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allott fölfogását az elmúlt években felhí-
ította, hogy nem abban vesz részt, ami-
en szeretne, hanem sokszor kényszerűen
állalt, színházon kívüli munkákkal kell
énzt keresnie. Valamikor azt gondoltam,

színész fiatal korában sok mindent
egtesz azért, hogy tanuljon, elérjen va-

amit, beérkezzen. Az én koromban már
emmi másra nem szabadna tekintettel

enni, mint a színészi minőség megőrzé-
ére. De jelenleg senki sincs abban a
elyzetben, hogy ezt megtehesse. Holott a
inőség, az értékek őrzése ebben a mai

ilágban különösen fontos; erre nem volna
zabad az államnak sajnálni az anyagi és
zellemi áldozatot.
- Nem súlyosabb-e a helyzet annál, amit
gy lehet kifejezni, hogy csökken a
inőség iránti igény? Nem forog-e kockán
színház puszta léte? Nem várható-e,

ogy az új önkormányzatok egynémelyike
támogatás megvonásával magát a

zínházat nyilvánítja „fölöslegesnek"?
. M.: Azért küzdünk, hogy ez ne fordul-
asson elő. Hogy adott esetben egyetlen
zínház se legyen kiszolgáltatva egy pol-
ármester kénye-kedvének, még ha az

llető jó célra - mondjuk, kórházra vagy
tépítésre - akarja is költeni az addig
zínházra fordított pénzt. Ezt nem szabad
egengednie a kulturális kormányzatnak.
- Csakhogy az önkormányzatoknak

öntési joguk lesz ezekben a kérdések-
en.
T. M.: Egyes kiemelt területeken, mint
milyen a kultúra, az állam - ha kell, a
arlament útján - törvényerőre emelheti a
elyi önkormányzatok hozzájárulási
ötelezettségét.
. D.: Ami az önkormányzatokat illeti, én

icsit pesszimistább vagyok. Félek attól,
ogy a hatalmi harcokban hajlandók lesz-
ek feláldozni nemcsak a színházat, ha-
em bármit. Tehát még a kórházat és a

árdát is. Az igazán kulturált emberek vi-
zont távol tartják magukat a hatalmi har-
októl. Az önkormányzatokban, amelyeket
n jobbnak tartok minden más formánál,
s szívből kívánom, hogy jól működ-jenek,
indent az fog eldönteni, hogy kikből,
ilyen emberekből áll, uram bocsá', hány

önyvet olvastak el, és elismerik-e, hogy a
ultúra értékteremtő erő, mi több: kitűnő
efektetés. Ha mindezt végiggondolom,
an okom a pesszimizmus-ra. Ismétlem,
élek, hogy az önkormányzatok a hatalmi
arcokkal lesznek elfoglalva, és -
épletesen szólva - politikai gyilkosságok
ognak történni.

- A Várszínházban - a Nemzeti Színház
kamaraszínházában - vagyunk, de az épü-
letnek ez a része a Népszínházhoz tartozik,
az ajtón pedig még ott a felirat: Vámos
László művészeti vezető. Ön azonban már
nem dolgozik a Nemzeti Színháznál. Vé-
gül is milyen pozícióban van?

- Az ajtón hanyagságból maradt ez a
felirat. Ezt a szobát eredetileg a Színház-
művészeti Szövetség főtitkáraként
kaptam. Egyébként nyugdíjas vagyok -
vagyis szabadúszó. Többet dolgozom,
mint valaha: Debrecenben a jubileumi
díszelőadáson nemrég mutatták be ren-
dezésemet, A kékszakállú herceg várát,
október végén volt Márai Sándor Kaland
című darabjának premierje a Radnóti
Színházban, azután Veszprém következik,
ott az Osztrigás Micit állítom színpadra, az
Operettszínházzal Párizsba készülünk,
ahol a Cirkuszhercegnőt játsszuk, az Ope-
rettben később az örült nők ketrece ame-

Vámos László (Koncz Zsuzsa felvétele)

rikai musicalváltozatát rendezem, és kül-
földi operai feladatok is várnak.
 Sok munka, mégpedig „felelőtlen"

helyzetben - igazán nem panaszkodhat.
 Valóban, e pillanatban irigylésre mél-

tóan jó helyzetben vagyok. Végre nincs
rajtam egy mamutintézmény vezetésének
súlya. Nagyon nehéz ma egy színházi
vezetőnek. Régebben sem volt persze
könnyű: ki kellett verekednünk-ügyesked-
nünk, hogy bizonyos tiltott darabok szín-
padra kerüljenek.
- Például?
- Öt év alatt Sikerült azt kiharcolni, hogy

A vágy villamosát játszhassuk a Madách-
bari, majdnem ugyanennyi időbe telt, míg
olyan kompromisszumot találtam a Ke-
gyenc bemutatásához, amelyet Aczél
György is elfogadott, és lllyés Gyulának
sem kellett megalkudnia. A Hegedűs a
háztetőn előadásának ötlete 1970-ben
merült fel, bár m év múlva már játszottuk
is, de másfél év és százhúsz előadás után
letiltották. Protestáltam, ezért fekete bá-
rány lettem, el kellett jönnöm a Madách-
ból, s az Operettből ki se tehettem a
lábamat.
- Furcsa, amit mond, hiszen hosszú időn

át szinte szlogenként lehetett hallani
fiatalabb rend

e
zőktől: „Amíg ezek - köztük

Vámos Lá
s
zló - irányítják a magyar

színházi élete mi nem rúgunk labdába,
nem rendezhetjük, amit akarunk."
 Ilyeneket n e m a tehetséges fiatalok

mondtak... Különben is, ezek a szlogenek -
melyek a Pa oda és az Aula pletykáiból
születnek - hamisak. Felületes általánosí-
tások, amelyekben egymástól teljesség-
gel különböző pályákat mosnak össze.
Ádám, Kazimir, Vámos... Különböző pá-
lyaképek. Nem minősítem sem másét,
sem a magamét, sem angyal, sem ördög
nem vagyok. Más vagyok. Három fontos
korszakom volt: kezdés huszonévesen az
akkor legjobb vidéki társulatnál, Debre-
cenben a Romeo Soós Imrével, az opera-
együttes megalapítása; aztán tizennyolc
év a Madáchnál, benne a Hamlettel, A
vágy villamosával, a Yermával; végül
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az Operettszínház, ahol sikerült megho-
nosítani a musicalt.
 A Nemzeti Színház kimaradt a

felsorolásból.
 Pedig pályám egyik fontos, ha nem a

legfontosabb korszakának tartom. De erre
sem nekem, sem a „színháztörténetnek"
nincs még rálátásunk. Néhány tényt azért
szeretnék a tárgyilagosság kedvéért meg-
említeni. A korábbi - igen magas színvo-
nalú - Székely-Zsámbéki-féle vezetés
idején négy év alatt huszonhat bemutatót
tatottak, vagyis átlagosan hat és felet
évente. Százas szériát két előadás ért meg
(Úrhatnám polgár, Emigránsok). A mi hét
évünk alatt ötvennyolc bemutató volt,
azaz átlagosan évi 8,2. Ezek közül szigorú
mércével mérve is csak négy produkció
nevezhető kommersznek (Csütörtöki höl-
gyek, Sarah avagy a languszta sikolya,
Lettice és Lotte, Romanov és Júlia). De a
másfél száz év alatt nem volt a Nemzeti-
nek olyan korszaka, amikor ne játszott
volna kommerszet. Még Hevesi Sándor
idején is szerepeltek a műsoron népszín-
művek, francia bohózatok. Marton Endre
és Major Tamás is kénytelen volt enged-
ményeket tenni. Ötvennyolc produkci-
ónkból tizenhárom ért el száz, sokszor
kétszáz feletti előadásszámot - tehát
majd' minden negyedik. Működésem ide-
jén nyitottuk meg a Várszínház kamarater-
mét és a Karmelita-udvart.
 Ezek kétségbevonhatatlan tények, de

nem feltétlenül érintik a minőséget.
 Tisztában vagyok azzal, hogy az elő-

adások színvonala sokszor nem érte el a
művekben, illetve a létrehozó művészek-
ben rejlő lehetőségeket. Induláskor sajnos
rendkívül hiányos volt a repertoár.
Sietnünk kellett. A túlzott bizonyítási
kényszer is hajtott bennünket. Nyolc évre
lett volna szükség ahhoz a munkához,
amit hat év alatt végeztünk el. Mindene-
setre tény, hogy többnyire telt házakkal
játszottunk. A közönség bejött a Csiszár
Imre által a SZÍNHAZ előző számában
„színtelen-szagtalannak" minősített előa-
dásokra. A mostani Nemzeti viszont egyre
súlyosabb közönséggondokkal küzd. Mi
annyi előadást tartottunk egy hónapban,
amennyit csak lehetett. Megnéztem a je-
lenlegi színház novemberi műsortervét:
két játszóhelyet figyelembe véve huszon-
hét (!1 lehetséges előadást nem tartanak
meg. Nem szívesen reflektálok Csiszár
engem érintő egyéb megjegyzéseire sem,
mert tulajdonképpen szánom őt, illetve a
nagyon nehéz helyzetben lévő Nemzeti
Színházat. Csiszár pótcselekszik, amikor

elődjét kritizálja, ahelyett, hogy a jelené-
vel foglalkozna.

- A megváltozott helyzetben vállalna
vezetői beosztást?

- Semmiképpen. Ezért sem akarom
Csiszár vagy mások munkáját minősíteni.
Ma nem az a probléma, mint régen: ,,Mit
játszhatunk?" Ma bármit szabad játszani,
csak éppen nincs miből választani, és
kevés a pénz. Korábban én a Kegyenc
bemutatási engedélyéért szaladgáltam;
ma szponzort keres a színházi vezető.
Mégiscsak szebb, nemesebb dolog volt
Illyésért harcolni, mint üzletemberektől
koldulni.
 Ettől ön megmenekült. Helyzete - mint

mondta - irigylésre méltó.
 Így van. De említést kell tennem pilla-

natnyi helyzetem árnyoldaláról is: még
Glatz Ferenc idején megkértek - s ez a
kérés ma is érvényes -, hogy segítsek a
művészetek területéről érkező rehabilitá-
ciós kérések elbírálásban. Csakhogy a
Grósz-Knopp-Czibere-csapat egyik utol-
só húzásaként olyan méltatlan körülmé-
nyek között váltottak le, hogy én magam
is kérhetném - a szó de jure értelmében -
rehabilitálásomat. Ezt az előző rezsim
okozta személyes sérelmemet félretéve
persze örülök a változásoknak. De a válto-
zások nagy veszélye az, hogy mindenki
mindent elölről és mindenáron másként
akar kezdeni.
 E változások hogyan érintik a színhá-

zakat?
 Furcsa ellentmondást találhatunk itt:

az államosítás negyven éven át tartó gaz-
dasági lejtőre sodorta az országot; ez volt
történelmünk egyik legretrográdabb pil-
lanata. Kétszáz éves színháztörténetünket
vizsgálva viszont ezt nevezhetjük a leg-
progresszívebb pillanatnak.
 E logika szerint a folyamatban lévő

rendszerváltás nem sok jót jelent színhá-
zaink számára.
 Pillanatnyilag ez a helyzet. Régebben

a nagyon fejlett nyugati országok irigy-
kedve figyelték és ismerték el a kelet-
európai színházi kultúrát...

- ... Úgy gondolom, az azonos társa-
dalmi rendszer ellenére lényegi
különbségek voltak a román, lengyel,
cseh, orosz vagy magyarszínházi kultúra
között.
 Az általánosítás természetesen torzít

kicsit, de tendenciájukban mégis az azo-

nosságok voltak meghatározóak. Aho-
gyan általános tendencia az is, hogy az
állam kivonul a színházból. Nyugat-Euró-
pában ez már - kivétel talán csak Német-
ország - megtörtént, ennek pedig termé

szetes következménye az, hogy a színhá-
zak piacorientáltak lettek - vagyis kom-
mercializálódtak. Döntő követelmény te-
hát, hogy az állam - és az önkormányza-
tok - ne engedjék el a színházak kezét. A
döntéshozatalba pedig be kell vonniuk a
szakma képviselőit. Vannak, akik a ma-
gánszínházat tartják megoldásnak. Ott
azonban radikálisan fel kellene emelni a
jegyárakat. Márpedig hol az a gazdag
polgári réteg, amelyik ezeket megfizet-
hetné?
- Hiányzik a színházakat eltartó felső
tízezer?
 Nem erről van szó. A nagy vívmány

éppen az volt, hogy a színház a tömegek-
nek játszhatott.
 Ez szépen hangzik, de vajon valóban

érdeklődnek-e a tömegek a színház -
egyáltalán a művészet-iránt?
 Még érdeklődnek. Egy-egy rosszul ve-

zetett színház kivételével még nem tragi-
kus a helyzet. A legsarkalatosabb problé-
ma: művészi megalkuvás nélkül megtar-
tani a közönség érdeklődését. Nem mehe-
tünk el abba az irányba, amit a magyar
film választott, amely szinte kimondta,
hogy nem érdekli a néző. Shakespeare
kitalálta, hogyan lehet a földszintnek is, a
karzatnak is játszani. Nem törvényszerű
tehát művészszínházra és közönségszín-
házra szétválasztani azt, ami szerves egy-
ségben is létezhet. Hibának tartom azt is,
hogy sokan szétdarabolni, felrobbantani
akarják a nagy társulatokat. Kisszínház-
ban is lehet félház. A sok kis társulat
egyébként is drágább. Mi történik, ha
önállósítjuk a Pesti Színházat és a Vígszín-
házat, a Várszínházat és a Nemzetit? Több
színészre, kétszer annyi adminisztrációra
lesz szükség -vagyis pénzre.
 Mindez ellentmond annak, amit ma

sokan a kisszínházak szükségességéről
vallanak.
 Sok ma az „öngyilkossági kísérlet".

Ilyen az is, hogy fel akarják számolni a
repertoárrendszert is. Azt, ami az egyik
legnagyobb vívmány. Ha egy darabot
ötödmagával játszanak, akkor abból két-
szer annyi előadás tartható, mint ha min-
den este ugyanaz van műsoron. Ha va-
lami szerdán, csütörtökön, pénteken nem
tetszik, szombaton már elő sem adható.
 Ennek megint csak nincs köze a minő-

séghez.
 Nem így van. Egy-úgymond-bukott -

akár értékes - darabot levesznek a mű-
sorról. Ha ugyanazt elszórva játsszák,
megtalálhatja saját közönségét. Nem le-
het véletlen, hogy a háború előtt huszonöt
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előadás már tisztes sikernek számított.
Németh Antal kilencéves vezetése alatt a
legnagyobb közönségsiker az Ifjú Horváth
Pál című kommersz volt - harminchét
alkalommal játszották. (Tévedés, mert a
legnagyobb siker Márai: Kalandja volt,

amelyet 254-szer játszottak. A szerk.) Első
bérletem a Nemzeti 1941-42-es évadjára
szólt. Kéthetenként bemutatót: láttam, a
bérlet húsz előadásra volt érvényes. Abból
az időből is lehet ellenpéldákat említeni,
például a Pünkösti-féle Hamletet vagy a
Képzelt beteget. Csakhogy ezek az elő-
adások nem színházi, hanem politikai tet-
tek voltak. Ebből a szempontból is nehe-
zebb lesz nálunk színházat csinálni. Meg-
szűnt az a titkos varázs, amikor össze
lehetett kacsintani két sor között, lelkesen
bele lehetett tapsolni a színpadi parabola
valamelyik ívébe. Ma minden kimond-ható.

 Pénztelenség, bizonytalanság, kom-
mercíalizálódás - jó ez a rendszerváltás a
színházaknak?
Petőfi írta: „Fázunk és éhezünk, / S át-

lőve oldalunk, / Részünk minden nyomor...
/ De szabadok vagyunk." Azt remélem,
szabadok leszünk, és a rendszerváltás
által akaratlanul is felszínre bukó piszkos
hordalék leülepszik, a szabadsághoz,
demokráciához nem szokott társadalom
megtalálja önkifejezését. Tehát boldogok
lehetünk. De ha ismét harmincnégy éves
lennék, és azt mondanák: ,,Itt a Madách
(az akkori társulattal), rendezd meg a
Hamletet!" - bajban lennék. Nem tudnám
megcsinálni. Hiányoznak a külső feltételek,
nincs pénz. Ha pedig az akkori társulat
helyett a maiakkal kellene dolgoznom -
nem csak a Madáchra gondolok-, nos,
akkor már a címszereplő kiválasztásánál
megakadnék...

 Egy harmincnégy éves rendező akkor
boldogabb lehetett?
A színházban boldogabb, az életben

boldogtalanabb.
Annak, aki a színházban él, a kettő

azonos.
- Ezért van depresszió a szakmában.

Egy depressziós lakatos vagy adminiszt-
rátor még jól dolgozhat. De a színház az
örömszerzés művészete, ahol az a tét,
hogy az előadást létrehozó kollektíva ki
tudja-e mozdítani közönségét a közönyből,
a depresszióból. Ha ezt felismeri az állam,
akkor nem termelő üzemnek, ha-nem
társadalmi céljait szolgáló eszköznek tekinti
a színházat; és általa boldogítja a
mindenkori lakatost, adminisztrátort és
persze bennünket, színháziakat is.

Újból időszerű lenne a Csongor és

Tünde? Átalakuló korszakok közös
hangoltságában egymásra talált a
százhatvan éves darab és a mai

színház? Vagy véletlen egybeesés,
hogy két társulat is ezzel a darabbal nyi-
totta az évadot? Esetleg a klasszikusoknak
kijáró szokásos tiszteletkörről van szó?
Netán a színházra kedvezőtlen időkben
biztos kapaszkodót ebben a műben véltek
találni a teátrumok, hisz' a darab értékét
az irodalmi hagyomány garantálja, kö-
zönségét pedig a kötelező olvasmányokat
többnyire kötelező iskolai programként
megtekintő diákság biztosítja.

A nemzeti színházbeli és a békéscsabai
előadás alapján lehetetlen egyértelmű vá-
laszt adni e kérdésekre. Az a gyanúnk,
hogy mindegyik szempont befolyásolta
valamilyen mértékben az előadások létre-
jöttét. Úgy tűnik, hogy mindkét rendező,
Csiszár Imre és Tasnádi Márton is mai
hangulatok meghatározta, önálló színpadi
értelmezésre törekedett. Azonban mintha
mindketten elfáradtak volna út-közben.
Mintha fáradó lábú, csüggedő reményű
főhősükhöz hasonlóan nem oda érkeztek
volna, ahová elindultak.

Az ördögfiókák: Nemcsák Károly, Hunyadkürti
lstván és Szirtes Gábor

Feltűnő, hogy végeredményében szá-
mos egyezés van a két előadásban, pedig a
rendezők egészen más módszereket
használtak. A hasonló hangulat kapcsolja
össze leginkább a két produkciót. A Cson-
gor és Tünde egyik olvasatban sem tün-
dérjáték, mindkettőben eltűnnek a bájos
színek, a kedves hatások. A visszaszoruló
felszabadultsággal szemben a komorság,
frusztráltság erősödik fel. Valamiféle, több-
kevesebb hitelességgel, meggyőző erővel
bevallott kiábrándultság, reménytelenség
érződik mindkét előadásban.

A másfajta rendezői módszerek külön-
böző színházeszményekre, eltérő stílustö-
rekvésekre utalnak. Csiszár Imre-drámai
költeményként tisztelve a szöveget - ehhez
illő poétikus színpadi képek megte-
remtésére törekedett. Előadásában a lát-
vány a legfontosabb elem. Tasnádi Márton
- szabadon kezelve a mű szerkezetét,
tiszteletlen ötleteket felhasználva - mai
hangulatú, diákos szellemű produkció lét-
rehozását célozta meg. Rendezésében a
játéka meghatározó tényező.

Mindkét megközelítés járható útnak tű-
nik. A színpadra állításoknak azonban -
ahhoz, hogy valóban karakteres előadá-
sok, pontos értelmezések szülessenek -
több alapvető fontosságú kérdésre kell
végiggondolt választ adniuk.


