mai vezetőnk ragaszkodik az intézmé-
nyéhez. Ezért volt hatalmas tett - a mi
viszonylatunkban - a Katona József
Színház leválasztása a Nemzetiről. A
Katona önszerveződő létrejötte példa lett,
és mások fantáziáját is megmozgatta -
hiába. Pillanatok alatt keményen sárba
tiportak minden hasonló elképzelést.
Hirtelen sokakról kiderült, hogy esztéti-
kailag, ideológiailag stb.... „zűr" van
velük. „Nem lehetett" tehát változtatni,
hiszen „nem voltak" alkalmas vezetők.
 Számodra tehát az az ideális, ha egy

személyben igazgató, főrendező, beosztott
rendező vagy, és egy téged vállaló csapattal
a saját színházadban dolgozhatsz.
 Minden színházat csinálni akaró

ember számára ez az ideális. De én itt



most nem az egyféleség mellett akarok
voksolni. Gondoljunk a Ljubimov-féle
Tagankára. Fantasztikusan sokszínű re-
pertoárjuk volt, s majdnem mindent Ljubi-
mov csinált. Azonos szellemiség határozta
meg az előadásokat, akár Brechtet, akár
Shakespeare-t vagy Gogolt játszottak.
 Te bármikor szinte bárhová elmehetsz

beosztott rendezőnek. De nem szerződtél le.
Ez egy várakozó álláspont. Mire?
 Inkább átmeneti helyzetnek nevez-

ném. Nem mondtam le arról, hogy
vezetni fogok egy színházat, összehozok
egy csapatot. Ma a színháznak közösségre
lenne szüksége. Ebben a videóra,
akciófilmre épülő elgépiesedett kultúrá-
ban, ahol még a zenehallgatás sem a
hangversenyteremben történik, hanem a
hifi-tornyok társaságában . . . ebben a tel-
jes izoláltságban, amit ma műélvezetnek
neveznek, a színház az egyetlen, ami
közösségteremtő erővel bír. Nem az én
dolgom annak eldöntése, hogy kapok-e
erre lehetőséget. Felkéréseim persze
vannak. De nincs ahhoz kedvem, hogy
újra heterogén igényeket szolgáljak ki.
Előrelépni így nem tudnék, legfeljebb
megismételném, amit kilenc év alatt csi-
náltam. Egyelőre rendezek - ebben az
évadban többet, mint valaha. A munka a
„megúszás" egyetlen eszköze. Ha az
ember nem akar egy hanyatló, defenzív
periódus sodrába kerülni, akkor dolgozni
kell.

Sok a nászi tánc
Kerényi Imre

- Azonnal ráálltál erre a beszélgetésre.
Ezek szerint fontosnak tartod ezt a témát.
 Így van. A vezetett cégek boldogulni

szoktak, a többiek meg vegetálnak. Annál
is inkább beszélni kell erről, mert
Magyarországon úgyszólván nincs szín-
házvezető. Sokan - akik alkalmasak len-
nének - nem vállalják ezt a pozíciót.
Lámpással keresik a vezetőket. Bárki
lehet igazgató, aki csak akar. Ez új jelen-
ség. Egy évtizeddel ezelőtt még nagy
tülekedés volt. Most inkább ellene van
tülekedés. Ez kor- és kórtünet.
 Minden színház élén áll valaki. Te

tehát a jó színházvezető hiányáról beszélsz.
 Kell egy új típusú vezető. Lehet,

hogy aki tegnap jól vezetett, ma már nem
tud lépést tartani a korral. Eddig a szín-
házi vezető egyensúly teremtésére töre-
kedett, „lebontotta" a kultúrpolitika
határozatait, alkalmazta azokat saját
intézményére, érdekeit a kultúrpolitika
érdekeihez igazította. Hivatalnok volt,

egy a sok közül. Kis alkuk és kis toleran-
ciák létrehozása, egy egyensúlyi helyzet
fenntartása - ez volt a feladata. Az a
tapasztalatom, hogy a vezetőben a hiva-
talnok nagyon veszélyeztette a művészt.
Az illető színházvezetői énje elkezdte
filtrálni a művészi énjét. Deformálódott a
személyiség, és nem azon az úton ment
tovább, amely felé a természetes mű-
vészi fejlődés vitte volna.
 Ez a helyzet tehát azoknak kedvezett,

akik eleve a hivatalból érkeztek. Nekik már
nem kellett deformálódniuk.
 Ez igaz, csakhogy ez szakmailag

egészségtelen dolgokat eredményezett.
Nem tudom azt elképzelni, hogy egy
kórházat ne orvos vezessen. Színházat
színházi embernek kell vezetnie. Hogy
mennyit ér a diplomája - az egy másik
történet. Én tehát azokról a szakembe-
rekről beszélek, akiknek tehetségét tá-
madta a pozíciójuk. Nagyon sok rossz
példát tudok. Kevesen tudták függetlení-
teni magukat a hivatal elvárási rendsze-
rétől, ami pedig sokszor csak a vélt való-
ság. A vélt valóságok rendszere torzítja
az ember látásmódját. Ezek a vélt való-
ságrendszerek most omlanak össze.
Kimondatlanul egy mameluk-művészetet
hoztak létre. De hát ez fából vaskarika. A
magyar kultúrtörténet azt bizonyítja,
hogy mameluk-művészet nincs, nem
érvényes, nem jegyezzük. Az elmúlt évek
kultúrpolitikája viszont ilyen cél
jegyében fogalmazódott meg. Nagy hibá-
nak tartom, ha egy kormányzat azzal fog-
lalkozik, milyen legyen a kultúra. Ilyen
körülmények között egészséges művész
nem vállal vezetői pozíciót. Most válto-
zik az egész, meg fog változni a vezetők
szerepe is.
 Ezt a bizakodásodat arra alapozod,

hogy mostanában az országban sok dolog
változni látszik?
 Nem. Arra alapozom, hogy az em-

berek előbb-utóbb felébrednek. Még a mi
szakmánkban is. Felébrednek, körül-
néznek, és kitalálják, mi a feladatuk.
Egyre többen kezdik a kabátot újragom-
bolni. Hátha ebből valami jobb születik.
Mégha bizonyos színházi anarchiával jár
is. Az egyenirányított, egyenáramra mű-
ködtetett kultúrának meg kell szűnnie.
Eredménytelennek bizonyult. A szín-
házvezetőknek ki kell találniuk magukat.
Ezért kétszeresen nehéz ez a pozíció. A
következő évek vezetőjének még azt is
nagyon nehéz lesz biztosítania, hogy
esténként előadás legyen. Ez néhány éve
még természetes volt. Most az anyagi
gondok miatt minden afelé halad, hogy

ne legyen előadás. Az az olcsó, ha nem
játszunk. Ijesztő jelek mutatkoznak:
színházak nem hirdetnek bemutatókat, az
olimpia ideje alatt a Nemzeti Színház
összesen két előadást tartott - ez szerin-
tem retrográd, reakciós és művészetelle-
nes dolog.

Fontos feladat lesz az érdekvédelem is.
Ha a vezető nem védi meg az embereit,
akkor ki védi meg őket? A szakszer-vezet
nem, a párt nem, a művelődési miniszter
sem. Teljesen védtelen a szakma.
Nemcsak a pénzről van szó. De a jó
szakmai vezetőnek a hivatalnokok
fejében is világosságot kell gyújtania, és
például meg kellene kérnie őket arra,
hogy menjenek el a Lajta menti Bruckba,
és kérdezzék meg a polgármestertől,
mennyit áldoz a kultúrára; vagy menje-
nek el Párizsba; vagy olvassák újra a tör-
ténelmet, és nézzék meg, mennyit áldo-
zott a Napkirály vagy I. Erzsébet a szín-
házra. . . Ha ennyire kevés a pénz, akkor
a kultúrpolitika végképp nem kérhet szá-
mon semmit sem a színházi vezetőn. Ez
azt jelenti, hogy a jövő színházi vezetője
szabad. Az legyen tehát vezető, aki felis-
meri ezt a szabadságot, és ebben a kicsit
anarchisztikus szabadságban felismeri a
helyes cselekvés irányát.
 A jövő színházi vezetőjéről beszélsz.

Milyen realitása van ma az ő színrelépésé-
nek?
 Nincs sok realitása. Azok, akiket én

régóta alkalmasnak tartok erre a posztra,
sorra nem vállalják el azt. Olyan kompli-
kált és szinte megoldhatatlan ez a munka,
hogy a színész vagy rendező inkább játszik,
illetve rendez, mert azzal több hasznot
hajt, mint ezzel a szélmalomharccal.
 Szavaidból arra következtetek, hogy te

is vagy-vagy kérdésként kezeled ezt: vagy
vezet, vagy rendez valaki.
 Igen. Az eddigi negatív példákban én

azt láttam, hogy a hivatalnok győz a
művész fölött. Azok tehát, akik nem vál-
lalják a feladatot, a művészt akarják
megőrizni magukban. Van természetesen
egy másik típusú vezető is: a menedzser-
igazgató, aki leveszi a terheket a művész
nyakából.

Én voltam színházi vezető. Az elké-
pesztő! Az ember gyártja a leveleket nap
mint nap, írja, hogy Tisztelt X. Et. vagy
Tisztelt Y. Et., és közben mindenki tudja,
hogy abban a megyében vagy városban
jövőre már nem ezt a nevet fogja odaírni.
Ezek az elvtársak eltűnnek a
süllyesztőben, de amíg ott vannak, addig
éjjel-nappal házaséletet kell velük élni.
Ebből csak megszökni lehet. Vagy



deformálódik az ember, mint ahogy sokan
deformálódtak.

 Valaki egy beszélgetésben téged emlí-
tett: ki emlékszik arra, mit rendezett
Kerényi, amikor igazgató volt?

 Ez annyira igaz, hogy én sem
emlék-szem. El kellett nyomnom
magamban a rendezőt. A cég érdekében,
az alkukban, az egyensúlykeresésben
tökéletesen el kellett felejtenem azt, hogy
rendező vagyok. Ezért aztán le is
köszöntem. Már akkor a Csíksomlyói
passiót akartam megcsinálni, de
igazgatóként nem tudtam. Mert állandóan
T. Elvtársaztam. Ha legalább olyan
jogállam lennénk, ahol a folytonosságra
garancia van! De nincs. Annyi a
folytonosság, hogy mindig van ott valaki,
akinek T. X. Et. kezdetű levelet kell írni.
Ha egy művész, egy magam-fajta iparos
ebben a kultúrpolitikai struktúrában
vezető állást vállal, az felad vala-mit. Én
ezt nem akartam.

De most másfajta vezetőre lenne
szükség. A munkát azzal kell kezdenie,
hogy megsérti a törvényeket, mert ezek a
törvények „törvénytelenek". Merész szak-
emberekre és menedzserekre van szük-
ség, akik elvégzik azt, amit kulturális
miniszterek sorozatosan nem végeztek el.
Többszörösen hátrányos helyzetű
kultúránk számára vissza kell harcolni
jogos helyét. Ezért várom, mint a Mes-
siást, az újfajta színházi vezetőt, aki
ebben a helyzetben akár törvényt is mer
sérteni. Mondok egy példát: az új vezető-
nek azonnal le kell ülnie és újra elosztani a
pénzeket. Mivel az előadásszámok
csökkennek, megszünteti a jelenlegi
bérezést, és a színészeket fix fizetéssel
szerződteti. Ahogyan Csortos is szerző-
dött. Es a színész ne kérdezze meg, hogy
ezért mennyit kell játszania. Tíz hónapra
szavazzanak egymásnak bizalmat. Várom
tehát azt, aki előbb megnézi a kira-
katokat, aztán azt mondja: van x millió
forint állami szubvencióm, ebből először
megfizetem a színészeimet. Viszont a
felesleges embereket elküldi, az admi-
nisztrációt leépíti, felesleges belső ellen-
őrzési láncokat megszüntet, egyszerűen
nem tartja be azt a bürokratikus szabá-
lyozást, ami rá van kényszerítve. A Sze-
gedi Nemzeti Színházban a harmincas
években két ember foglalkozott a gazda-
sági ügyekkel, és ők nem tartoztak a szín-
ház állományába. Nézzük meg a mai
helyzetet! A belső ellenőröket - akik
elviszik a színészek pénzét - még külsők
is ellenőrzik, azokat még külsőbbek... A
jövő vezetőjének talán nem marad pénze
előadásra, de akkor majd kiáll a sajtó elé,

megmutatja a fizetési listát, mellé teszi a
vasutas, az osztályvezető fizetését, és azt
mondja, hogy tartozik főiskolát végzett
kollégáinak ennyi és ennyi pénzt adni.

 Messiásként várod ezt a vezetőt. Hon-
nan érkezhet?
 Közülünk. Nem tudjuk, hogy melyi-

künk az, de a pályázati rendszerben lehet
bízni. Bálint András a példa erre. Élni
kell a pályázattal, mert előre nem tudhat-
juk, melyik író, rendező vagy színész
alkalmas. Egy biztos: a kultúrpolitika ezt
nem tudja nekünk kitalálni, mert más
reflexek szerint gondolkodik.

 A pályázati rendszer - ha jól értem -
azt jelenti, hogy többen akarnak vezetők
lenni, és közülük a hivatal kiválasztja a
neki tetszőt. Nem ugyanez történt a pályá-
zati rendszer bevezetése előtt is?

- A különbség az, hogy lehet rá jelent-
kezni. Versenyhelyzet jön létre, és máris
kiderülhet, van-e az illetőnek agitatív
ereje, vagyis tud-e nyerni. Biztos, hogy
itt is van csalás és részrehajlás, valószí-
nűleg számít olyan mellékes szempont is,
hogy megbízható-e a jelentkező. De a
lényeg az, hogy valóban nyitott kapuk
legyenek, és akkor talán rátermettek fog-
nak ott bemenni.
 A művészet szoros kapcsolatban áll a

szabadsággal: határokat lép át, korlátokat
dönt, elavult törvényeket érvénytelenít. Ugyan-
akkor a mai Magyarországon - ahol lényeges
változások zajlanak - a színházak legna-
gyobb része még mindig egy ósdi berendezke-
dés alapján működik. Mi ennek az oka?
 A színház „kurva". A pangás jeleit

tökéletesen magáévá tudja tenni, és meg

Csíksomlyói passió (Várszínház). Rendező: Kerényi Imre (Iklády László felvétele)



tudja élni évtizedeken keresztül. Más,
fellendülő korszakokban forradalmi kön-
töst tud ölteni. A színház igazodik. Az
elmúlt évtizedek Magyarországához talán
a leginkább igazodott a művészetek
közül. Nagyon erős véd- és dacszövetség
jött létre a színházak és a kultúrpolitika
között. Rend volt, csend és nyugalom,
mucsai profizmus szintjén zajlott le az
előadások többsége. Igaz, a színház nem
azt a szerepet töltötte be, amely miatt
létrejött, de betöltött egy másik szerepet:
kielégítette a hivatalos elvárásokat. Mára
kiderült, hogy ez a korszak elmúlt, a
színház viszont még mindig ebbe van be-
leragadva. Mindaz tehát, amit az eddigi-
ekben a jövő vezetőjéről elmondtam, még
csak a technikai járulék - a legdöntőbb
kérdés tartalmi jellegű. Meg kell találni a
színház eredeti funkcióit. A múlt és a
jelen kulturális „üzletkötői" azzal véde-
keznek, hogy Moliére és Shakespeare ki
sem bújtak uralkodóik palástja alól. Ezzel
szemben: a hatalommal se vele-se nélküle
alapon együtt létező Shakespeare iszonyú
királyi bűnökről írt történeteket, főrangú
emberek szörnyű árulásait tette darabjai
közepébe, Moliére pedig kigúnyolta a
márkikat. Bármilyen viszonyban vagyunk
is a hatalommal, a színháznak ki kell
gúnyolnia a minden-kori márkikat. Meg
kell tehát találni azt a progresszív
tartalmú művészetet, amely-nek nem az a
célja, hogy este rendben lebonyolódjék az
előadás, és ott mindenki jól viselje
magát. Tudjunk meg magunkról,
múltunkról, jövőnkről mindent, amit csak
lehet. Az egyetemes magyar kultúra
mindig a nemzeti függet-lenségért vívott
harc gerincvonalában jött létre. Ady
Endre szidja a magyar ugart, és Tisza
miniszterelnököt vén bolond geszti
medvének titulálja, Petőfi azt mondja,
„Itt a nyilam, mibe lőjem, királyi szék áll
előttem..." De nem mindig arról van szó,
hogy a törökök, a németek vagy az
oroszok menjenek ki. A nemzeti
függetlenségért vívott harc rend-kívül
ágas-bogas, nem mindig egy másik
hatalom ellen irányul.

Ezer és ezer adekvát formája van
annak, hogy éppen mi ellen, de a művé-
szet mindig valami ellen irányult. Arra
kell választ adni, mi a magyar kultúra
szerepe ma a magyar társadalom életé-
ben. Mi a szerepe az európai kulturális
életben? A 68-as csehszlovákiai bevonu-
lás óta húsz év telt el, és a mi kultúránk
próbált úgy tenni, mintha ez az egész
eszmerendszer még érvényes lenne -
pedig érvénytelen. Vagyis az új vezető-

nek dinamikus filozófusnak is kell lennie,
aki egy új közmegegyezés elemeit tudja
nyújtani. A következő évek színházigaz-
gatójának háta mögött nincs semmi, nem
tud mihez, mire támaszkodni. Csak a
maga gondolataira építhet. Hiszen a
politika is igényli tőlünk azt, hogy alkos-
suk magunkat újjá. Fél tőle, és zavaros
intézkedéseket hoz - de az ő érdeke is a
megújulás. El kell fogadtatni a politiká-
val a valódi színházat. Meg kell szüntetni
a látszatszínházat, mely azt mondja,
„elvtársak, sok a baj, felejtsen a nép, játsz-
szuk el a mákonyt..."

 Mintha túlságosan bíznál a mutatkozó
változásokban.
 Azt gondolom, hogyha valaki

valamit ma Magyarországon nagyon meg
akar csinálni, akkor meg is tudja.
Annyira szétázott állapotban van a
magyar valóság, hogy itt a személyiség
akarata sokat jelent. Hátha van köztünk
ilyen személyiség. Ugyanez vonatkozik a
politikára. Szekfű Gyula még a németek
bevonulása előtt kijelentette: „Uraim,
vegyék tudomásul, hogy Magyarország
sorsa a cári világbirodalomhoz van kötve.
Aki ezt nem veszi tudomásul, az nem jó
magyar ember." Most, hogy ilyen a „cár",
megvan az a történelmi lehetőségünk,
hogy megpróbáljuk visszaszerezni a pozí-
cióinkat. Ha ezt nem tesszük, akkor tör-
ténelmi vétséget követünk el. Ezt a lapot
akkor is meg kell játszani, ha semmi nem
lesz belőle. Mert ennek a semminek is
van morális értéke.
 A Nemzeti Színház - eltekintve egy-két

kivételes évadtól, egy-két kivételes elő-
adástól - pontosan megfelel annak az el-
avult modellnek, amiről beszéltél. Milyen
érzés így, e színház tagjaként nyilatkozni?
 Kevés helyen működik a vezetés.

Nem szeretem a nemzeti színházi veze-
tési modellt, mert hűen leképezi azt a
politikai modellt, amely megszülte. Ebben
a házban két-három „minisztériumi főosz-
tály" van: igazgatási királyság, gazdasági
királyság, műszaki, gondnoki, szakszer-
vezeti királyság... Azt a rangkórságot,
amely a magyar bürokráciának lassan-
ként történelmi vétke, ez a színház pon-
tosan tükrözi. Ezt én nem szeretem,
magánemberként függetlenítem is maga-
mat, és elvesződöm a rendezéseimmel.
Nem szeretem azt, ha egy igazgató
feneke alatt állami kocsi van. Amikor a
főszínész saját kocsival, saját benzinnel
jön be, akkor egy igazgató is tegye ezt. A
színház kocsija pedig menjen kelléket
beszerezni. Ezen a nekem nem tetsző
modellen belül én kiharcoltam a magam

függetlenségét, a munkámat nem akadá-
lyozzák, legfeljebb nehezítik. Ez a veze-
tési stílus nevetséges, mert tele van feles-
leges „nászi tánccal". A Nemzeti élén
szeretnék egy szerény embert látni, aki
nem alkirálynak, fődzsentrinek hiszi
magát, aki nem kívül viseli az állását,
mint egy díszes kabátot. Hanem szolgá-
latot végez, áldozatot hoz.
 Sokszor említetted többes szám első

személyben: a jó vezetőnek »közülünk" kell
érkeznie. Te magad vállalkoznál-e erre a
feladatra?
 Egy jó menedzser-igazgatóval

szívesen dolgoznék. De én magam nem
vállalnám a vezetést. A jelenlegi
körülmények között, ennyi „nászi
tánccal" sem-miképpen.
 Es ha a körülmények változnának?
 Jelenleg a jelenlegi körülményekről

beszélgethetünk. Ezekre vonatkozik a
válaszom is.

Ördögi kör
Paál István

- Sajátos színházi pályád miatt téged két
esetben szoktak emlegetni: te vagy a pozi-
tív példa arra, hogyan lehet valaki amatőr-
ből profi - ez egy másik beszélgetés témája
lehetne -, és te vagy a példa arra is, meny-
nyire nehéz egy személynek vezetni és ren-
dezni.
 Szolnokon annak idején három év

alatt három vezető váltotta egymást.
Székely Gábor kezdte a sort, aki engem
odavitt, Schwajda György egy-két hóna-
pig volt, és ment tovább, jött Kerényi
Imre, aki két évig igazgatott, majd lemon-
dott. Közben Csiszár Imre elment főren-
dezőnek Miskolcra. Tehát nagyon fontos
emberek távoztak, és sok kitűnő színészt
vittek magukkal. De még így is ütőképes
csapat maradt ott. Én lettem a kiszemelt
utód, bár nem akartam főrendező lenni.
Félhivatalosan tájékoztattak, hogy ki az
az öt-hat „aspiráns", aki már feltette a
kezét, jelezve: szívesen átveszi Szolno-
kot. Három napig gondolkodtam, és
néhány Szolnokon maradt, a törzsgárdá-
hoz tartozó színészt megkérdeztem. Ok
mind azt javasolták, vállaljam el a főren-
dezőséget. Ezért terjedt el, hogy a társulat
választott meg. Ez természetesen így nem
igaz, hiszen - mint köztudott -
Magyarországon nem az a gyakorlat,
hogy egy társulat maga választ meg,
illetve vált le főrendezőt vagy igazgatót.
A belső köztudatba mindenesetre ez ment
át, viszont ezért nem is mondhatta
közülük senki sem, hogy én hatalom-



vágyból döntöttem így. Kényszerhely-
zetben vállaltam. Ez a kényszer rám is
vonatkozott, hiszen tudtam, hogy ha a
jelentkezők közül bármelyik odajön, én
aznap magamtól megyek el. Es azt már
untam, hogy megint én keressek helyet
magamnak. Ennyit a helyzetről.

A tulajdonképpeni kérdésre válaszolva:
durván fogalmazva az igazgatók-nak,
főrendezőknek szerintem két típusa van (a
„művész-igazgatóra" gondolok, aki
rendez is). Az egyik típus azt mondja -
illetve gondolja -, hogy „ha én vagyok a
vezető, azt rendezek, amit akarok, ti pedig
azt rendezitek, amit én adok nektek. Én a
legjobb szereposztással dolgozom, ti
azokkal a színészekkel, akik maradnak.
Az én költségvetésem és próbaidőm
kétszerese vagy háromszorosa a
tiétekének. Akinek pedig mindez nem
tetszik, az mehet..." A másik típus - s
alkatomnál fogva, úgy vélem, ide tarto-
zom - megkérdezi: „Mit szeretnétek ren-
dezni? Igen, rendezze mindenki azt, amit
szeretne, mert így tudja kifutni a formáját,
és ez a társulat érdeke is. Te ragaszkodsz
ehhez és ehhez a színészhez, jó, én
megcsinálom a magam munkáját mással.
Neked hat hét kell, akkor én három hét
alatt sűrítve fogok dolgozni. . ." és így
tovább. Szolnokon Székely Gábor,
Kerényi Imre ilyen vezető volt. Például
Kerényi idején én futhattam a „legjobb
formámat", és Csiszár is magas
színvonalon teljesített, Kerényi viszont
vállalta, hogy a háttérben marad. Nélküle
nem csinálhattam volna meg a Tangót, és
nem nyithattuk volna meg a
Szobaszínházat Beckett darabjával, A
játszma végével. Egyáltalán, ha Kerényi
nem hiszi el nekem, hogy milyen szín-
házi lehetőség van abban a kis kopár
teremben, akkor abból társalgó vagy
kocsma lett volna. Ez a vezetői mentalitás
nagyon ritka, és nem is könnyű vállalni.
Le kell küzdeni személyes hiúságunkat -
és ez nagy morális próbatétel.
 Ezek szerint veszteség az, ha a legte-

hetségesebb rendező a színház vezetője?
 Igen. Ez kelepce. Ördögi kör. Vagy

elvállalsz egy ilyen pozíciót, és ezzel
kockára teszed saját pályádat, vagy nem
vállalod, de akkor nincs rá garancia, hogy
egy Székely vagy Kerényi típusú vezető
lesz a főnököd.

- Tehát: jön valaki, akit nem fogadsz el,
és elmégy, vagy vállalod a hatalmat, és
mivel szakmailag tovább akarsz lépni,
olyan magatartást választasz, amivel nem
értesz egyet, vagy pedig etikus magatartás-
sal szakmailag visszalépsz.
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rożek: Tangó (szolnoki Szigligeti Szinház). Rendező: Paál István
MTI-fotó - Ilovszky Béla felvétele)
- Pontosan. Ennek a tragikomikus
elyzetnek az oka a mai és a tegnapi
agyar színház összetételében, műkö-

ési mechanizmusában, a vezető káde-
ek egy részének emberi-művészi alkal-
atlanságában keresendő. De egy veze-
ői, politikai-taktikai készséggel rendel-
ező igazgató sok gondot levehet a
őrendező válláról.
 Tételezzünk fel egy általad

deálisnak tartott menedzser-igazgatót. Mi
feladata ekkor egy főrendezőnek?

zükség van-e rá egyáltalán?
 Főrendező igazából azért kell, hogy

z adott társulatnak legyen felismerhető
űvészi arculata. Magyarországon két

zínház - a Katona József és a kaposvári -
ivételévet nincsenek felismerhető
rculattal rendelkező társulatok. Hetero-
én társulatok igyekeznek heterogén
gényeknek és heterogén műsorpolitiká-
ak megfelelni, Pesten éppen úgy, mint
idéken. A főrendezőnek az lenne a fel-
data, hogy - nem valami ízlésterrorral -
közösen vállalt cél, koncepció és a tár-

ulat között katalizátorként, használható
oordinátorként működjék. Az egyes ha-
ai társulatok létszáma túlságosan nagy,
rogramjuk széteső, zavaros - nem lehet
udni, miről szól a színház egésze. Min-
en évad elején olvashatjuk igazgatók,
őrendezők nyilatkozatait: ...Célunk az
rök emberi, a színházkultúra vitathatat-
an értékeinek megőrzése és felmutatása
ellett a legszélesebb néptömegek szín-

onalas szórakoztatásán át a keleti és a
yugati kortárs irodalom értékeit felvál-
alva segíteni a kortárs magyar drámairo-
almat... Hol lehet olyat olvasni vagy
allani, hogy „ezt és csak ezt szeretném
sinálni, de fantasztikusan jól". Tisztelet
ersze a kivételeknek, akik kinyilatkoz-
atások nélkül - még a gyengébben sike-
ült előadásaikkal is - határozottan meg-
ajzolható utat járnak. Hol van nálunk
lyan színház, mint Grotowski színházi

laboratóriuma, a prágai Činoherni klub
vagy Ljubimov idejében a Taganka? Az
ilyenek létrehozásához természetesen
meghatározó, karizmatikus színházi sze-
mélyiség kell.

Most újra vezető lettem - vezető ren-
dező egy főrendező partner mellett a
veszprémi Petőfi Színházban. Abban
bízom, hogy a társulatnak tudok ágy segí-
teni, hogy ugyanakkor nem kell olyan tes-
tet-lelket őrlő kompromisszumokat köt-
nöm, mint annak idején Szolnokon.
 Ez tehát most ideális helyzet szá-

modra.
 Ideális helyzet csak kis színházban

képzelhető el. Es itt nem elsősorban az
épületről van szó. A Katona József Szín-
ház bejáratánál minden évben ki van té-
ve a társulat fotója. Ez egy osztályfény-
kép. Otthon viszont van egy körülbelül
húsz-huszonöt évvel ezelőtti MTI-fotóm.
A Nemzeti Színház ünnepelt valami
évfordulót. A társulatot a színpadon
fényképezték. Valami hihetetlen ember-
tömeg! Mint egy lelátó. Egy építményen
állt megszámlálhatatlanul sok ember.
Biztos vagyok abban, hogy a színházban
a mennyiség a minőség rovására megy.
 Miben bízol ma?
 Valamiféle társulatszervező képes-

ségem talán van. Ha semmi másra nem
leszek jó, a közösségteremtés is ered-
mény. Már nem inspirál az ország-világ
előtti „karrier". Ez kétszer úgy szakadt
meg - Szegeden és Szolnokon -, hogy
folytathatatlannak tűnik. Vagy nagyon
sok idő kell hozzá, és egy váratlan, új
lendület. Nem hiszem, hogy ennek most
van itt az ideje. De a közösségteremtő
„hajlamom" és a szakmai tudásom talán
kamatoztatható, mert hiszem, hogy ez a
társulat szakmailag potenciálisan többre
képes, mint ami az elmúlt évadok során
megmutatkozott. Ha tudok abban segí-
teni, hogy a „korszellemet" a holtpontról
kimozdítsam, akkor többé-kevésbé be-



töltöm azt a szerepet, amiért én Veszp-
rémben vagyok. Ez természetesen nem
hasonlíthat már sem a Szegedi Egyetemi
Színpad, sem a szolnoki Szigligeti Szín-
ház „heroikus" lendületére és ha nem is a
világot, de társulatot megváltó vállalko-
zásaira.

Nincs recept
Székely Gábor

- Rendezőink középgenerációjához tarto-
zik, de úgy vélem, rengeteg vezetői tapasz-
talata van.

- Szolnokon először főrendező, majd
közel tíz évig igazgató-főrendező vol-

tam, a Nemzetiben főrendező lettem,
most pedig a Katona József Színház igaz-
gatója vagyok.
 Erre a színházra legtöbbször úgy

gondolunk, mint a Székely-Zsámbéki-féle
színházra.
 Zsámbéki Gábor a színház művé-

szeti vezetője, de ez csak a hivatalos
elnevezés. A címek nem jelentenek köz-
tünk hierarchiát. Gyakorlatilag nincs kü-
lönbség a pozíciónkban, csak különböző
részfeladatokat látunk el. Amikor ez a
színház létrejött, nagyon fontosnak tar-
tottuk, hogy ne legyen mellettünk har-
madik ember. Csak így vállaltam ezt a
tisztséget, amiben máig sem lelem külö

nösebb örömömet. Az igazgatás többek
közt közvetítő szerep a színház és a meg-
rendelő között. Ez utóbbi a felsőbb irá-
nyítást jelenti. A feladat az egyensúlyte-
remtés - ez néha nem könnyű. Ez a pozí-
ció más feladatokat is jelent, és szá-
momra ez a legkényelmetlenebb. Olykor
nehéz eldönteni, tudja-e az ember vállalni
a közvetítői szerepet a hatalom és saját
munkahelye között.
 A közvetítés mindkét irányban folya-

matos kompromisszumokat jelent?
 Ha ez ilyen végletesen lenne igaz,

akkor el sem vállaltam volna. Inkább úgy
fogalmaznék: időnként fölfelé, időnként
lefelé kell kompromisszumot kötni.
 Miért ragaszkodtak ahhoz, hogy „ne

legyen harmadik ember"?
 Az ok: a szolnoki és a kaposvári

színház párhuzamosan futó tíz éve. Ter-
mészetesen különböztek a módszerek, de
a létrejött előadások irányultsága, a
szerkezeti felépítés megközelítően azo-
nos volt. A Nemzetiben aztán kaptunk
egy igazgatót, majd egy miniszteri biz-
tost, akiből végül is igazgató lett, így
mindkettőnk számára megteremtődött az
a kényelmes helyzet, hogy az intézmény
működéséért mást okolhattunk. Bármi-
lyen művészi akadályoztatást az állami
vezetés nyakába varrhattunk. És gyakran
nem is ok nélkül. Egy ilyen mamutintéz-
ményben a többszörös vezetés miatt is
megfoghatatlan a felelősség. Ezt minden
előadás létrehozásakor tapasztalhattuk.
 A szabadulás a nagyvállalattól -

vagyis a Katona József Színház létrejötte -
tehát már a születés pillanatában pozitív
lépés volt.
 Egyértelműen. Már csak azért is,

mert a Nemzeti Színház akkor is küzdött
és még sokáig küzdeni foga kötelező igé-
nyek és a művészi színvonal kettős telje-
sítésének lehetetlenségével.
 A Katona sajátos helyzete méreteiből

is adódik. Minden szempontból kisebb,
beláthatóbb, mint színházaink többsége.
Utóbbiak az idők folyamán hatalmasra
duzzadtak, bennük túl sok „szempont"
érvényesül.
 Mindkettő - a méretek és a külső

kívánalmak - egyaránt rá tudnak
telepedni a hétköznapi munkára.
Akadályozzák és lassítják a napi munkát,
és olyan elvi kompromisszumkötésre
késztetnek, ami rontja, elmérgesíti a
belső helyzetet.
 A „méreteknél" maradva: sokan

mondják, hogy az lenne az ideális, ha
ugyanaz az ember lehetne felelős a
színházáért, vagyis igazgatná, és
egyszersmind művészeti vezetője is lenne.

Füst Milán: Catullus (Katona József Színház). Rendező: Székely Gábor (Iklády László felvétele)



 Adott személy és helyzet találkozása
esetén ez kitűnő megoldás lehet - de
mindazok a példák, melyekkel élni szok-
tunk, szűkek ahhoz, hogy egy igazán élő
módon fejlődő színházra teljes mértékig
érvényesek legyenek. Szűk ruhák ahhoz,
hogy bármely színházra ráhúzhassuk
őket. Egy példa: én azt tartom, hogy
jelenleg a nagy színházak művészi mun-
káját rossz irányba befolyásolja a kötele-
zően hozzájuk tartozó kamaraszínház.
Mégis azt mondom, hogy a Katona József
Színháznak most egy stúdiószín-házra
lenne szüksége. Ahol harmincegy ilyen
színvonalú színész került össze, ott
szükség lenne stúdiószínházra. Mondom
ezt annak ellenére, hogy jelenleg nem
tartom korszerűnek ezt a nagyszín-ház-
kamaraszínház felállást. Vagyis úgy
érzem, nincsenek állandóan érvényes
receptek, legfeljebb öt-tíz évig igazol-
ható gyakorlati megoldások vannak.

 Tehát az egyes színház sajátosságai-
ból következik annak szerkezete.
 Azt hiszem, igen. Az azonban álta-

lánosságban is megállapítható, hogy sok-
kal több kis színházra lenne szükség. Az
államnak sokkal inkább kellene segítenie
a spontán kezdeményezéseket, ahelyett
hogy a meglévő, nagyszabású, néha
túlságosan nagyszabású intézményeit
konzerválja - változatlan formában.

 Ha ön nem egyetlen színházért,
hanem az összes magyarországi színházért
lenne felelős, akkor mi lenne az elsó'
lépése?
 Megteremteném a lehetőségét annak,

hogy harminc-negyven fős társulatok
jöhessenek létre. Ez a létszám műszakkal
együtt értendő.

 Ha hirtelen létrejönne néhány kis
színház, az robbanást okozna a jelenlegi
nagy társulatokban.
 Ez bizonyára így lenne. De én nem

pályázat útján, most azonnal akarnék új
színházat létrehozni. A „lehetőségről"
beszélek. Az elkövetkező években a már
jelenleg is félhivatalosan színházi formá-
ban dolgozó együtteseknek államilag el-
ismert, támogatott lehetőséget teremte-
nék, de megtartanám a ma még nem
szervezett formában dolgozó együttesek
esélyét is a színházzá alakuláshoz. Ez
természetesen sok mindent megmozgatna.
Kiderülhetne - természetesen nem fog,
hiszen csak játszunk egy gondolattal -,
hogy miközben többen színész-
munkanélküliségről beszélnek, valójában
kevés a színész Magyarországon. A
kiválasztódáshoz mindenképpen kevés.
Az ország racionalizálni akarja az erejét,
és nem gazdaságos vállalkozásait

akár a munkanélküliség árán is fel akarja
számolni - de vajon lehet-e ezt az elvet
minden területre mechanikusan érvé-
nyesíteni?
 Azt gondoltam, hogy a Katona József

Színháznak azért nincsen stúdiója, mert
meg akarja hagyni a pénzkeresés lehetősé-
gét sokat foglalkoztatott színészeinek.
 Ez az egyik megközelítés. De a

kevés számú bemutatónk miatt a színé-
szek közt meglévő stíluskülönbségek
nemhogy csökkennének, hanem éppen a
mérhetetlen külső munkák miatt tovább
nőnek. Egy adott produkcióban egyre
nehezebb stilárisan egy nyelvre hangolni
a színészeket. Tehát azt tartanám jónak,
ha - akár a keresettség és személyes sike-
rek rovására is - színészeinknek több
feladat jutna a színházon belül.
 Sokan így is amiatt bírálják ezt a

színházat, hogy ha más szemléletű „ide-

gen" rendez itt vendégként - Jiři Menzel,
Strnisko stb. -, akkor az egyféleséghez szo-
kott színészek képtelenek váltani, igazodni.
Ezek lesznek aztán a kevésbé sikeres
produkcióik.
 Erre az érvre van példa is és ellen-

példa is. Pontos elemzés mutathatná csak
meg, hogy akár az elmúlt negyven évben,
akár az azt megelőző években mi minden
maradt ki Magyarországon a korszerű
európai színjátszásból. Gondolok itt
például a századelő lengyel szín-házi
kísérleteire, vagy a sajátos színházi
szerveződésekre, melyek a cseh színházat
már a húszas évek óta rendkívül
izgalmassá tették, vagy azokra a korsza-
kos jelentőségű művészekre, akik a szov-
jet és német színházakban szembefor-
dultak a szórakoztató polgári színházzal,
a XIX. század még ma is ható romantiká-
jával. Vagyis itt nem a Katona József
Színház, hanem az egész magyar színház
hiányosságairól kellene elmélkednünk.
Éppen egy stúdiószínház adna lehetősé-
get arra, hogy intimebb, pontosabban
megrajzolt kapcsolatot teremtsünk néző
és színész között.
 Mennyire lehet önálló egy színház

vezetője?
 Újító szándékú tanácsi rendelet jött

ki nemrég. A színházak maguk állíthatják
össze műsortervüket, nem kell enge-
délyeztetni. Ám van egy kis záradék,
miszerint a tanács egyeztető céllal ter-
mészetesen a továbbiakban is irányítani,
koordinálni, orientálni akarja a műsoro-
kat. A műsortervet így aztán ugyanúgy le
kell adni. Visszatekintve az elmúlt évekre:
a tiltások akkor sem levélben, a felelős
nevének aláírásával történtek, s ugyan-

ilyen bonyolultan, követhetetlenül érvé-
nyesültek: lebeszélésekkel, vitákkal, rá-
beszélésekkel stb... . Ezt a témát eltúlozni
tisztességtelen lenne. Ami gyakorla-
tunkban is ritkán fordult elő. De emlékeze-
tes példa Kornis Mihály Hallelujájának
betiltása. És ehhez hasonló folyamat ját-
szódott le a Csirkefej című darab előké-
születeinek idején is.
 Másképp teszem fel a kérdést. Függet-

lenedhet-e a színház az adott kultúrpoliti-
kától?
 Természetesen nem. Két tényt nem

szabad elfelejteni. A színház mindig nagy
nyilvánosság előtt játszik, és jó eset-ben
mozgósító erejű. Hatása kétélű lehet; a
politika akár propagandacélokra is
használhatja. Csupán a közönség pénzé-
ből a színház nem tud megélni, dotáció
nélkül szintetizáló színházi forma nem
működhet. Ha visszagondolunk a nagy
színházi korszakokra, akkor mindegyik
mögött az adott ország politikai-kulturális
vezetésének egyértelmű támogatása
fedezhető fel. Legutóbb Franciaország-
ban, a dicsőség, a nemzeti tudat erősítése
céljából, kifejezetten ideológiai okok
miatt váratlanul sok pénzt biztosítottak a
színházművészet támogatására. Ez meg is
látszik a jelen teljesítményében.
 A kultúrpolitika változásai ilyen direkt

módon összefüggnek a színházi minőséggel?
 Igen. Úgy érzem, hogy ez döntés

kérdése. Hogyan dönt egy ország akkor,
amikor nagyon szűkek az anyagi lehető-
ségei: defenzívába vonul? reprezentatív
gesztusokkal próbálja betölteni a szere-
pét? vagy lényeges gondolatok megvaló-
sításához adja azt a pénzt, amit adnia kel-
lene? A hét szűk esztendőben ahhoz
hozzászokhat az ember, hogy kevesebbet
egyen, a gyomornak megvan az a jó
tulajdonsága, hogy szűkülni tud. De mi
történik, ha a hosszú évtizedek alatt
megépült színházi szerkezetek szétesnek?
Attól félek, ebből sokszorosan hét év
„kultúrböjt" következik.
 Szavaiból arra következtetek, hogy

még meghozhatók a jó döntések.
 Az a rossz érzésem, hogy már egy

döntés után vagyunk, és a kultúrában
elkezdődött a leépülési folyamat. Én tehát
inkább csak reményeimről, vágyaimról
beszélek. Ambivalens helyzetben
vagyunk: a gondolkodás lehetősége sok-
kal inkább adott, mint bármikor. A cse-
lekvési lehetőség viszont hiányzik. Ezt az
anomáliát nehéz feloldani. A körül-
mények teperik le a szándékokat, vagy a
helyzet fogja a serkentő gondolkodást
még nem ismert irányokba indítani?



játékszín

 Közelítsünk ehhez az oktatás felől:
lehet-e, kell-e rendezőkből színházi vezető-
ket képezni?
 Nem ismerem a gyakorlatot. De

mindig volt valami gyanús az úgyneve-
zett vezetőképzésben. Gyorstalpalásnak
éreztem. Az pedig csak egy magyar gya-
korlat, hogy a vezetők többnyire rende-
zőkből lesznek. Az biztos, hogy erre sincs
recept. Nálunk itt is a spontaneitás
hiányzik. Latinovitsnak meg kellett küz-
denie azért, hogy Veszprémben rendez-
hessen. Garas Dezső külön tortúrával
jutott hasonló lehetőséghez. Állami színtű
hibának tartom, hogy ezeknek az
embereknek nem volt - nincs - színházuk.
A merev, nem rugalmas szerkezetekről
van itt szó. Mindig jelszavakat követünk:
hol csak nagyszínházakat akarunk, hol
meg mindenütt bevezetjük a
kamaraszínházakat... Azt kellene meg-
nézni, mire van személyi feltétel. Talán
kevesebb lenne a fiaskó. Kevesebbet ját-
szanánk a közönséggel. A híres kecske-
méti példa: képzeljünk el egy nézőt, aki
tizenévesen elkezdett járni Radó Vili
bácsi színházába. Majd megérkezett Ruszt
József és vele egy alapvetően más szín-
házi stílus, aztán jött Szőnyi G. Sándor
egészen más elképzelésekkel, váratlanul
menesztették őt, és Jancsó-Hernádi-
Gyurkó vette át a színházat. A néző pedig
tökéletesen összezavarodott, és már azt
sem tudta, mi is a színház, már a halma-
zállapotát sem tudta megállapítani. És
akkor hirtelen megszűnt ez is, Lendvay
Ferenc egészen más jellegű színházi gya-
korlata következett. Ha létezik jó irányba
ható kultúrpolitika, akkor ez nem
történhet meg. Sajnos, ezt inkább úgy
hívják: anarchia. Nem törődés a
közönséggel, a színészekkel. Azt elisme-
rem, hogy a színháznak bizonyos mér-
tékben alkalmazkodnia kell. De ha a tár-
sulat tehetséges, megtalálja azt a komp-
romisszumot, amelyen belül még képvi-
selheti magát.

 A spontaneitásról megint csak a főis-
kola jut eszembe. Az utóbbi években nem
végeztek kiemelkedő személyiségek. Nem is
várható tőlük spontán kezdeményezés.
 Nem tudok mit válaszolni. A felje-

lentéssel lenne azonos értékű, ha meg-
próbálnám megfogalmazni, hogy kiknek
jó és miért jó, ha nem történik semmi.

SZÁNTÓ JUDIT

Drámai-e a népirtás?

Gondolatok Páskándi Géza
Éljen a színház! című drámája kapcsán

A holocaust túlélőit s közülük minde-
nekelőtt azokat, akik azóta önvédelemre
képes nemzetté tömörültek, mindmáig
nem hagyja nyugodni a kérdés: hogyan
tűrhették ellenállás nélkül a zsidók, amit
a fasiszták - a végső megoldás végső cél-
ját alig vagy egyáltalán nem titkolva -
műveltek velük? S hogyan lehetséges,
hogy szemközt a halálos veszéllyel, az
üldözöttekben nem az ellenállás gondo-
lata fogant meg, hanem a kompromisz-
szumé, a nemegyszer sorstársaik bőrére
kötött alkué? Született erről a kérdésről
könyvtárnyi irodalom, tudományos és
szépprózai műnemekben egyaránt. Es
mégsem lehet abbahagyni. Meglehet,
hogy a XX. század derekán egy új Atri-
dák-mítosz született, mely az archetipi-
kus szituációk sorát gyarapítja majd
további évszázadokon keresztül.

Születtek drámák is, meglehetős szép
számmal. Ezek többnyire a kelet-európai
országokban játszódnak, s a helyszínek
között Magyarországnak is hely jut. Jó
néhány ilyen színművet magam is
olvastam. Joshua Sobol vezető izraeli
drámaíró Gettó című zenés drámája pél-
dául a vilnai gettóban játszódik, s főhőse
Jacob Gens, a gettóparancsnok, aki tuda-
tosan, az árulás vádját, sorstársai gyűlö-
letét is vállalva szolgálta ki a németeket,
s szállította nekik az öregeket, a betege-
ket, abban a meddőnek bizonyult remény-
ben, hogy időt nyer, s a fiatalokat, életké-
peseket megmenti, és átmenti a jövőre.
Több drámának is hősei Joel Brand
(Brand Jenő) és Rudolf Kastner (Kaszt-
ner Rezső), azok a magyar cionista veze-
tők, akik először pénzzel próbálták meg-
puhítani Eichmannt és társait, majd
megpróbálták a teljes magyar zsidóságot
tízezer teherautó ellenében kiváltani;
ezek szállítása - fegyverként önmaguk
ellen - a szövetségesekre várt volna, akik
természetesen nemet mondtak. Végül
egyetlen eredményt tudtak kivívni: Eich-
mannék, óriási összegért, Svájcba enged-
tek egyetlen vonatot, rajta ezerötszáz
zsidóval. A vonatra Kasztner Rezső a
családtagjait is felültette. Ezért Izraelben
először elvesztett egy pert, melyet rágal-
mazás címén indított az őt árulónak
bélyegző újságíró ellen, majd a nyílt
utcán agyonlőtték. De vajon ha gyilkosá-

nak - egy súlyosan megsebzett, egész
családját sirató embernek - Eichmann
felkínál az ezerötszázból öt helyet, mint
tette nagyvonalúan Kasztner esetében, a
gyilkos kit ültetett volna erre az öt
helyre? Ellenségeit talán? Vagy kalapból
húz ki öt nevet, ahelyett hogy feleségét,
édesanyját mentse?

Mindezen drámák megjelenítik a néme-
teket is. Akik áldozataik ilyen-olyan pró-
bálkozásait, praktikáit, hipotéziseit s
reményeit látván röhögnek a markukba.
Míg folynak a tárgyalások, folyamatosan
működnek a gázkamrák is; még a látszat
kedvéért, még a viszontszolgáltatás remé-
nyében sem állítottak le akár egyetlen
halálszerelvényt, legföljebb - ha épp ez
szórakoztatta őket - átlátszóan hazudoz-
tak, csak szerencsétlen tárgyalófeleik
nem akartak átlátni a hazugságon. Macs-
ka-egér harc folyik ezekben a drámákban,
s az egér elé abszolút érvényű etikai
normákat állítani aligha etikus. Vergődé-
sét nem érdemes sem felmagasztosítani,
sem elítélni, mert példaértéke nincs. A
macska-egér harc nem drámai konfliktus.
Eldőltének nincs katartikus hatása. Ezek
a drámák rossz drámák.

Zinovjev, Kamenyev, Buharin vagy
Rajk belement a játékba, s magára val-
lott. Kivégezték őket. Megtette ezt a
szolgálatot Radek is - életben hagyták,
hogy két év múlva egy lágerben agyonve-
ressék. Mások megtagadták a szerep
eljátszását. Közülük kit halálra vallattak,
kit titkon végeztek ki, ki történetesen
életben maradt. Ismét másokról - a több-
ségről - nem tudjuk, és soha nem is tud-
hatjuk meg, miként viselkedtek a macska
karmai között. Hány variációs lehetőség -
de vajon rangsort teremt-e ez az áldo-
zatok között? Az előbb-utóbb felállítandó
emlékművek valamennyiük tragédiája
előtt egyformán hódolnak majd.

És most itt egy újabb holocaust, siker-
rel kecsegtető kísérlet egy többmilliós
kisebbség ha nem is fizikai, de nemzeti
létében való megsemmisítésére. Ez - az
előbbiekkel ellentétben - főképpen ben-
nünket érint. Nem mintha a korábbiak
esetében a művelt világ oly fényesen
vizsgázott volna; akkor is kivártak, mintha
a felháborodást csak a temetés utánra
lenne taktikus időzíteni. De Magyar-
ország helyzete ma, ebből a szempontból,
mégis egészen speciális. A holocaust
idején nem létezett Izrael állam; a sztáli-
nizmus idején nem volt olyan ország,
ahol egy demokratikus szocializmus tiszta
gyakorlatát emelhették volna a magasba.
Most viszont, a tragédia tőszomszédsá-


