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szövegkiejtéssel, szépen beszél, ám az a
többlet hiányzik játékából - talán a ren-
dezés figyelmetlensége miatt is -, amitől
elhisszük még e csacska mesében is, hogy
a gyönyörű Glavári Hanna őreá áhítozik.
A hölgyet az első szereposztásban Tiboldi
Mária személyesíti meg primadonnai
fölkészültséggel, nagy rutinnal és tisztán
csengő hang birtokában. Miután ő még
nem rendelkezik egy Honthy Hanna eré-
nyeivel és képességeivel, gesztusai oly-
kor modorossá válnak, és a nagyon is-
mert, már-már elcsépelt operett-sablo-
nokat juttatják az eszembe.

Ebben a szereposztásban Hadics László
játssza báró Zéta Mirkó nagykövetet,
némi malíciával, kedvesen, de nem kevés
színészi közhellyel, Oszvald Marika
pedig a nagykövet kikapós feleségét, rop-
pant bájosan, pikánsan és kitűnő tánctu-
dással. Nem hiszem, hogy egy operett-
alakítást azon kellene lemérni, tud-e a
színésznő cigánykereket vetni, de ha tud,
akár többször is, az ugyanúgy előnyére
válik, mint Ötvös Csillának annak idején
a Szigeten. Jankovits József a nagykö-
vetné hódoló lovagjaként újból igazolja,
hogy a bonviván-utánpótlásban érdemes
számítani rá, mert jó a karaktere, és van
egyéni hangja is, ami ebben a műfajban
nem csekélység. Külön kell szólnom Nye-
gus szerepében a vendégként föllépő Mikó
Istvánról, aki egyéni színeket visz bele
ebbe a hálás, de nem kevés túlzásra is
alkalmat kínáló figurába. Az előadás egyik
fénypontjaként Mikó a Glavári Hanna
adta estélyen hegedül is, méghozzá kitű-
nően. Már-már az a rosszmájú gondolat
ötlött fel bennem, vajh' nem kellene-e
olykor kivenni a vonót némelyik hivatá-
sos művész kezéből a zenekari árokban?

A nyolc nappal későbbi második be-
mutató két főszerepét az operai hangon és
színvonalon éneklő, amellett bájosan,
finom, míves színészi eszközökkel alakító
Zsadon Andrea, illetve a bonviván
legfontosabb vonásait jól megtestesítő
Harsányi Frigyes alakították. Zsadon
Andreának helyenkénti formális játékáért,
előregyártottnak tetsző gesztusaiért bő-
ségesen kárpótol üde kedvessége és isko-
lázott hangja, míg a férfias megjelenésű
Harsányi Frigyes rendkívül kellemes ala-
kítással szerez örömet a nézőknek. Mirkót
e másik két szereposztásban egyaránt
Makay Sándor játssza, jó énekhangon és
kedves malíciával, míg feleségét frivol báj-
jal és további reményekre keltő üde han-
gon kelti életre a mutatós külsejű Vásári
Mónika. Valencienne hódolóját Sipeki
Tibor alakítja rutinosan, de nem túlságo-

san nagy igyekezettel. Annál nagyobb el-
ismerést érdemel - ugyancsak a másik két
változatban - a chaplini-alfonsói humorú,
egyéni sirámait és keserűségeit a szerep-
be finoman becsempésző Kulcsár Lajos.

Másnap a nagyon előnyös megjelenésű,
groteszk humorú alakításába némi
alpáriságot is keverő, megnyerő egyéni-
ségű Kovács Brigitta alakította Glavári
Hannát, míg Danilót Virágh József, aki-
nek játéka nem mentes a sémáktól és sab-
lonoktól. A második és a harmadik szerep-
osztás epizodistái között fedeztem föl
Csere László nevét, aki már korábban bi-
zonyította táncoskomikusi tehetségét. Va-
jon annyira gazdag színészekben a Fővá-
rosi Operettszínház, hogy nem tartja érde-
mesnek ezzel a talpraesett fiatal művésszel
megpróbálkozni terjedelmesebb szerep-
ben is; és éppen ebben a produkcióban,
mondjuk, Nyegusként a másik két kitűnő
színész mellett? A többi epizodistáról nem
szólok ezúttal, mert némelyikük gyatra,
olykor bántóan rikító játéka miatt inkább
a rendezőt kellene elmarasztalnom.

Ui.: Augusztus 1. és 7. között Mün-
chenben újabb három előadáson láttam A
víg özvegyet, és helyesbítenem kell a
Németh Sándorról és Tiboldi Máriáról
írottakat. Itt semmi sem volt igaz abból,
amit pesti játékukról mondtam; sármos,
szép tenorhangú, elbűvölően kedves bon-
viván és maníroktól teljesen megszaba-
dult, bájos, dekoratív Glavári Hanna lé-
pett személyükben színpadra. Márkában
kapták napidíjukat, illetve fellépti díjukat a
Fővárosi Operettszínház tagjai, és ez -
úgy tetszik - minden rendezői sugallat-nál
nagyobb hatású volt nem csak a két
említett művész, hanem az egész társulat
produkciójára is. De azért a forinttal fizető
közönséget sem szabadna cserbenhagyni!
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Beszélgetés Vámos Lászlóval,
a Magyar Színházművészeti Szövetség
főtitkárával

A Magyar Színházművészeti Szövetség
VII. közgyűlésén, 1986. október 13-án az
egybegyűltek megbízták az újonnan ala-
kult elnökséget: memorandumban fog-
lalja össze a szakma legfontosabb prob-
lémáit, és a dokumentumot juttassa el az
illetékes párt- és államigazgatási fóru-
mokhoz. A dokumentum, melyet a szak-
osztályok is megvitattak, s kiegészítések
után jóváhagytak, 1987. március 30-i dá-
tummal el is készült. Először ennek sor-
sáról kérdezem Vámos Lászlót, a Szö-
vetség főtitkárát.

 A dokumentumot postáztuk, választ
is kaptunk mind a pártközponttól, mind a
minisztériumtól. Volt is egy megbeszélés
Vajda György miniszterhelyettesnél,
ahol az egyes programpontok felelőseit
is kijelöltük. Részleteredmények szület-
tek - lényegében azonban semmi nem
változott. Több pénz továbbra sincs, a
szakma továbbra sincs megfelelően el-
látva. Itt rögtön hadd jegyezzem meg:
ezen belül is a legrosszabb helyzetben az
állami színházak vannak, az ő ellátottsá-
guk sokkal szerényebb, mint a tanácsiaké.

 Van-e hát valami előnye a sokkal

elő-kelőbben hangzó állami státusnak?

 Elvben hogyne lenne; ezek ugyanis
kiemelt intézmények lennének. A gya-
korlatban, ki tudja, miért, az elvben ki-
emeletlenek helyzete sokkal kedvezőbb.

 Térjünk vissza a memorandumhoz,
nem pusztán a módszeresség kedvéért, ha-
nem mert véleményem szerint elég ponto-
san foglalja össze a színházművészetünket
sújtó legfőbb gondokat. E gondok nagyjá-
ból három csoportra oszthatók: anyagi-
pénzügyi természetűekre, strukturális kér-
désekre és az irányításhoz fűződő kap-
csolatokra. Kezdjük az elsővel, sajnos ma
úgyis itt a lényeg. A dokumentum felveti a
támogatás reálértékének folyamatos csök-
kenését, az ezt kényszerűen ellensúlyozni
hivatott kommercializálódást és helyár-
emeléseket, több más, ebből fakadó prob-
lémával együtt...
 Nos, e területeken továbbra sincs

változás, legföljebb kis korrekcióknak
örvendhetünk: például most várható,
hogy az állami színházak is megkapják a
bruttósításhoz szükséges teljes összeget.



 Hogyhogy, hát eddig...?
 Nem, az állami színházak legalábbis

nem kapták meg. További gond, hogy
például a Nemzeti Színházban a másod-
állást betöltők fizetését - egyébként csak-
úgy, mint a főiskola másodállású taná-
raiét, vagyis a nagy többségét - még rész-
ben sem lehetett bruttósítani; nekünk a
Nemzetiben csak a továbbdolgozó nyug-
díjasaink esetében volt erre módunk.

Visszatérve a szubvencióra: nőni nem
nőtt, a színházak pedig engedményekkel
védekeznek a fokozatos romlás ellen. A
kommercializálódás minden területen
észlelhető, a bevételcentrikusság meglát-
szik a műsorokon is, a helyárakon is; úgy
érzem, mindkét szempontból elsősorban a
Katona József Színház és a Nemzeti próbál
ellenállni az árnak. . .

 Ámbár kommersz darab van a Nem-
zeti műsorán is...
 Miért, a Galócza talán nem az? És

persze állításom nem zárja ki a szórakoz-
tató darabok időnkénti megjelenését; a
Nemzeti még így is sokkal kevesebb ilyet
játszik, mint akár korábbi legnagyobb
időszakaiban is. Azonban a háromszáz
forintos musical- és bulvárdarabjegyek
nem a két említett színházra jellemzőek.
A helyáremelés pedig kétélű fegyver;
előbb-utóbb könnyen vezethet a közönség
elriasztásához.

 A dotáció szétosztásába van beleszó-
lása a Szövetségnek?
 Elvben. A baj az, hogy mi mindig

mindennel késésben vagyunk. Itt vannak
például a pályázatok. . .

 Ezek sorsáról később részletesen
akartam faggatni...

 Most csak egy elvi szempontot sze-
retnék fölvetni. A pályázati rendszer sze-
rintem akkor jó, ha van felfutási ideje.
Nálunk most az a helyzet, hogy a frissen
kinevezett új vezető megörökli a régi
társulatot, a következő évadra már
kidolgozott műsortervet. Olyan
országokban, ahol ennek hagyománya és
kultúrája van, a szerződés lejárta előtt jó
egy évvel meg szokás beszélni az érintett
vezetővel: meg-hosszabbítják-e
szerződését, vállalja-e ezt ő maga is,
avagy egy év múltán távozni fog. Utóbbi
esetben kiírják a pályázatot, s a nyertes
egy évig együtt dolgozik előd-jével,
vagyis egy ideig egyszerre futnak, mint a
stafétában. A bécsi Operaházban például
a régi igazgató még javában dolgozott, de
az újnak már megvolt a külön szobája, s -
mivel ott három évre előre terveznek - a
harmadik évet már ő szervezte meg.
Nálunk? Kőbaltával agyon-verik a kihaló
vezetőt, aztán megnemzik

az újat, s azt várják, hogy zseni születik
majd, teljes fegyverzetben.
 Milyen hatással voltak a kevéssé ör-

vendetes helyzetre az új adók, melyekről
1986 végén, 1987 elején még nem volt
aktuális beszélni?
 Rossz hatással. Az adórendszer, leg-

alábbis a színház vonatkozásában, rossz,
megalapozatlan intézkedés, amely fékezi
az aktivitást, ahelyett, hogy végre az erők
fokozottabb kihasználására térnénk át.
 A dokumentum második kosara a

struktúraproblémákat rejti. Ilyen kulcs-
szavak vetődnek fel: a tájolási rendszer
felülvizsgálata, a szakmai utánpótlás, a
színházi szakmunkásképzés gondjai, egy-
általán: a káderkérdések.
 A tájolást Szövetségünk egyszerűen

idejétmúlt formának tartja. Nem az elő-
adást kell elvinni a nézőhöz, hanem a
nézőt az előadáshoz. A budapesti szín-
házak környékén előadások alatt sok vi-
déki buszt látni - miért ne lehetne ezt
megoldani a vidéki színházak esetében is,
amikor - s ez egyébként az elmúlt s a
jelen időszak legfőbb pozitívuma - a leg-
több vidéki színházat igazán széppé, fo-
gadóképessé renoválták? A tájolás egy-
részt kész ráfizetés, másrészt a közönség
már nem igényli, harmadrészt művészi
értékcsökkenéssel jár - csak ezt eddig
nem merték kereken kimondani. A gya-
korlat azonban már ebbe az irányba mu-
tat, hiszen a Népszínház is most épített le
két utazó együttest.

A káderkérdések kapcsán szóljunk elő-
ször a szakmunkáshiányról. A recept lát-
szólag egyszerű: a színházi szakmákat
először anyagilag-szakszervezetileg von-
zóvá kell tenni, utána majd támaszthatunk
minőségi, képzésbeli igényeket. Itt is
említhetek egyébként komoly eredményt:
a napokban néztem meg a Szín-házak
Központi Műtermének új, még nem is
egészen befejezett kispesti székházát, s el
voltam ragadtatva: mind alapterületét,
mind műszaki színvonalát tekintve
európai színvonalú. A székházhoz kap-
csoltan iskolát is terveznek színházi szak-
munkásoknak; a környezet valóban vonzó
lehet, de ahhoz, hogy egy ifjú asztalos ne a
bútoriparba menjen, hanem egy
színházhoz, ismétlem: meg kell fizetni.
Egyes szakmák máris kihalóban vannak,
s hiába hívják vissza a nyugdíjasokat -
utánpótlásra van szükség.
 Lépjünk följebb. Mi a véleménye a

színigazgató-hiányról?
 Nekem az a véleményem: színigaz-

gatókat nem lehet képezni. A főiskola
ilyen irányú törekvései nem váltak be, s

azt sem helyeslem, hogy most ismét indul
egy tizenkét tagú levelező osztály,
hasonló burkolt szándékkal. A színházat
igazi egyszemélyi felelősséggel csak mű-
vész vezetheti, képzett menedzser-üzem-
igazgatóval az oldalán. Rég megbukott az
ötvenes években kialakult formula, mikor
a főrendező fölé - lévén ő politikailag
megbízhatatlan vagy léha bohém -
megbízható komisszár-igazgató kellett,
aki tetejébe nemcsak beleszólt aztán a
művészeti kérdésekbe, de még maga is
művészkedni akart. Szerintem a mai prob-
lémák egyik gyökere, hogy egyes helye-
ken még mindig ragaszkodnak a káder-
igazgató fantomképéhez...

Másfelől, bár én a művészi tevékeny-
ségben nem ismerek el kényszerítő erejű
korhatárokat se lefelé, se felfelé, persze
hogy jó lenne, ha a legjobb fiatal ren-
dezők vállalkoznának színházvezetésre.
Csakhogy ők ódzkodnak ettől, részben
mert a munka paramétereit nem érzik
megfelelőnek, másrészt mert sok mai
fiatalhoz hasonlóan ők is azt tartják a leg-
fontosabbnak, hogy a maguk dolgát te-
gyék, a maguk pályáját építsék. Ezen is el
kellene gondolkodni.
 Ha már a fiataloknál tartunk: mi a

véleménye a pályaelhagyókról? Hevenyé-
szett statisztikám szerint az 1977 és 1984
között végzett harminckét rendezőhallga-
tóból tizenegy már nincs a pályán.
 Szerintem ez álprobléma, nincs eb-

ben semmi baj. A pályaelhagyás, pálya-
módosítás egészséges jelenség; a peda-
gógusoknál sokkal rosszabb az arány!
Amellett érdemes lenne egyszer összeha-
sonlítani, hány bejegyzett rendező műkö-
dik ma, az 1945 előtti helyzethez képest. A
létszám mindenképp elegendő, kivált ma,
a feladatok zsugorodásának idején.
 Akkor most térjünk vissza a pályázati

rendszerhez, immár a jelen gyakorlat szem-
szögéből. Úgy tudom, a Minisztériummal
való megállapodás alapján a Szövetséget
minden pályázat elbírálásakor hely illeti a
zsűriben, s ezt a megállapodást ország-
szerte valamennyi tanácsi művelődési osz-
tály megkapta. Ehhez képest viszont úgy
értesültem, számos esetben a helyi taná-
csok legföljebb utólag kérik a hozzájáru-
lást a már aláírt kinevezéshez. Igy volt ez
Miskolc, Békéscsaba vagy legutóbb Kecs-

kemét esetében, ahol Nagy Attilát nevezték
ki ily módon művészeti vezetőnek.
 Pontosítsunk: nem hozzájárulást kér-

nek, pusztán tudomásul vételt. Ami mu-
tatja, hogy a pályázati rendszer is főképp
elvben jó dolog, a gyakorlatban még hé-
zagosan működik. Nemcsak a Szövetség



ilyen vagy olyan részvétele vagy kire-
kesztése a probléma; baj az is, hogy ahol
van zsűri, az se kap elég időt a meggon-
dolásra. Előfordult, hogy egy hét állt ren-
delkezésre, addig pedig képtelenség
összehozni egy elnökségi ülést, a
szövetségi álláspont kialakítására.
Nézetem szerint itt is tervszerűtlenség
dúl. Jó előre fel kellene térképezni a
területet, hol mi-kor várható
személycsere, és alaposan felkészülni a
választásra.

Ami a konkrét eseteket illeti, a fővárosi
színházak esetében általában nincs
probléma; amellett, ami külön öröm, a
Radnóti Színpad vagy az Arany János
Színház esetében a Szövetség által is
támogatott pályázók kinevezése igazolta
magát. Vidéken is bevonták a Szövetséget
az egri és a pécsi pályázatok eseté-ben.
Másutt ezt mellőzték.

 A harmadik kosár: a kapcsolat az irá-
nyítással. Javult itt a helyzet? Betöltheti a
Szövetség a tanácsadói szerepet, melyre
igényt tart s melyet ígértek neki?
Elvileg itt is igen a válasz. A Szövet-

ség elnöke és főtitkára tagja a művelődési
miniszter mellett működő művészeti
tanácsnak, s kapunk meghívást a minisz-
teri, miniszterhelyettesi értekezletekre is.
A Fővárosi Tanács is rendszeresen
megkeres bennünket, például mostani
érdekes reformtervezetükhöz is előzetesen
kikérték a véleményünket. Ahol szintén
van javulás: a művészeti díjak területe,
ahol idén sokkal inkább meg-szívlelték a
Szövetség ajánlásait, mint eddig bármikor
- nagyjából javaslataink nyolcvan-
nyolcvanöt százaléka ment keresztül.

 Teljesült-e a memorandumnak az az
igénye, hogy a nyugati ösztöndíjak elosztá-
sába, valamint a vendégjátékra érkező kül-
földi színházak kiválasztásába is kapjon
beleszólást a Szövetség?

Nem teljesült.
- Az ITI magyar központjának elnöke és

alelnöke tagja az elnökségnek s állandó
meghívott vendégei a titkársági üléseknek.
Beleszólhat-e a Szövetség az ITI szervezé-
sében zajló külföldi utazásokba?
 Nem szólhat bele. Szívesen meg-

tenné pedig, de nincs rá igény.
 Erezhető már az irányító szervek be-

ígért visszavonulása?
 Igen, érezhető, de ez sem egyér-

telmű. Nagyon jó dolog, hogy a műsor
jóváhagyatása, az egyes darabok előzetes
benyújtása és hasonló tortúrák eltűnnek;
de ha ez azzal jár, hogy a gondoskodás, az
anyagi és erkölcsi odafigyelés is csök-
ken, az rossz, nagyon rossz dolog.

- Térjünk át egy másik kérdésre, amely
jellegzetesen szövetségi ügy, s önnek külön
is szívügye, hiszen 1981-ben ön kezdemé-
nyezte az Országos Színházi Találkozónak
hosszú szünet utáni feltámasztását. Elége-
dett az eredménnyel?
 A Találkozó szerintem alapjában

igazolta magát, bár persze a részletekben
sok mindent lehet vitatni vagy csiszolni.
Egyvalamit azonban hadd szögezzek le:
ez az eseménysorozat ma egészen más
adottságok között működik, mint annak
idején, az ötvenes években, amikor iga-
zán kevés nagyszerű dolog volt, de a vi-
déki színházak fesztiválja történetesen
közéjük tartozott. Hogy a társulatokat a
pályaudvaron a pesti kollégák virággal
várták, az csak külsőség, bár sokatmondó.
De ezen túl: a vidéki színházak két hétre
felmentést kaptak a tájelőadások, a bevé-
teli és előadásszám-kötelezettség alól, s e
két hét tartamára fizették pesti szállásukat
és ellátásukat, ami azt jelentette, hogy két
héten át valóban együtt volt a szakma,
látogatták egymás előadásait, az
előadások vitáit, esténként együtt ittak a
Fészekben - megismerték egymást. Ma
meg? Alig ér véget az előadás, már viszi
is vissza a társulatot a busz, mert más-nap
fellépés; a szakmai vitán nemegyszer még
az adott előadás rendezője se tud részt
venni; egymás eredményeinek megisme-
rése szóba se kerülhet. Hiába, a szín-ház
azóta termelőüzem lett, s ebből az
üzemszerű szemléletből következik sok
minden.
 Az Országos Színházi Találkozónak

kétféle formája képzelhető el. Az egyik - ez
érvényesül ma -, amelyen belül minden szín-
ház maga dönti el, részt vesz-e a rendezvé-
nyen, s ha igen, mely produkciójával. A má-
sik az „elitfesztivál" eszméje, vagyishogy a
Szövetség részéről történő szigorú előzetes
szelekció után valóban az évad legjobb
előadásait hívják meg a Találkozóra.
 Én úgy érzem, a séma ma már nem

kizárólagos, inkább valamilyen párhuza-
mosság érvényesül. A Szövetség minden-
esetre már az idén is szelekcióra töreke-
dett, de ezt még nem sikerült teljesen ér-
vényesíteni, bár több, erőszakosan bene-
vezett produkciót azért sikerült kiszorí-
tanunk. Az igazság az, hogy az országos
méretű egyenlősdi bennünket is gátlá-
sossá tesz, s még nem merjük nyíltan és
radikálisan meghúzni a határvonalat a
Találkozóra megfelelő s az oda nem való
előadások között. De hosszabb távon va-
lóban ez a célunk. Volt is egy ilyen
értelmű elnökségi elképzelésünk, amit
talán elő lehetne venni; e szerint minden

évben egyvalaki végezze a válogatást,
mintegy az az évi Találkozó felelős gaz-
dájaként.

- Ahogy ez például a Sterija játékokon,
Újvidéken már rég megvalósult. De azt hi-
szem, nálunk nem lesz könnyű megegyezni
a személyben... Nos, néhány konkrét kér-
dést azért feltennék az idei Találkozóval
kapcsolatban. Kaposvár két produkcióval
nevezett; ez az adott évad véletlene vagy
programszerű döntést tükröz? Továbbá:
hol maradt két olyan jelentős társulat,

mint a miskolci vagy a szolnoki? Vagy:
biztos benne, hogy Veszprém valóban
évada legjobb előadását hozta el
Budapestre?
 A kaposvári eset programot tükröz;

bármely színház szerepelhet több elő-
adással is - minél távolabb szeretnénk
jutni az egyenlősditől.
 Bár ez egyelőre inkább a pozitív pél-

dák szaporításában, mint a negatívak ki-
iktatásában jelentkezik...
 Elismerem. De egy-két éven belül

szeretnénk eljutni odáig, hogy a Találko-
zón valóban csak a legjobb példák gyűlje-
nek egybe. Másfelől kedves tervem, hogy a
műfaji választék viszont bővüljön, és lát-
hassuk a Találkozón a legjobb opera-,
balett-, mozgásszínházi stb. produkciókat
is. Idén már, meghívott produkció-ként,
jelen volt a Mario és a varázsló is;
különdíjat is kapott.

Ami Miskolcot illeti: mi meghívtuk a
Danton halálát, mégpedig a Nemzeti Szín-
ház épületébe. A miskolciak (természe-
tesen nem a rendező és a színészek) úgy
vélték: a Büchner-darab nem fér be a
színpadra. Szerintem befért volna. A
szolnokiak, a Rákóczi tér című musicallel
kapcsolatos bonyodalmakra hivatkozva,
ugyancsak maguk mondtak le. Ami
Veszprémet illeti: ők neveztek be a
Dürrenmatt-előadást, ebbe mi nem
szóltunk bele.
 Remélem, a jövőben valóban megte-

szik, mint ahogy megtehették volna Kecs-
kemét esetében is. Előbb-utóbb csak meg
kell húzni azt a bizonyos határvonalat. S
azt hiszem, ebből a szempontból is nagy
kár, hogy újabban elmaradnak az előadá-
sokat követő szakmai viták, sőt idén az
egyszeri, összegző megbeszélést is kihúzták
a programból.
 Igen, ezt én is sajnálom. De fenntar-

tom azt a nézetemet, hogy vitának csak
úgy van értelme, ha teljes a jelenlét. Ez a
Találkozó első éveiben, mikor a vitákat
produkcióként, az egyes előadások más-
napján tartottuk, még csak-csak sikerült;
de aztán bekapcsolódtak a budapesti elő-
adások is, esténként általában kettő - így
már a másnapi vita lehetetlenné vált.



- Igaz is: nem tartja kissé formálisnak
ezt a budapesti jelenlétet, amely ráadásul
nem egészen tisztességes előnyöket is bizto-
sít az amúgy is relatíve kedvezőbb helyzet-
ben lévő fővárosi színházaknak?
 Csak annyiban tartom formálisnak,

amennyiben - némely vidéki színházzal
együtt - ellentmond az értékorientáció
célkitűzésének. Ha sikerül megvalósíta-
nunk a nyolc-tíz előadásra redukált mi-
nőségi formát, akkor ezek között miért ne
kaphatnának helyet a budapesti csúcstel-
jesítmények is?

 A viták hiányát valamelyest pótolja az
értékelést sűrítve tükröző eredményhir-
detés. Nem gondolja azonban, hogy az túl
lakonikus? Nem kellene-e a szűk MTi-
közleményen túl tájékoztatni a szakmát s az
érdeklődő közönséget a zsűri összetételé-
ről, munkájáról, a győztesek mögött köz-
vetlenül sorakozó, szoros versenyben lévő
„utánfutókról ", olyasformán, ahogy ez a
kritikusdíj esetében történik?
 Nem rossz ötlet. Gondolkodni fo-

gunk rajta.
 Mi a véleménye arról a javaslatról,

hogy a Találkozót nem Pesten, hanem va-
lamelyik vidéki városban kellene rendezni?
 Az a véleményem, hogy ez is pénz-

kérdés. Ha egy vidéki város felvállalná az
ügyet, és jelentős anyagiakkal be is szállna,
akkor a terv megvalósítható - hiszen reali-
tását már a szegedi operatalálkozó is
bizonyította. Így talán több ambíció
fűthetné a rendezvényt, a várható újítások
szerencsésen tompíthatnák az
elgépiesedés veszélyét. Amellett több
vidéki városban olyan színházépületek
találhatók, melyek mos-tani
rekonstrukciójuk után kiválóan alkal-
masak lennének a befogadásra; van nagy
színházuk, van kamara- vagy stúdióhelyi-
ségük... Mindamellett úgy gondolom,
először ki kellene munkálni a szelekción
alapuló, a legmagasabb színvonalat kínáló
fesztivál formuláját, s addig várni a költö-
zéssel, mert ha ez a formula kijegecesedik,
nyolc-tíz előadást egy vidéki város sokkal
könnyebben tudna befogadni, minta mos-
tani, túl széles kínálatot.

 Végezetül térjünk vissza némely szö-
vetségi kérdésre. A Szövetség harminchét
tagú elnöksége most valóban a szakma
javát tömöríti, de egyszersmind a legkü-
lönfélébb irányzatok képviselőit is. Ez egy-
részt előny - de vajon mennyiben teszi lehető-
vé, hogy az alapkérdésekben egységes állás-
pont alakuljon ki?
 Nos, az elnökségi üléseken néha va-

lóban elhangzanak egymásnak szélsősé-
gesen ellentmondó vélemények. De hadd
mondjam meg: mostanában, a szakmára

zúduló természeti csapások idején az alap-
kérdésekben még azok is általában egyet-
értenek, akik különböző irányzatok hívei,
vagy egymással történetesen rossz vi-
szonyban vannak. Noé bárkáján is össze-
békültek a legkülönbözőbb odamenekült
állatok.. .

Egyébként hozzá kell fűznöm: ugyan-ez
a tapasztalatom más, hasonló típusú
összejöveteleken is, például a főiskolai
felvételi vizsgákon vagy a tanári értekezle-
teken, ahol ugyanilyen változatos az
össze-tétel (és azt is megmondom, hogy
én ezt a főiskola különleges erényének
érzem, amivel, azt hiszem, egyedül álla
világon). Egy-szóval mostanában a közös
gondok miatt - s ez persze sanyarú öröm -
sokkal kevesebb a szakmai ütközés,
sokkal könnyebb valamiképpen közös
nevezőre jutni. Természetes, hogy egyes
esetekben a kisebb vagy nagyobb
létszámú kisebbségnek vissza kell
vonulnia, de ez harag nélkül történik.
Nem először mondom: a szak-mán belüli
ellentéteket a kibicek, a sodródók, a
pikszisbe bejutni akarók szítják, nem
pedig a szakmabeliek.
 A kritikusokra gondol?
 Rájuk is, de nemcsak rájuk. A fel-

ügyeleti szerveknél is vannak, akik szíve-
sen játsszák a gall kakas szerepét, és azt
hiszik, a nap azért kel fel, mert ők kuko-
rékolnak.

 Mi a véleménye a színész-munkanél-
küliségről? Egyetért-e a Magyar Nemzet-
ben nyilatkozó Lampl Lajossal, a Színházi
Dolgozók Szakszervezete titkárával, aki
szerint az állástalanok zöme szerény tehet-
ségű színész, nagy százalékuknak diplo-
mája sincs.
 Egyet kell értenem; jelentős értékek

nincsenek szerződés nélkül, illetve ha
vannak, akkor önként választották a sza-
badúszás formáját. Kirívó esettel magam
nem találkoztam. Persze a tendencia fo-
kozódhat, de csak csekély mértékben:
amíg megmarad korunk legnagyobb szín-
házi vívmánya, a repertoárszínház, addig
bizonyos társulati létszám alatt nem lehet
színházat csinálni. Az en suite játszás
pedig, ha vannak is anyagi előnyei, vég-
zetes lehet. Hogy csak egy példát mond-
jak: a legjobb előadások sem juthatnának
el külföldre, hiszen miután szériájuk le-
megy, szétszóródnék a társulat, szétver-
nék a díszletet, s különben is végképp
kihűlne az előadás. Persze, egyes színhá-
zak esetében elképzelhető az en suite
rendszer. De még egészségesebb lenne,
ha a színházi kereset egzisztenciális biz-
tonságot adna, s a színészek valósággal
harcolnának azért, hogy egy-egy szín

házba bekerüljenek. Az ilyen színházak
a foglalkoztatás idejére megtilthatnák a
mellékmunkák vállalását, s akkor a film,
a televízió az épp szabadon lévők közül vá-
logatna. Ily módon nem száz-kétszáz em-
ber viselné a szakma minden terhét. De
hát ettől egyelőre nemhogy messze va-
gyunk, hanem egyre messzebbre kerü-
lünk.
 Ezzel eljutottunk ördögi körünk ön-

magába visszatérő pontjához. A szakma
közérzete köztudottan rossz. Mit tehet a
Színházművészeti Szövetség?
 A Szövetség természetesen szeret-

ne enyhíteni ezen a közérzeten, illetve
változtatni annak kiváltó okain, de hát
gúzsba kötve táncolunk. A legtöbb, amit
tehetünk - s hitem szerint ezt meg is
tesszük -, az, hogy nem adjuk fel, nem le-
gyintünk, hogy eh, csak gittegylet va-
gyunk, úgysem csinálhatunk semmit, mert
ez így nem is igaz. Az általános cinizmus
és hitetlenség a Szövetség elnökségébe
egyelőre még nem tört be. Ha ilyet ta-
pasztalnék, venném a kalapom és elmen-
nék, mert az a szakma felbomlását jelen-
tené. Harci állapotban vagyunk, és ez az
adott helyzetben jó dolog. Én legalábbis
csak saját jelszavamhoz tarthatom ma-
gam: felháborodom, tehát vagyok.

A következő számaink tartalmából:

Tarján Tamás:
Az éj és az éjjeli

Földes Anna:
Megmaradni

Pályi András:
Hatalom és áldozat

Csáki Judit:
Hősből karakter

Dezsényi Péter:
Hamlet újjávarázsolása


