
S Z Á N T Ó JUDIT

SZABADSÁG ÉS VÉGVESZÉLY
BESZÉLGETÉS MARTON LÁSZLÓVAL

- Este hét óra van. Ön egész délelőtt
próbált, most már másfél órája ismét benn
van a színházban, és innen egy német
újságíróhoz megy, újabb interjúra.
Bizonyára fáradt. Ettől függetlenül milyen a
közérzete?

- Vegyes. Jó is, rossz is.
- Kezdjük a jóval.
A jó alapja: a jó társulat. A Vígszínház

társulata jókedvű egy rosszkedvű ország-
ban, szeret dolgozni egy olyan környezet-
ben, ahol általában csekély a munkakedv,
lelkesen és rengeteget próbál, és a saját
karrierje mellett mindenkinek fontos a
munkahely egésze is, ami országosan
szintén nem jellemző. Voltaképpen ez az
egyetlen erő, amely az igazgatói székhez
köt.

 Amit elmondott, nemcsak általában az
országra, de a színházak jó részére sem
jellemző. Mitől más a vígszínházi csapat?
Egyszerűen: az emberektől, akik al-

kotják. Azok, akik itt maradtak, nemcsak
tehetségesek, de a szellemük is egészsé-
ges. Aki ezt a munkaerkölcsöt nem fogadta
el, még idejében elment; az „ingadozókat",
a cinizmusra hajlókat pedig meg tudta
fordítani a társulat legellenállóbb magva, a
maga erkölcsi erejével.

 Jöhet a rossz hír.
Mit mondjak, ami újdonságként hat-

hatna? Rengeteg baromságot kell csinál-
nom, olyasmit, ami nem az én dolgom.
Álreformtervekkel, ostoba állami vagy helyi
intézkedésekkel szemben kell folyama-
tosan védelmeznem a színházat, s ez ren-
geteg energiát emészt fel. Amellett, úgy
érzem, nem erre termettem.

 Ön végre is vállalta az igazgatást. Az
igazgatásnak sok efféle velejárója volt
minden időkben.
Nem egészen. Természetesen Várko-

nyi Zoltánnak is volt mi ellen védekeznie, a
ráerőszakolt politikával szemben kellett
hajóznia, de azért a régi rezsim nem fog-
lalkozott reform címén a színház meg-
szüntetésével.

 A hírhedett fejkvótára gondol?
Arra is. Meg a többire. A szubvenció

csökkentésének veszélyére, az állandó
társulatok és a repertoárrendszer elleni
erősödő támadásokra. Ha a fejkvótát va-
lóban betű szerint értelmezik - mint ahogy
a (volt) Fővárosi Tanács ezt nem tette -, az
a vidéki és a kis színházak halálos ítéletét
jelenti.

 A Vígszínház tehát megúszhatja?
Mondjuk, a puszta életét megmenthe-

ti, de nem lehetek olyan önző, hogy ne a
teljes magyar színházi életben gondol-

Marton László (Koncz Zsuzsa felvétele)

kodjam, és ne féltsem például az olyan kis
művészszínházat, mint a Katona, amely-
nek léte, mérce volta, nemzetközi elis-
mertsége az egész magyar szinházi kul-
túrának nemcsak büszkesége, hanem im-
már létfontosságú eleme is.

Vagy itt a repertoárrendszer kontra en
suite kérdése. Előszeretettel hivatkoznak
nyugati példákra, csakhogy ez blöff. Nyu-
gaton azért olcsóbb az en suite-rendszer,
mert magasak a munkabérek; nálunk vi-
szont a legmagasabb produkciós költség
is amortizálódik negyven-ötven előadás
után, éppen a munkabérek nyomottsága
miatt. Az úgynevezett reformtervekkel
egyfelől egy-két önjelölt kultúrpolitikus
szeretné bizonyítani, hogy a kultúrán spó-
rolni lehet, másfelől önjelölt igazgatók
akarják megcsinálni magukat azzal, hogy
megcsillantják: ők néhány fillérrel keve-
sebből is kijönnek. Sajnos nálunk ritkán
győz a ráció, annál többször a demagógia,
és nem a legtehetségesebbek a hang-
adók. És még sajnálatosabban nincs
olyan felelős ellenerő, amely ilyen esetek-
ben határozottan megvédené azt, ami
van, azt, ami érték.

Folytassam? A színházi munka anyagi-
lag kétségbeejtően leértékelődött. Ma már
egyetlen filmfőszereppel meg lehet
keresni egymilliót; ezt a filmeseknek sike-
rült kiharcolniok, és én igazán csöppet
sem irigylem tőlük. Csak a kontraszt ellen
tiltakozom, hiszen egy egész éves színész-
fizetés átlagban nem több bruttó három-
százezernél.

- Amit felvázolt: távoli, esetleges fe-
nyegetés, vagy közvetlen veszély?
- A lehető legközvetlenebb. Rombolni

villámgyorsan lehet. Pillanatok alatt ren-
geteg érték mehet tönkre, s nem pillana-
tokra, hanem évtizedekre, mert nem lesz
erő, amely restaurálásukra vállalkoznék
vagy vállalkozhatnék.
- Ön semmiféle pozitív elemet nem lát

abban az okoskodásban, miszerint pazar-
lás a színházbah is van, s a józan üzleti
szellem e téren is hozhat hasznot úgy,
hogy közben ne ártson?
 Még a szóhasználat ellen is tiltakozom.

Most például arról beszélnek, hogy az
oktatásban bevezetik a tandíjat - én
hosszú távon ezt is roppant veszélyesnek
érzem. Aki arról beszél, hogy a kultúra
területén meg lehet, sőt meg is kell
honosítani az üzleti 'szellemet, az ismét
csak blöfföl. A színházi műhelynek nem
profitot, hanem műészi értéket kell
termelnie, más mértékegységre nincs
szükség. Az érték mércéje igazán elég
megbízható; ami nem érték; azt hamar
leleplezi a közönség, a kritika, a szakma.
Persze semmi kifogásom a paletta
kiszélesedése ellen: legyenek csak
magánszínházak, játssza-nak
bulvárdarabokat, játsszák őket en suite.
De a magyar színház bázisa amúgy is
olyan kicsi, hogy azt nem lenne szabad
szétverni.
Nemcsak a Madách Színházban, nálam

is jelentkezett nyugati producer: kivenné
két évre a színházat, s musicalt játszana
benne. Jól járna az állam mint tulajdonos,
én mint házigazda, jól járna a maradék
műszak is. Csak épp a társulatot kellene
szélnek ereszteni. Abból, amit az elején a
vígszínházi társulatról elmondtam, azt hi-
szem, elég világos, mit feleltem az aján-
latra.
- Ön azonban, ha diszkréten is, mégis-

csak nyitott a rentábilisabb üzletmenet
felé. Például a befogadói ténykedéssel.
 Hadd mondjam erre: itt sem elsősor-

ban a haszon, hanem az összmagyar szí-
nikultúra érdeke vezérel. A Rock Színház-
nak nincs épülete. Már amikor a Szabad-
téri Színpadokat igazgattam, akkor is
meghívtam őket a Budai Parkszínpadra.
Kölcsönös üzletről is szó van, de ez mégis
több praktikus gesztusnál. Ha majd a
Rocknak saját épülete lesz, meglátják,
mibe kerül a fenntartása; amellett ugyan
hol juthatnának még ekkora közönséghez?
Másfelől persze mi is jól tudjuk használni a
pénzt is meg az így felszabaduló napokat
is.
Tudom, nem csak a Rock Színházra



céloz. Jön Szolnok is a Pesti Színházba, a
Száz év magánnyal; mihelyt megtudtam,
hogy épületüket bezárják, azonnal jelent-
keztem ajánlatommal. Mint ahogy a ka-
posváriakat is vendégül látjuk hosszabb
időszakokra. Az érdek kölcsönös (részünk-
ről például nemcsak a bevétel, hanem az
is, hogy közönségünk új, friss benyomá-
sokhoz jusson). De az elsődleges szem-
pont mindig a művészi affinitásé.

- Nézem az októberi műsort. Harminc-
egy esti, három délutáni, összesen har-
mincnégy előadás. Ebből hét a Rock Szín-
házé, hatszor megy a Fekete Péter,
hétszer A padlás, Kétszer a Csókos
asszony. Huszonkét zenés program.
Jócskán több mint az előadások fele. Ez
nem hárítás?
 Mondhatnék itt első válaszként konk-

rét okokat. Októberre két prózai felújítást
is terveztünk, de Az ügynök halála felújító
próbáit technikai okokból a Richárd utánra
kellett halasztani, az Álomkommandóra
pedig a szondázások szerint sajnos már
nem volt kellő érdeklődés. így is műsoron
van az óriási sikerű Koldusopera, amit
ugye ön sem sorolt a „zenések" közé,
Pedig van zenéje, nem is akármilyen. És
ha majd becsatlakozik a Richárd meg a
Schnitzler-darab, A Bernhardi-ügy,
helyrebillen a papíron megkívánt egyen-
súly. Azonban én ezzel a szemponttal
eleve sem értek egyet. Az számít, hogy az
előadás színházi érték legyen, s nem az,
hogy szól-e közben a zene. Másfelől per-
sze tény, hogy zenés produkcióinkra na-
gyobb az érdeklődés, amibe éppúgy bele-
játszik a jelenlegi hazai közhangulat, mint
az az immár tisztán művészi körülmény,
hogy valamilyen okból ezek a produk-
cióink jobban sikerültek.

- Novemberi számunkban Kerényi Imre
úgy nyilatkozott, hogy a rendszerváltás
után a színháznak elsősorban embert kell
ábrázolnia, s nem a társadalmat bírálnia,
mert ez utóbbira immár más médiumok is
vannak. Mint színigazgató és mint
rendező osztja ezt a felfogást?
 Nézze, az ellenzékiség diszkrét bája

valóban elfoszlott, de azért vitatom, hogy
a színháznak ne lehetne meg a politikai
súlya, vagy hogy a közönség ezt ne igé-
nyelné. Itt van például épp a Koldusopera,
amely az igazi szegénység vészes közele-
désére figyelmeztet. Vagyis szól valami-
ről. És sikere van.
 És vajon a Richárd, ez a par

excellence politikai dráma?
- Erre válaszoljon az előadás maga.

Most csak annyit: természetesen nem
véletlenül esett rá a választásom. Több

elemét is fontosnak, időszerűnek tartot-
tam. Például azt, hogy minden korszaknak
megvan a maga hőstípusa. Például azt,
hogy mindenkinek a múltjában van va-
lami folt, csak meg kell kaparni. Például
azt, hogy miközben mindenki lázasan sü-
rög-forog, építi a karrierjét, a haza sorsa
senkit sem izgat, kivéve egyetlen szerep-
lőt: egy gyereket. Aki történetesen a wa-
lesi herceg.
 Meg is ölik egykettőre. De kanyarod-

junk még egyszer vissza a színházi össz-
képhez. Mit vár 1991-től?
 Életünk az idei évre biztosítva van.

1991-ben bármi megtörténhet. Legújab-
ban azzal fenyegetnek, hogy húsz száza-
lékkal csökkentik a szubvenciót. Nos, ez
esetben a Vígszínház nem tud tovább
működni; mínusz húsz százaléknyi tarta-
lék nincs benne, s a helyárakban még
kevésbé.
 Ha a vész bekövetkeznék, mit tenne

ön?
 Nem tudom. Egyet tudok: én a

színházat addig vezetem, ameddig
lelkiismeretemmel s művészi
hitvallásommal össze tudom egyeztetni.
Úgy érzem, elmentem a végső határig,
mind anyagiakban, mind a műsorrend
dolgában. Tovább nem vagyok hajlandó.
 Ennyit jelent egy szinházi ember szá-

mára a rendszerváltás?
 Természetesen nem. Van benne szép

is. Az elmúlt időkben átéltem én már nem
egy, másképpen súlyos, sőt életveszélyes
helyzetet. Többszöri betiltás után „beren-
deltek" Csurka István műve, a Vizsgák és
fegyelmik miatt, Kornis Mihály Kozmájá-
nak bemutatóját is botrány követte: hol a
darabot akarták betiltani, hol engem le-
váltani. Még pikánsan mulatságos helyzet
is adódott: történetesen a tel-avivi Ha-
bima Színház próbájáról hívtak a titkár-
sági telefonhoz, hogy Kozma-ügyben
megfenyegessenek. Szóval: nagyszerű,
hogy ilyesmivel többé nem kell foglal-
kozni.

Csak hát ez nem elég. Az lenne a szép,
ha azt is felmérnék az új illetékesek, hogy
a színházra szükség van. A Vígszínházban
például egy szezonban félmillió nézőt,
félmillió embert szólítunk meg, s nem
röpke percekre, hanem hosszú órákra,
sokszor évente több alkalommal is. Ez
nem csekélység. Ez szerintem társadalmi
hatóerő.
 Csakhogy, finoman fogalmazva, baj-

ban van az ország. Nem várható-e el ilyen
csődtömeg közepette a színházaktól is
némi áldozatosság? Mit felelne, ha nem

én ülnék itt, hanem egy gazdasági csúcs-
vezető nézne mélyen az ön szemébe?
 Ugyanazt. Ahhoz, hogy ezt a félmillió

embert élményhez juttathassuk, viszony-
lag minimális összeg szükséges és ele-
gendő. Mi azonban nettó értékben ma
ugyanannyi támogatást kapunk, mint tíz
éve l ezelőtt, Várkonyi igazgatása idején.
A blöffök közé tartozik, hogy még ezt sem
lehetne tartani. Mi ugyanis nem tehetünk
arról, hogy a bérbruttósítás és az abból
számított társadalombiztosítási járulék
miatt a szubvenció bruttó összege meg-
nőtt - mi csak nettóban számolhatunk, a
nettó pedig változatlan, ami a száguldó
infláció közepette, azt hiszem, országosan
is párját ritkító jelenség. Ha mi ma nettó-
ban kapnánk a valamikori támogatás tíz-
szeresét, akkor lehetne mélyen a sze-
membe nézni, hogy ugyan mondjunk le
már arról, hogy a támogatás teljes mér-
tékben lépést tartson az inflációval. No de
így? Hiszen csak art a nevetségesen keve-
set kérjük, amit most kapunk.

- S van kitől kérni? Van párbeszéd a
hatalommal?
 Sajnos nemigen. A tanáccsal persze

volt és van is mind a mai napig, de
egyelőre nem tudni, kik ülnek majd a
helyhatósági választás után az íróasztalok
mögött. A minisztériummal viszont egye-
lőre nincs kontaktusunk. Igaz, ez haladó
hagyomány: Glatz Ferenc is csak minisz-
tersége utolsó hetében ült levelünk, hogy
rokonszenvesen biztosítson rokonszen-
véről és együttérzéséről.
 És mi vajon leülhetünk-e még itt má-

hoz egy évre - ön, aki ma egy fenyegetett
színház igazgatója, és én, egy ugyan-csak
fenyegetett színházi folyóirat munka-társa?
 Reménykedjünk. Végtére mégis mi

értünk ahhoz, amiről itt szó van - s hátha
ezt mások is megértik...

Barrault szeptemberben betöltötte nyolc-
vanadik életévét. És két halálozás: ötven-
hét éves korában elhunyt az argentin Ma-
nuel Puig, a Pókasszony csókjának
szerzője, hetvenéves korában pedig
Sacha Pitoëff, a nagy Georges Pitoëff
színészként ugyancsak jóhírű fia.

*

Októberben a párizsi Pompidou-központ-
ban Quinzaine Bertolt Brecht címen két-
hetes eseménysorozatot rendeztek, ame-
lyen többek között Giorgio Strehler, Matt-
hias Langhoff, Manfred Karge, Benno
Besson, Ruth Berghaus tartott előadást.


