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Tud-e már valamit a helyi önkormányzatnak a
színházzal kapcsolatos terveiről?
 Konkrétumot nem lehet tudni. Mi most

jogilag Somogy megyéhez tartozunk. Felmerült,
hogy Kaposvár - amely megyei jogú várossá
nyilváníttatta magát - esetleg teljes egészében
átvenné a színházat. Mi ezzel szemben azt
javasoltuk - és úgy tűnik, ezt e l fogadják- ,
hogy kettős kötöttségű legyen a színház, tehát
tartozzon a városhoz is, a megyéhez is. Ennek
nagyon sok oka van. Egyrészt a színház körül-
belül ötvenmillió forintos költségvetési terhet
jelent, ezt könnyebb megosztva viselni. Más-
részt hozzánk rengetegen járnak a városon kí-
vülről is, a megyéből, főleg gyerekek. Nem lát-
szik indokoltnak, hogy a színház anyagi terheit
kizárólag a városi önkormányzat viselje.
 Meg kell erről győzni valakiket?
 Nem. Azt hiszem, ez menni fog, mert

mindenkinek tetszik, és valóban alapos indokai
vannak. Csak hiányoznak a hatályos jogszabá-
lyok, s a kormányzati munkának ez a retardált
állapota bizonytalanságot kelt.
 A színház szemszögéből nézve van en-

nek egy „ oszd meg és uralkodj" színezete;
értem én így is, ha kisebbnek látják a bizonyta-
lansági tényezőt... Ha baj van, két szervnek kell
egyeztetnie, hogy a színház ellenében bár-mit
tenni lehessen, s ha más baj van, s az egyik
szervnek nincs pénze, még lehet a másiknak.
 Ezek csak ravaszkodások; higgye el, nem

erről van szó. Hanem arról, hogy a kaposvári
színház valóban jelentős országos szereppel,
jelentős megyei szereppel s jelentős városi sze-
reppel bír. Ennek megfelelően kell megosztani a
finanszírozás gondját, mert így igazságos.
 Beszéljünk az arányokról. Ugye, volt egy

elképzelés - a Székely Gáboré meg az öné -,
mely szerint a helyi önkormányzati támogatással
arányos összeget ad a központi kormányzat is,

és ilyenformán...
- ...De sajnos nem így van. Mi tényleg ezt

szerettük volna, de az állam fenn akarja tartani
a normatív támogatási rendszert, mert ha egy-
szer beleszerettek valamibe, akkor hiába derült
ki, hogy nem működik, sőt, végre sem hajtható,
nem tágítanak. Tehát most egy korrekciós nor-
matív rendszert fognak létrehozni, ami nem fog-
ja korrigálni a tavaly elkövetett bűnt, vagyis azt,
hogy a vidéki színházak mérhetetlen hátrányára
és a budapestiek mérhetetlen előnyére szolgáló
rendelet született.
 Ami a budapesti színházak „mérhetetlen

előnyét" illeti, hadd utaljak most csak a Radnóti
Színházra, amely azonnal be kell hogy zárjon,
ha a normatív támogatás alapján kapja a pénzt.
 Ezért mondtam, hogy ezt már tavaly sem

lehetett végrehajtani. Az állam ugyanis a nor-
matív támogatást nem a színházaknak, hanem
a Fővárosi Tanácsnak adta, s hogy az hogyan
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osztotta el, az más kérdés. Vidéken azonban
egyszerűen nem lehetett korrigálni, hiszen
egyetlen tanács van, és egyetlen színház.
 Miért gondolja mégis, hogy a pesti szín-

házaknak ez előnyös? Hiszen sok a kicsi
színház...
 Mert a pesti színházaknál a látogatottság

és így a támogatás aránya kedvezőbb. A Víg,
az Operett, a Bábszínház, az Arany János Szín-
ház, a Madách jobb helyzetben van, mert a
befogadóképességük nagy, a kihasználtságuk
jó. Következésképp az őket megillető egy főre
eső állami támogatás magas.
 Ahogy visszaemlékszem a reakciókra,

még ők se voltak boldogok akkoriban, amikor a
rendelet megjelent...
 Persze, hogy nem, mert látták, hogy a

rendelet ostobaság. És... végül mégiscsak be-
következett egy újraelosztás, tehát működött
egy kiegyenlítő mechanizmus. Maga a minisz-
térium is létrehozott egy háromszázmilliós puf-
fert, amelyet eredetileg pályázati úton, minősé-
gi alapon akartak szétosztani, végül aztán tüzet
oltottak vele. És a színházat működtető vidéki
tanácsoknak is jóval több pénzt kellett lerakniuk
az asztalra, mint korábban, hogy a színházuk
talpon maradhasson. Es lerakták.
 Most mégis úgy néz ki, hogy vidéken

muszáj ragaszkodni legalább a normatív támo-
gatáshoz, mert az biztosan „jár", kötelező.
 Nem egészen így van ez, mert a vidéki

önkormányzatok is kötelezőnek tartják, hogy
támogassák a színházat. Nem igazak azok a
pletykák, hogy máris be akarnak zárni színhá-
zakat. Abban a városban, amelyről ez elterjedt,
annyi történt, hogy a helyi önkormányzat egyik
képviselője kijelentette, szerinte a színház túl
van dotálva, és rossz.

- Szóval ön nem aggódik azért, hogy egyes
színházakat be fognak zárni...?
 Nem. Egyáltalán nem.
 Összefügg ez azzal a számomra meglepő

kijelentésével, hogy színházi konjunktúrának
nézűnk elébe?
 Már az van. Hát persze.
 Kaposvárott?
 Nem csak Kaposvárott. Tessék végigkér-

dezni a színházakat.
 Kérdezem. Nincs tele a Nemzeti, de nincs

tele a Radnóti sem, holott a két színház nagyon
különböző, és a Radnóti volt már „nagyon tele"
is.

 Nem hiszem. Állandóan kérdezem a kol-
légáimat, és azt mondják, hogy van közönség,
nincs baj.
 És nincsen közönség vidéken; hadd ne

soroljam most egyenként...
 De hát ott nem is volt, nem is szokott

lenni... Ez más kérdés.
 Tehát ön szerint a színházi konjunktúra

nem a jól megalapozott, bevezetett kaposvári
színházra vonatkozik csak?
 Nem. Azokra a színházakra, ahová érde-

mes elmenni. Ahol olyan előadásokat produkál-
nak, amelyeket érdemes megnézni. Régi tör-
vény, hogy válságos időkben az emberek szí-
vesen járnak színházba.
 Bár ma már korántsem olyan olcsó szóra-

kozás ez, mint volt régebben.
 De még mindig hihetetlenül olcsó, főleg az

egyéb kiadásokhoz képest. Száz forintból el
lehet menni színházba.
 De az már a havi jövedelem egy száza-

léka.
 Kevesebb annál, mert színházba azért a

középrétegek járnak. Szóval a jegyár még nem
jelent akadályt.
 Tehát közönség van, finanszírozási válság

nem fenyeget...
 De van finanszírozási bizonytalanság, és

ebből lehet válság. Nem lehet tudni, mi lesz a
megyék hatásköre, hiányzik számos szabályo-
zás, sok minden homályos. Mindennek ki kell
tisztulnia. Ilyenkor nagyon észnél kell lenni, ne-
hogy valami nagy hülyeség történjen, ami tönk-
reteszi a fontos intézményeket. De ez nem
jelenti azt, hogy állandóan mohácsi vész-han-
gulatban kell élni, mert az egyszerűen nem
indokolt.
 Ha elébe lehetne menni a központi dönté-

seknek, milyen szinten lenne érdemes javasla-
tokat tenni? Nyilván kellene egy parlamenti
döntés...
 Persze, kell egy legfelsőbb szintű döntés

arról, hogy mennyit szán az ország a kultúrára
a költségvetésből. Százalékosan vagy összeg-
szerűen, nem tudom, én nem vagyok költség-
vetési szakember. Azt tudom, hogy ez ma rend-



kívül kevés, s még annál is kevesebb, mint
amekkorának feltüntetik. Az országgyűlésnek
nem lehet pontos fogalma arról, hogy az általa
elfogadott költségvetésből hogyan gazdálkod-
nak azok, akik gazdálkodnak, mert a költségve-
tés jórészt eleve úgy van felvezetve, hogy ez ki
se derülhet belőle.
 Miért? Parkinson törvénye alapján?
 Nem. Azért, mert a pénzügyi establish-

ment számára ez a hatalom kulcsa. Amióta
Kádár János és Fekete János kart karba öltve
együtt válságmenedzselték az országot, amikor
az arabok kivették innen a betétjeiket, azóta
ténylegesen ez a pénzügyes-tervező-gazdasá-
girányító réteg az ország ura. Az ő érdekeik
határozzák meg, hogy mi történik a gazdaság-
politikában, és bizonyos mértékig befolyásuk
alatt tartják a politikát. És ebből a szempontból
teljesen mindegy, hogy a Pénzügyi Kutatóinté-
zet radikális intellektusairól van-e szó vagy a
Tervhivatalból a Pénzügyminisztériumba me-
nekült sztalinistákról. Ez ugyanaz a csapat.
Benne vannak egy gazdasági-ideológiai cső-
ben, egy teljesen irreális gazdasági környezet-
ben, amit még a sztalinista gazdasági vezetés
alakított ki, másrészt pedig teljesen elméleti
alapon próbáltak innen-onnan ezt-azt megta-
nulni, a valós gazdasági tapasztalataik viszont
hiányoznak. De működik egy érdekmechaniz-
mus. Amikor Székely Gáborral beterjesztettük a
javaslatunkat, azt mondták, hogy azért utasítják
el, mert ellenkezik a magyar pénzügyi-finanszí-
rozási rendszer filozófiájával.
 Elnézést kérek, ez nekem már magas.
 Ez mindenkinek magas.
 De nem értem.

Molnár Piroska a Troilus és Cressidában

- Hogy mi ez a filozófia, azt most ne firtassuk,
mert végtelen fecsegés volna. Hogy miért nem
fért bele a mi javaslatunk...? Mert az a rendszer,
amelyet mi javasoltunk, kivette volna a kezükből
a közvetlen döntést. Hiszen mi azt mondtuk,
hogy az önkormányzat megmondja, mennyit ad
az adott intézménynek, és ehhez képest egy
automatikus kulccsal kell az államnak segíteni.
 Tehát az önkormányzat által adott összeg

egy bizonyos százalékát, mondjuk,
ugyanannyit...
 Ez vitaalap lehet. A színházak esetében

például a színház típusa alapján lehet meghatá-
rozni ezt a bizonyos százalékot. Illetve fordítva: a
színház típusát be lehet határolni a százalékkal.
Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy neki kell
egy jól működő, kasszaorientált bulvárszínház,
és ezért hajlandó harmincmilliót letenni évente,
az állam mondhatja a következőt: ,,Egy ilyen
típusú színháznak önök adják a támogatás
hetven százalékát, én meg adok harmincat."
Ezek egyébként a reálishoz közelálló számok...
Ha pedig van egy jelentős, nemzetközi szintű
művészszínház, akkor a központi kormányzat
azt mondja, „kérem, én ennek az intézménynek
a támogatását nyolcvan százalékban vállalom,
és húszat adjon az önkormányzat". Ilyen alapon
már könnyedén el lehet dönteni, hogy egy
színház bulvárjellegű vagy sem.
 Igen, bár ez bizonyos szempontból meg-

fordítja a sorrendet. A színházaknak tudni kelle-
ne definiálni önmagukat...

 Igen, de hát ezt úgyis tudjuk.
 Persze, egymás között. De ha pénzre

megy, és el kell ismerni, akkor...
 Ez minden esetben konkrétan vizsgálha-

tó. Ebből a szempontból a kaposvári és egy

másik vidéki színház között nincs olyan nagy
különbség...
 De színvonalban...?
 Ez jelenthet néhány százalékkal több

központi támogatást a kaposvári színháznak.
 Esetleg sokkal többet. Nem?
 Nem. Ennek a rendszernek támogató jel-

legűnek kell lennie, mert nem az a célja, hogy
megfojtsa egyik-másik vidéki színházat.
 Sztereotíp kérdés következik: ki dönti el,

mi milyen, mi mennyit ér?
 Szakértőkből álló bizottság. Gazdasági

szakemberek, minisztérium, önkormányzati ve-
zetők, a szakma képviselői. Azt gondolom,
ezekből lehet egy bizottságot szervezni... Azt
ugye tudja, hogy most egy meséről beszélge-
tünk, mert ezt a javaslatot elvetették, ebből nem
lesz semmi?
 De mivel élő, új koncepció nincsen, miért

ne beszélhetnénk erről.
 Dehogyis nincsen. Van a normatív támo-

gatási rendszer. Csak már nem annyira norma-
tív, mint korábban, mert különbséget tesz a
vidéki és budapesti norma között.
 Azért van, mert nincs jobb, nincs más. De

nyilván lesz.
 Nem. Azért van, amit az előbb már mond-

tam: mert ez a pénzügyes, gazdasági tervező-
csoport ilyen módon őrzi a hatalmát. Kerül,
amibe kerül.
 A kultúrától őrzi? Netán veszélyes?
 „Musz-feladat". Nem a kultúra vagy a

színház veszélyes, hanem azok az értelmiségi-
ek veszélyesek rájuk nézve, akiket rájuk szaba-
dítanak ezek az intézmények. Nem is szeretik
őket.
 Hogyan változott a nem annyira normatív

normatív támogatási rendszer?
 Végleges döntések nincsenek. Úgy tudom,

hogy azt az összeget, amely tavaly puffer-ként
szerepelt, most beépítették a támogatásba, ily
módon emelték az egy főre jutó állami
támogatást. Viszont megszűnt a kiegyensúlyo-
zó-korrigáló alap. Bár itt még vita van, hogy
legyen-e. Szerintem kellene lennie valaminek,
hiszen azért új dolgokat is létre kellene hozni,
és a nagyon nagy bajokon is segíteni kellene...
A másik nagy gond az, hogy a központi támo-
gatás körülbelül húsz százalékkal növekszik, s
tudjuk, hogy ötven százalékos inflációt jósol-
nak; ez azt jelenti, hogy legalább harminc szá-
zalékkal csökken a színházak pénze, s ez na-
gyon nem örvendetes.
 Ez a helyzet mennyiségi vagy már minő-

ségi változtatásokra kényszeríti a színházakat?
Kevesebb bemutató lesz, vagy nagyon el kell
menni a közönségigény felé?
 Ez utóbbiról nem érdemes beszélni, mert a

jegybevételt nem lehet növelni. A látogatottság
magas, a jegybevétel majdnem annyi,



amennyi lehet. Semerre nem kell elmenni, nincs
miért.
 Mit tehet a szakma annak érdekében,

hogy egy nem normatív, hanem normális finan-
szírozási rendszer szülessen?
 Megpróbáltuk, és kiderült, hogy semmit.

Most semmit. Annyit kell elérnünk, hogy az
inflációt kövesse a támogatási növekmény. A
rendszeren nem tudunk változtatni.
 A jelenlegi helyzetben végül is nem lehe-

tetlen, hogy valahol a helyi önkormányzat azt
mondja, nincs pénze a helyi színházra. Es be-
zárja.
 Nem lehetetlen. Mégsem szabad jogi ga-

ranciákat teremteni arra, hogy kulturális intéz-
mények, ha kellenek, ha nem, legyenek. Bízni
kell abban, hogy az önkormányzatok értelmes
viszonyt fognak kialakítani a különböző kulturá-
lis intézményekkel, még ha harcok árán is. Per-
sze lesznek problémák. De egyáltalán nem ér-
tek egyet azokkal, akik valamiféle törvénybe
akarnak menekülni a problémák elől.
 Mivel ma nem a minőségi szempontok,

hanem az anyagi korlátok diktálnak, ezt a lehe-
tőséget talán mégis ki kellene zárni, hiszen a
bezárt rossz színház helyén nem lesz jó szín-
ház. A be nem zárt rossz színház helyén lehet...

Csákányi Eszter, Serf Egyed és Gőz István
Molnár Ferenc Liliomában

- Nincs szükség rendeletre, jogi védelemre.
 Arra sem, hogy az önkormányzat önhatal-

múlag ne szüntethessen meg egy színházat?
 Arra sem. Nem szabad korlátozni az ön-

kormányzatok szabadságát.
 Arra gondolok, hogy a színházat az ön-

kormányzat nem egyedül tartja fenn, tehát le-
gyen szükség közös kötelezvényre a támoga-
tást és a szélsőséges döntéseket illetően is.
 Én ezt fordítva gondolom. Amit az önkor-

mányzat vállal, az legyen kötelező a központi
kormányzatra nézve, de fordítva ne. Ha Kapos-
várott az önkormányzat kimondja, hogy neki
nem kell a kaposvári színház, akkor zárják be a
kaposvári színházat.
 Ez persze abszurd, ezt tudja.
 Nem az, mert amit én mondok, a dolgot

átteszi a formális síkról a valóság síkjára. Egy
intézménynek igenis be kell bizonyítania, hogy
rá szükség van.
 Amit mond, két dolgot feltételez. Egy-

részt, hogy ez a bizonyítás olyan érvénnyel és
erővel bírhat, hogy eredménye mindenki szá-
mára evidens, másrészt, hogy ez az evidencia a
pénzügyi lehetőségek - lehetetlenségek -
megerőszakolására is képes. Azaz a „nincs
pénz"-érven is győz...
 Ezért kell a felelős központi támogatás-

nak hozzáadódnia az önkormányzati pénzhez.
Ott, ahol eddig is volt pénz a színház működte

tésére, ezután sem merül föl olyan élesen ez a
probléma. Ott nem akarják megszüntetni a
színházat. Viharok ott vannak, ahol évek óta
már nagyon rossz volt a színház. Es ez nekem
tetszik. Azzal együtt, hogy most már muszáj
lenne a szakmának megnövekedett felelősség-
tudattal rendelkeznie, kinek-kinek nemcsak ön-
maga, hanem egymás iránt is. Egy Hernádi-
Jancsó-féle mutatvány hosszú-hosszú idő-re
tönkretesz valamit, és ez az egész szakmának
baj. Nem véletlen, hogy Kecskeméten máig nagy
a baj. Ki kell mondani, hogy a színház
múltjában történtek s az ott folyó szakmai mun-
ka felelős azért, hogy ott baj van.
 Következésképp a színháznak, a szak-

mának kell lépnie annak érdekében, hogy ott azt
orvosolják, ami a valódi baj, s ne vágják át a
gordiuszi csomót azzal, hogy bezárják a szín-
házat.
 Nyilván a szakmának is lépnie kell; hogy

kinek még, nem tudom. Nekem is mindent meg
kell tennem - és mindent meg is teszek - annak
érdekében, hogy az országban ne zárja-nak be
egyetlen színházat sem. De nem akarom, hogy
ezt törvényileg kizárják, mert az ha-zug és
egészségtelen. Tudomásul kell vennünk, hogy
ennek az országnak olyan művészetre van
szüksége, amilyet a nép magáénak vall,
akármennyit is finnyáskodunk ebben az
ügyben. És ez ily módon valósulhat meg. Én
hiszek abban, hogy a nép vagy bizonyos réte-



Spindler Béla és Sztarenki Pál A kihallgatás
című Eörsi-drámában (Fábián József felvé-
telei)

gei nemcsak alacsonyrendű, hanem magasren-
dű művészetet is igényelnek, és azt képesek
eltartani. Ezzel kapcsolatban korábban túl sok
lehetőség nyílt a hantára. Túl sok eladhatatlan
és rossz árut próbáltak magas művészet és elit
művészet néven eladni. Túl sok ember sírt ag-
resszívan amiatt, hogy nem vették, amit árult.
Es most újból kapjanak törvényi védelmet arra,
hogy ezt csinálják?
 Meggyőzött. Ne kapjanak. Beszéljünk

másról. Felmerült régebben, s talán fel fog me-
rülni újra, hogy egyes vidéki színházak befoga-
dó színházként működjenek, mások pedig na-
gyobb társulattal, több előadással, félig-meddig
stagione-rendszerben lássák el színházzal a
környező megyéket is. Lát ebben fantáziát?
 Ebben semmi új nincsen, ez két dolog

felmelegítése. Létezett egy ilyen terv már a
Kádár-korszak elején is, amikor szintén meg
akartak szabadulni a színházak gondjától, és
kitalálták, hogy a nagy vidéki centrumokban
afféle színházkonszerneket kell létrehozni. Dél-
Magyarország centruma Pécs lett volna, s hoz-
zá tartozott volna Kaposvár és Zalaegerszeg.
Ezt a ragyogó koncepciót körzetesítésnek hív-
ták; ennek jegyében vonták össze például a
miskolci és az egri színházat. A pécsi terv sze-
mélyi küzdelmeken megbukott, annyi lett belő-
le, hogy Kaposvár és Zalaegerszeg „körzetese-
dett", a zalaegerszegi tanács bizonyos előa-
dásszám fejében pénzügyileg támogatta a ka-
posvári színházat. Ez az elképzelés felmelegí-

tése egy másik, háború előtti rendszernek is:
amikor magán-színidirektorok vagy részvény-
társaságok bizonyos területeken utazó társula-
tokat hoztak létre, amelyek különféle helyeken
egymás után játszották el a repertoárjukat. Be-
széltem olyan színészekkel, akik dolgoztak
még ilyen társulatokban - Takács Margittal
például, aki aztán pécsi primadonna volt -, s ők
nagyon jó történeteket meséltek arról, hogyan
működtek ezek a színházak, hogyan hoztak
létre három nap alatt előadásokat, és így
tovább. Ehhez a rendszerhez olyan művészi-
szakmai színvonal tartozik, amely számunkra
ma már - s a jelenlegi kulturális viszonyok
között - elfogadhatatlan. Nem akarom éri ezt
másként minősíteni, mert az ott dolgozó színé-
szek fantasztikus emberek voltak, fantasztikus
teljesítményekkel; három nap alatt bevágtak
egy Othellót... Nagyon jó szakemberek voltak,
profik; de hát természetesen nem hoztak létre
bonyolult produkciókat, hanem egyszerű, ké-
zenfekvő megoldásokkal dolgoztak, úgy, ahogy
tudtak. Ebből a két előzményből származik te-
hát az említett elképzelés - fantazmagória,
nem is lehetne létrehozni. Bázisa sincsen, mert
a vidéki, többé-kevésbé polgárosult közössé-
gek színházat akarnak - maguknak. A saját
színházukat akarják.
 A jelenlegi rendszerből viszont az követ-

kezik, hogy a színházak struktúrája - főleg
vidéken -- nagyjából változatlan marad. A szín-
ház továbbra is mindent játszik, egy vagy több
tagozattal, úgy, ahogy.
 Nem tudom, hogy ebből következik-e az,

hogy a struktúra változatlan marad... Valószí-
nű, hogy a nagyobb és kulturáltabb városokban

- Pécsett, Győrben - a különféle tagozatok
előbb-utóbb annyira elválnak egymástól, hogy
önállósulnak. Több színház jön létre, több épü-
letben. Ezek óriási társulatok, és nem biztos,
hogy együtt kell maradniuk. Semmi nem zárja ki
azt a lehetőséget, hogy egy kisebb prózai szín-
ház, egy nagyobb zenés színház, vagy bármi
más épüljön ki ezekben a városokban. Én ezt
elképzelhetőnek tartom. S azt is, hogy Buda-
pesten - főleg, ha a budapesti önkormányzat
helyes politikát fog folytatni - létrejöjjön egy-
két valódi bulvárszínház. Nem olyan bulvárszín-
ház, amelyet az állam egyáltalán nem támogat,
mert ez a magyar viszonyok között nem lehet-
séges; de minimálisan támogatja, s az intéz-
mény alapvetően kereskedelmi haszonra építi a
munkáját.
 Bodrogi Gyula, a Vidám Színpad igazga-

tója valami ilyesmit akar...
 Nem, nem ilyesmit, hanem egészen mást.
Ő állami tőkét akar magánhasználatra - ez
egészen mási dolog. Majdnem biztos vagyok
benne, hogy - miként régen is - tucatjával
fognak létrejönni kis kabarészínházak, éjszakai
szórakoztató színházak...
 Magánszervezésben?
 Valószínűleg, üzleti vállalkozásokként...
 Mint amilyen a Verebes-féle terv?
 Igen, mint például az, vagy mint amilyen

a Mikroszkóp lehetne. A Vidám Színpad annyira
színvonaltalan, hogy szinte „lehívja" a konku-
renciát magának, s ez meg is fog teremtődni.
És valószínűleg elindul majd az a fejlődés -
főleg ha az önkormányzatok balra tolódnak,
amire azért van e s é l y - , hogy különféle
szociális kultúrprogramok révén létrejön valami
hasonló, mint mondjuk Párizsban: a
külvárosokra épülő „elit" kultúrházak,
amelyekben magas színvonalú kísérleti
színházak működnek. Ezeket a helyi
önkormányzat és a város együtt tartaná fönn,
tehát nem a központi támogatás. Remek
dolognak tartanám ezt a fejlődési utat, én is
szívesen részt vennék valami ilyesmiben. Nem
holnap fog ez elindulni, de a közeljövőben,
talán.
 Ez magában foglalhatná a jelenleg struk-

túrán kívüli alternatív színházakat is, nem?
 Természetesen. Az összes új színházi

szerveződést, a radikális színházi kísérleteket.
 A színházi struktúra ilyetén megbomlása

nyilván nem hagyná érintetlenül a többi színhá-
zat sem. Máris léteznek olyan elképzelések -
egyelőre csak a finanszírozásból kiindulva -,
amelyeknek előfeltétele a színházak besorolá-
sa, a kívánt támogatás mértéke szerint: mű-
vészszínház, nonprofit színház, kommerciális
színház...
 Vigyázni kell ezekkel a besorolásokkal, a

kultúra jelenségei ugyanis egyediek. Különben
is, ameddig az emberek többnyire járnak a je-



lenlegi budapesti színházakba, miért ne marad-
hatnának így? A polgári színház mint olyan,
miért ne létezhetne? Budapesten van polgárság,
s az eltartja például a Vígszínházat. (Már-mint
látogatottsággal, s nem pénzzel, termé-
szetesen.) Az ország színházi hagyományai is
ezt támogatják: a Madách Színház mögött ott a
Magyar Színház, a Vígszínházat a múlt század-
ba lehet kötni... A sztalinista kultúrpolitika ugyan
megpróbálta megfosztani ezeket a szín-házakat
a gyökereiktől, de azért ez nem sikerült teljesen,
s ezek a szemes kötődések megmaradtak.
 Az ön véleménye szerint tehát a színházi

struktúra terén központi intézkedésre nincs
szükség, a finanszírozásban jelenleg nincs le-
hetőség. Következik-e ebből, hogy...
 Nem mondtam, hogy nincs szükség; azt

mondom, hogy most nem szabad kapkodni. A
szakma van, létezik, és mint példák mutatják,
meg tudja védeni magát.
 A kőzgyűlésen szélsőségesen merült fel a

színész-munkanélküliség problémája: van és
nincs. Mit gondol erről?
 A színészet eleve olyan szakma, amely-

ben a pályáról kirekedt emberek száma vi-
szonylag nagy. Ezt nem nevezném munkanél-
küliségnek. Sok az olyan ember, aki működése
során alkalmatlannak bizonyul arra, hogy szín-
padon szerepeljen, holott van diplomája, és
korábban esetleg hosszan színész volt, ezért
annak tartja magát. Őket nem munkanélküli
színésznek, hanem bukott színésznek nevez-
ném - ők meglehetősen sokan vannak. Szá-
mukra van bizonyos túlélési lehetőség, többre
nincs mód. Azt a bányászt, aki nem tudja fel-
emelni a csákányt, és ezért elküldik, nem szok-
ták munkanélküli bányásznak nevezni. Más-
részt van az állás nélküli színészeknek egy
olyan rétege, amely hülye lenne állást vállalni;
ez egy szűk és felső réteg, de ők sem munka-
nélküliek, igaz? Ha ezt a két csapatot levonja,
valamint azokat a hölgyeket, akik férjhez men-
nek, s csak szomorúbb napjaikon gondolják
munkanélküli színésznek magukat, akkor nem
hiszem, hogy nagyon sokan maradnak.
 Milyennek tartja a színház jelenlegi szak-

mai állapotát?
 Nagyon rossznak. Főleg az ejt kétségbe,

hogy a nálunk fiatalabb, ütőképes generáció
mennyire irányt, szándékokat vesztett. Az előző
időszakban a színházakon belül létrejött egyfajta
művészi-szakmai-morális szembenállás a
rendszerrel, bár ez a színházak meglehetősen
szűk körére vonatkozott. Egy másik rész tulaj-
donképpen megszabadult a homloklebenyétől;
elvesztette azt a motivációját, hogy miért is van
ezen a pályán. Ez mesterségbeli zülléshez is
vezetett; nagyon nagynak tartott színészek már
hosszú ideje nem képesek tisztességesen elját

szani egy szerepet, mert szakmailag lezüllesz-
tették őket, ők meg hagyták magukat lezüllesz-
teni. Ők azok, akik modern szerepeket fintorog-
va dobálnak vissza, mert kicsit sokat kellene
tanulniuk; halandzsák vannak a fejükben népről
és nemzetről, s ezek főleg arra valók, hogy a
lehető legkevesebb munkával a lehető legtöb-
bet ünnepeltessék magukat. Velük szemben
szakmai alapon fellázadt egy fiatal réteg. Ez
nem azonos Kaposvár és a Katona ideoló-
giailag elkötelezett csoportjával; azokra az
egészséges művészösztönnel rendelkező fiata-
lokra gondolok, akik egyszerűen jobb színházat
akartak csinálni. Mára viszont ők is csődbe
jutottak. És ez kétségbeejtő. Nem tudják, mit
akarnak és miért - pedig lényegében győztek.
Válságjelek mutatkoznak, és rohamos színvo-
nalcsökkenés.
 Ennek mi az oka? Az, hogy a színészet

nem pusztán szakma, hanem politikus és morá-
lis pálya?
 Az is. A művészet az művészet; mindig

arról beszélünk, hogy szakma, de természete-
sen több annál: valamit muszáj „bevállalni".
Úttörés a sötétben, s a sötét nem a politikától
függ. Mint Madách Keplerje, a művész is botor-
kál a sötétben, hogy valamit megkeressen,
megtaláljon, felmutasson, és odategye az em-
berek elé. Ez a nem túl régen győztes csapat
ezt mind elmulasztja, és én ma ezt látom a
legsúlyosabb válságnak. Nézze meg: ennek a
generációnak a többsége kizárólag magánér-
dekektől vezéreltetve és demagóg módon nyil-
vánul meg hosszú ideje.
 Amikor a kritikusi pályát elkezdtem,

működött egy progresszív nemzedék, csoport;
egyébként remekül. A színházban már - főleg
vidéken - dolgozott néhány fiatal rendező. Ók az
élére álltak - művészileg és morálisan, meg hát
ideológiailag is - annak az egyetlen épeszű
vonulatnak, amely kínálkozott. Nekünk a legjobb
választásunk az lehetett, ha mögéjük állunk,
tőlük tanulunk, az ő útjukon haladunk. De
harcolni, küzdeni ők küzdöttek, mi legfeljebb
drukkoltunk nekik, és álltunk mögöttük. Ambíci-
óink alapvetően szakmaiak lehettek, hiszen ez a
csoport - a színházban és a kritikában is -
szakmailag igen magasra tette a mércét. A
morális, politikai tartalmat ők képviselték, mi
visszhangoztuk.
 Azért nem stimmel, amit mond, mert az a

mozgalom, amiről beszél, mindig marginális
volt.
 Már hogy lett volna az?! Milyen érte-

lemben?

 A színházi élet peremén zajlott.
 Evidens volt akkor is, hogy ez a „fősodor",

mert nemcsak jelene, hanem jövője is volt, van.

 Ma ezt tartjuk a legfontosabbnak, de nem

ez volt a „fősodor". Volt egy szellemi sodrása,
az kétségtelen. A kérdése persze másra is vo-
natkozik, értem én. Hogy amit mi csináltunk, az
hogyan folytatódik? Természetesen folytatódik
az általunk nevelt emberekben. De hogy miért
nem jöttek hatóképes, ütőképes új mozgalmak,
amelyek a miénket „felülütik", vagy megkérdő-
jelezik, vagy marginalizálják...? Elsősorban
azért nem, mert a centrum nem változott.
 Nézzük a budapesti színigazgatókat:

Marton László, Zsámbéki Gábor, Bálint András,
Csiszár Imre, Kerényi Imre - a maga nemze-
déke. A ma uralkodó nemzedék.

 Két éve, három éve. Igen.
 Most akkor lépjen fel egy új nemzedék?

Maguk ellen?
 Igen. Én mániákusan támogatok

mindent, ami ellenem van.
 Hiába mondja, hogy a maguk mozgalma

marginális volt, hiteles szakmai ambíciókkal
csak maguk mögé lehetett állni az elmúlt húsz
évben. Hogyan fordulhatnának - vagy fordul-
hatnánk - most maguk ellen?
 A mi szakmánkban ez nem ilyen egysze-

rű. Emlékszem, hogy az elmúlt években kiknek
ajánlottunk állást, és Ács Jánoson kívül senki
nem jött hozzánk. Még a pályája kezdetén java-
soltuk Gali Lászlónak, hogy jöjjön hozzánk ren-
dezni. Aztán Szikorának, Hegyi Árpád Jutocsá-
nak - nem jöttek. És... van fiatal rendezője a
Katona József Színháznak? Nincsen. Szóval ez
nem így volt.
 Nem a maguk hibája ez? Legalább

részben?
 Nem. Végül is aki vállalta - Ács -, igen-

csak jól járt ezzel az ajánlattal és lehetőséggel.
Aki meg nem vállalta, az nem járt olyan jól.
Miért lenne ez a mi hibánk?
 Néhány évvel ezelőtt Ádám Ottó, Kazimir

Károly, Vámos László, Várkonyi Zoltán és
mások uralták a magyar színházi életet, s nem
lehetett látni, hogy ki jönne utánuk. Amikor már
látni lehetett, hogy kiknek kellene utánuk jönni,
egy ideig még nem mutatkozott nagyon
valószínűnek, hogy azok fognak jönni. Most
viszont azt nem lehet látni, kik jöhetnének önök
után. Pedig biztos jöhetnének, ha látnánk, hogy
kik ők, de nem látjuk. Felelős-e a maguk
nemzedéke azért, hogy nincsen ott mögötte a
következő?
 Én a magam részéről mindent

megteszek azért, hogy legyen következő
nemzedék, mint ahogy a kaposvári színházban
van is egy olyan rendezőnemzedék, amelyik
hajlandó lenne megdönteni engem. De az
analógia nem jó. Az előző garnitúrát ugyanis a
Magyar Szocialista Munkáspárt helyezte a
székeikbe mint megbízható művészeket,
akiknek a kulturális feladatuk mellett politikai
feladatuk is volt. Tehát ezek elsősorban politikai
karrierek voltak.



Varjú Olga (Rosaura) és Lukáts Andor (Clo-
taldo) Az élet álomban (llovszky Béla felvé-
tele)

 Maguk legendás előadásokat emlegetnek,
amelyek az' ő színházaikban készültek...
 ...és nagyon jók voltak. Mégis, az a rend-szer

másképpen működött, létezett egy valódi hatalmi
szervezet, ehhez tartoztak ők. Kiválasztásukban
természetesen nemcsak a politikai hozzáállás játszott
szerepet - főleg az -, hanem a teljesítmény is. Óriási
hatalmuk volt. Várkonyi Zoltán valóban felhívta a
minisztériumi irányítást, ha nem tetszett neki, amit
Zsámbéki mondott a színház előcsarnokában. És
akkor Zsámbéki „kikapott". Ma ilyesmiről szó sincsen.
Nekem eszembe nem jutna bármiért bárkit felhívni, és
hozzátehetem azt is, hogy mind a mai napig boldogan
elvezhetjük a politikusok folyamatos
bizalmatlanságát. Ennek ellenére vagyunk ott, ahol
vagyunk. Azért, mert tudtuk csinálni, amit csinálni
kellett és lehetett. De ami történetünk autonóm
történet. S láthatja azt is, hogy sem én, sem a
barátaim nem küzdünk a pozíciókért, sőt, hadakozunk
ellenük. De olyan iszonyatos az idő nyomása, hogy
nem lehet kitérni előle. Én sem örülök annak, hogy
most itt ülünk a főiskolán, és beszélgetünk, mert
szíve-sebben ülnék máshol, de itt ülök, és intézem,
amit bírok. Eszem ágában sincs ezt bármiféle
ideológia nevében tenni, következésképp eszem
ágában sincs bármit megfojtani, elnyomni. Az
államhatalom részeként nem óhaj-tok működni, nem
is teszem.
 A művészetnek azon a jogán, hogy min-

den szempontból és eredendően független?
 Ezen a jogon. Az autonómia jogán.
 Sőt valószínűleg örök ellenzéki...
 Nem, leginkább független. Én ehhez

ragaszkodnék. Ellenzéki se szeretek lenni, mert az
is függő viszony.
 A szakma szakmai állapotáról beszéltünk.

S milyen a szakma morális állapota?
 Még rosszabb. Ugyanettől. Azok a fiúk,

akik ma a legfontosabbak lennének, a filmgyári

gázsi emelését hajszolják. Legalábbis én nem

látom, hogy mással lennének elfoglalva; rend-
ben van, jó, de legyenek más elfoglaltságaik is,
legyenek fantasztikus színházi vállalkozások. De
ez nincs, csak őrületes szájalások vannak,
pénzkövetelések - és semmi. Nem a szakmai
tudás felületéről beszélek, hanem a legmélyebb
járatairól. Ott van nagyon nagy baj.
 És mi segíthet ezen?
 Nem tudom. Az illetők belátása, talán.

Esetleg. A bajok összefüggenek. Megoldásuk-
hoz idő és türelem kell; azoknak is, akik csinál-
ják, és azoknak akik figyelik. Itt nem lehet rögtön
nagyot dobni. Lassan lehet, megfontoltan,
következetesen. Most tilos kapkodni.


