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(Nyár végi vasárnap délelőtt. Ma szünnap
van a Madách Színházban. Kerényi Imre
igazgató a bejárati portánál felmarkolja a
kulcsokat, és szűk oldallépcsőn vezet fel
az irodájába. Vezetne, de a lámpák az
egész házban kikapcsolva; koromsötét-
ben állunk. „Várj itt, nem találsz fel ebben
a sötétben, felszaladok, intézkedem." Ő az
úr a házban, de a fény sehogyan sem akar
felragyogni. Végül is felbaktatok, miköz-
ben az igazgató a felső lépcsőfokon állva
gyufákat gyújtogat. Belépünk a szobába,
elhelyezkedünk, indul a magnó.)

 Sötétben is feltalálsz, szóval itthon

vagy új színházadban, a Madáchban. Azt
is mondhatom, mindketten itthon vagyunk

ebben az országban: a portás nem tudja,
hol kell felkapcsolni a lámpákat, az
igazgató adja neki az utasításokat telefo-
non.
Hát igen. Ez a portás most éppen nem

tudja, mit kell csinálni. Ilyen itt ma a
színházigazgatás: az ember saját maga
portása is. Na, közben megjött a fény! De
most már látunk, úgyhogy gyorsan lekap-
csolom. Ezt már a német színházakban
tanultam: le kell kapcsolni a villanyt. Mi
nem szoktuk. Egy csomó dolgot meg kell
tanulnunk, ezt is. Magyarországon az a
gyakori, hogy minden csillár világít, mi-
közben megy a próba. A próba, amihez
elég egy munkalámpa a színpadon.
Hosszabb időt töltöttél Németország-

ban, Ausztriában többször rendeztél. A
villanyt már lekapcsolod, ha nincs rá
szükség. Mit ,tanultál", tapasztaltál még?
 Stabilitást. Legyen az amatőr,

félprofi, profi, szubvencionált vagy
kereskedelmi színház, mindegyik
alaposan, pontosan kimunkált szabályzat
szerint működik. Irigylésre méltóan stabil
helyzeteket láthattam. Egy másik
lényeges dolog: a szer-vezet akkora,
amekkorára minimálisan szükség van. A
színházban dolgozók lét-száma se több,
se kevesebb a szükséges-nél. A
munkaszervezésben pedig nincs
improvizáció. Az improvizált munkaszer-
vezés költséges dolog. A kimondott szó
érvényes; ha valamit valakivel megbe-
szélsz, az illető azt meg is tartja. Rendezel
egy osztrák színházban és fellélegzel:
semmi mással nem kell törődnöd, mint a
magad munkájával. Mindenki ezt csinálja.
A portás végzi a portási munkát, és persze
tudja, hogyan kell felkapcsolni a villanyt.
Azt is megtanultam, hogy nagyon kevés
az adminisztráció. Létezik persze bürokrá-
cia - ez nem magyar, nem orosz talál-
mány -, de ott egyszerű az egész, egy-két
ember foglalkozik az írásbeli feladatokkal.

Kerényi Imre

A belső ellenőrzés sokkal jelentéktele-
nebb. A fegyvermester döntésképes, tár-
gyalóképes ember, nem kérdez meg fűt-
fát, mit tehet és mit nem. Minden ember
felelős helyzetben van, és ez számára
természetes. Nem tudja ide-oda pöckölni
a felelősséget, de mások nem is szólnak
bele a munkájába. Ám ha a fegyvermester
rossz fegyvert hozott, akkor vele elégedet-
lenek, és esetleg elküldik. Mindenkinek
konkrét feladata van, éppen elég - se
több, se kevesebb. Ezért megkapja az
anyagi, művészi elismerést. Mindenki fe-
lelős, döntő tényező, s ez a kellékesre
ugyanúgy vonatkozik, minta portásra és a
színészre.
 Mindennek alapja a mindenkitől el-

várt, megkövetelt szaktudás lehet.

 Pontosan.
- Amikor elmondtad, mit tanultál, egy-

ben elmondtad azt is, mi hiányzik a mi
színházainkból.
 Az elmúlt évtizedek politikai manipu-

lációja alakította így nálunk az összes
intézményt, a színházat is: túlbiztosítot-
ták, túlkontrollálták. A művészetnek
egyetlen szerepet szántak: legyen az alatt-
valóvá nevelés eszköze. Ehhez kellett iga-
zodniuk a létrehozóknak. A színházcsiná-
lóknak is jó alattvalóknak kellett volna
lenniük. Ez szerencsére nem történt meg.
Néhány előadás éppen azt igazolta, hogy
létrehozóik nem voltak hajlandók alattva-
lóvá válni. Rafinált eszközökkel vagy nyílt

ellenállással a magyar színház megtalálta
saját hangját, és megfogalmazta a maga
„üzeneteit". Az előző társadalmi rendszer
nem tudta maga alá gyűrni a színházat, és
ott komoly művészi és politikai ellenzéki-
ség nyilvánult meg. Titkos szövetség mű-
ködött a nézők és az alkotók között. Az
alkotók megtanultak keresztrejtvényt
készíteni, a nézők megtanultak kereszt-
rejtvényt fejteni.
 Egy érdekes vélekedés jut eszembe,

amit Szilágyi Tibortól hallottam egy tévé-
interjúban: a színház kétféle társadalmi
rendszerben van jó helyzetben: a jóléti
társadalomban, mely meg tudja engedni
magának ezt a „luxust', és a diktatúrában,
mely rákényszerül arra, hogy művészetet
tartson.
 Az alkotói pozíció a diktatúra idején

valamennyiünk számára könnyebb volt.
Most, az átmenet időszakában, mindad-
dig, amíg létre nem jön a jóléti társadalom
- mert az azért előbb-utóbb létre fog jön-
ni -, nehéz lesz. Ez a nép nem tehetségte-
len, túl fogja élni ezt az átmeneti időt. Ám
ennyi pofon, főbekólintás után elbizony-
talanodtunk. A hirtelen támadt szabad-
ságban nem tudjuk az irányt. Azt hiszem,
ez a helyzet átmeneti visszaeséssel fog
járni.

A valóság most olyan gyorsan pörög,
hogy mi is csak nézzük, és nem tudunk
„tükröt tar tani". Azt gondolom, hogy
ebben az új helyzetben szakítanunk kell a
nagyon aktív, közvetlen politizálással, és
meg kell tanulnunk azt, amit a szubven-
cionált nyugati színházak rendező i tud-
nak: az embert állítják a valóságábrázo-
lás középpontjába. Nagyon belénk ivódott
az, hogy társadalmi képletekben,
modellekben gondolkozzunk. Erre rá-
kényszerültünk, de ettő l most meg kell
szabadulni. Elsősorban embert kell áb-
rázolni és nem társadalmat bírálni. Van
mód az utóbbira, de nincs rá szükség -
erre való a politika, a sa j tó . . . Nem a mi
terepasztalunkon dőlnek el ezek a dol-
gok. Szerencsére.
 Válságról, átmeneti időszakról be-

széltél, ami majd nyilvánvalóan jólétbe
torkollik. Ez engem bizony nagyon emlé-
keztet gyermekkorom, ifjúkorom ígéretei-

re: „Most ugyan válság, átmeneti kor van,
de majd... "Akkor a kommunizmusra hi-
vatkoztak,
 Visszakérdezek: nincs átmeneti idő-

szak? Ismert az a válság, amelyben most
élünk?
 Ez a fajta válság ismeretlen. Új

válság. Nevezhetjük akár
élményszerűnek is. De



az átmenet feltételez egy utat: valahon-
nan valahová.
 Erről van szó: a lecsúszott, korrupt

bolsevizmusból át kell menni az öntörvé-
nyű társadalomba. Ám ezek az öntörvé-
nyek még nem alakultak ki sem az élet-
mód, sem a gondolkodásmód, sem a
művészi válaszadás tekintetében. Az
egész országot - így az alkotókat is -
váratlanul érte a változás, noha mindenki
erre várt. Kívül megváltoztak a dolgok, de a
belső átalakulás sokkal lassúbb folyamat.
Ezért vannak az alkotók zavarban.

- Azt mondod, a személyiséget kell a
középpontba állítani. Ugyanakkor rende-
zéseid legnagyobb része történelmi, tár-
sadalmi, sokszor népművészeti ihletettsé-
gű, szigorú pontossággal koreografált
tabló...

- ... igen, tudom, a teljes repertoáromat
le kell cserélnem. Nem vagyok ezzel
egyedül. Vannak a kis papírfecnijeink,
amelyekre felírjuk, ha egy cím, egy téma
eszünkbe jut. Mindig azokat a darabcíme-
ket írtuk fel, amelyek alapján ezt és ezt az
üzenetet akartuk közvetíteni, súgni... Ezek
a papírok érvénytelenek.
 Olyan magabiztosan beszélsz erről a

váltásról, mintha egyik kabát helyett a
másikat kellene leakasztani a fogasról.
Vagyis úgy gondolod, hogy erre a vál-
tásra alkalmas vagy?
 Úgy gondolom. De éppen azt hangsú-

lyoztam eddig is, hogy ez nem megy egyik
napról a másikra. Eddig valami ellen dol-
goztunk, ez a könnyebb. Begyújt benned
egy motort, célirányossá szervezi a sze-
mélyiségedet, és rendet teremt benned.
Ez a célirányosság létre fog jönni az új
helyzetben is. Az elképzelhető, hogy közü-
lünk néhányan elhullanak. Lesznek olya-
nok, akik már nem tudnak váltani. Maga-
mat nem sorolom ezek közé. De ez nem
jelenti azt, hogy már holnap teljes vérte-
zetben készen állok.
 Min múlik ez?
 Azon például, mennyire keveredtél

korpa közé, mennyire vagy sérült, meny-
nyire frusztrálódtál. Azon is múlik, megta-
lálod-e a magad örömeit az új helyzetben.
Merthogy enélkül ez a munka nem megy.
Meg tudod-e találni a magad új harcait,
mert enélkül sem megy.

- Új harcokat valószínűleg nem nehéz
találni: nyugati „tanulmányaidról" be-
széltél, ezek érvényesítése bizonyára nem
megy konfliktusok nélkül. Igazgatóként
mit tudtál hasznosítani a tanultakból?
 Keveset. Mert házon belül ugyanaz

van, mint házon kívül. A fogaskerekek, az

áttételek összekapcsolnak bennünket az
egésszel. A Madách Színházon belül a
rendszerváltás nem történt meg. Ez az egész
magyar színházi életre vonatkoztat-ható. Tehát
nem bonthatom le a falakat, nem szedhetem ki
az épület alól az alapokat. Ez a ház a Körúton
van, jobbról is, balról is egy ház, minden
mindennel összefügg. Ha én most iszonyú
sebességgel elindulok és házon belül
rendszerváltást csinálok, akkor
működésképtelenné válhatok. Ezért lassítom a
váltást. A nyugati tőke másfél évre ki akarta
bérelni a színházat. Pontosan tudom, hogy ez
a jövő útja. Ez is. Létrejött volna itt egy
produkció -Az operaház fantomja -, felemelt
helyárakkal, külföldi nézőkkel ... Meg lehetett
volna csinálni, de akkor fel kellett volna
áldoznom a társulatot. Hat-hét ember talán
benne lehetett volna a produkcióban, ők
játszottak, kerestek volna, de a társulat elvész.
Tudom, hogy előbb-utóbb nekünk meg kell
csinálnunk ezt a fajta színházat. De azt
mondtam: még nem, Ezzel a példával azt
próbálom illusztrálni, miért kell fékezni a
rendszerváltást. Nekünk, színházi vezetőknek
most, ebben az átmeneti időszakban védeni
kell a csapatunkat. Nem lehet annyit mondani:
tabula rasa, az ezer színészből nem érdekel
nyolcszáz. Ezt most nem mondhatod, il letve ha
ezt mondod, nincs, aki megvédje őket. Ha
sietsz, termeled a színész-munka-nélküliséget, a
kudarcba fulladt életek számát. Csak te
védheted meg ma a színészt.

Kerényi munka közben (Koncz Zsuzsa felvéte-
lei)

Nem csak a színházi vezetőkről beszélek.
Rólad is, vagyis a színházi sajtóról is
beszélek.
 Amíg van sínházi sajtó.
 Hát ez az! De éppen ezért, ebben a

közös gödörben nem lehet azt mondani,
hulljon a férgese! Ráadásul nem igaz,
hogy ezer közül nyolcszáz férges. Márpe-
dig ha elfogadjuk a kereskedelmi színhá-
zat, akkor nyolcszáz emberre nem lesz
szükség. Megszűnnek a nagy létszámú
előadások, mennek majd a két-három
szereplős fityfirittyök, azok is jó pénzt
hoznak. De nemcsak személyi
kérdésekben kell megvédeni a szakmát,
hanem az elmúlt évtized eredményeit is
óvnunk kell. Nagyon rossz lenne, ha a
csak kereskedelmi színházat akaró
piacszemlélet határozná meg a következő
évek színházi világát. A színházigazgatók
között konszenzus van ebben az ügyben,
szinte tervszerűen konzervatívak vagyunk.
Meg kell védenünk a művészszínházi
törekvéseket. Nem csak a piacnak dolgozni
- ezt a szándékunkat megtartottuk a
diktatúrában, és meg akarjuk őrizni
továbbra is.
- Tehát nem csak emberiességi okokból
kell fékezni a sebességet.
 Az emberiesség és a művészszínház

védelme szorosan összefüggő dolgok.
Művészszínházat nem lehet csinálni a ke-
reskedelmi színház öt sztárjával. Velük
Neil Simont lehet játszani, hogy legyen
bevétel. Nem nézem le ezt a fajta színhá-
zat, nem mondom azt, hogy ez nem fon-
tos. De ez csak egyik ága a színjátszásnak.
Az a veszély fenyeget, hogy ebbe az



irányba kényszerít bennünket a társadal-
mi, politikai mozgás és a pénztelenség. De
a színház nem válhat pénzbeszedő intéz-
ménnyé. Amennyiben a jövő Magyaror-
szága nem garantálja a művészet létezé-
sét, akkor azt kell mondanunk, hogy ez
rossz ország. Mert önmaga ellen vét. Nem
csak arról van tehát szó, hogy milyen „jó
ember vagyok én, nem rúgok ki minden
színészt". Egyszerűen nem akarom, hogy
a műfajom elértéktelenedjék.

 De a „fékezés" mégiscsak azt jelenti,
hogy ugyanoda jutunk, csak lassabban.
 Szerintem nem oda jutunk. Sokféle-

ség lesz, benne meghatározó szerepben a
művészszínház - de csak akkor, ha most
vigyázunk. Az általam vezetett Madách
Színház például nem hajlandó reggeltő l
estig gatyaletolós vígjátékokat játszani. Ez
is van, de igenis műsorra tűztem egy
Mrožek-darabot és Euripidész Oresz-
tészét. Pedig tudom, hogy ez ma Buda-
pesten a kutyának se kell. Krleža Terézvári
garnizon című darabját is játsszuk - a
Horthy-korszak és a Monarchia fantaszti-
kus divat ma. De ezzel az előadással mi
fekete képet mutatunk arról az időről,
amelybe mostanában sokan visszavágy-
nak. Ha együtt mozdulnánk a társadalmi
mozgással, akkor csak nosztalgiáznánk.
De nem ez a dolgunk. Meg kell mutatnunk
ezt a sötét képet, fő leg akkor, amikor
Habsburg Ottó népszerűsége egy rock-
sztáréval vetekszik. A „fékezéssel" tehát
akadályozzuk, hogy a kereskedelmi
színház felfaljon bennünket.

 Ez szépen hangzik. De egyes színházi
vezetők megszállottságán kívül milyen
külső garanciákat látsz arra, hogy ez a
szándék megvalósulhasson?
 A garanciát az értelmiség jelenti. Az

a mi fogyasztónk, természetes
szövetségesünk. Es szövetségesünk az
újgazdag is. Az újgazdagság magával
hozza az új szak-értelmet és persze az új
sznobizmust. Durván hangzik, de tény: a
színház a felső tízezrek kiváltsága.

 Konkrétabban megismétlem a kérdést:
milyen garanciát látsz, ha a jelenlegi
kormányzat törekvéseit figyelembe ve-
szed?
 A kormányzat nem erre figyel. Szá-

mára mindaz, amirő l beszélünk, jelenték-
telen tényező. Sajnos ez vonatkozik a kul-
túra egészére. Ezt minden gazdasági ne-
hézség ellenére hibának tartom. Dél-Ko-
rea bruttó nemzeti össztermékének negy-
ven százalékát fordítja oktatásra, kultúr-
ára és szociális védőháló létesítésére. Ez
fantasztikusan nagy arány! Az a kormány

tudja, hogy minden az oktatással és a
kultúrával kezdődik. Tudják ezt a franciák
is, ott ez az arány harminchat százalék. A
mi kormányunk viszont csak járja vitus-
táncát, és nem figyel a kultúrára. A
primer problémák - munkanélküliség,
infláció, aszály - elvonják a figyelmet, és
ezt meg lehet érteni. Mégsem bánnám, ha
észbe kapnának, és a kultúra elnyerné azt
a pozíciót, ami megilleti.
 Az összehasonlítás kedvéért fontos

lenne a magyarországi arányszám.
- Nem kimutatható. A költségvetéseket

régi rossz hagyományaink szerint szét-
bontogatják, többféle minisztérium, több-
féle költségvetési szervezet között osztják
szét... Ideje lenne már, hogy az újságok-
ban megjelenjen az a bizonyos felszeletelt
forint, amelybő l megtudod, mire mennyit
költünk. Mindenesetre nem hiszem, hogy
a kérdéses arány nálunk elérné a tíz száza-
lékot. A magam amatőr politikusi eszével
úgy gondolom, hogy a kultúra, az oktatás
és az egészségügy prioritása egyértelmű -
ha a jövőre gondolunk. Márpedig a
kormány egyetlen esélye, hogy a jövőre
gondoljon.
- Tegyük fel azt az abszurditást, hogy

rendelkezésedre ál/ az a bizonyos negy-
ven százalék. Nem várná/ garanciákat a
színházaktól, amikor szétosztanád a
pénzt? Vagyis: elegendő-e azt mondani,
több pénz kell, ha közben a struktúra nem
változik?
 Változnia kell. Új színházak kellenek,

melyek aztán vagy kihullanak a rostán,
vagy mértékadóvá válnak. A mértékadó
modell megváltoztatja azokat, akik már
túlértek és túlélték magukat. A nagyszín-
házakat pedig fel kell darabolni, s ez
rend-kívül költséges dolog.
 Mit értesz új színházon? És mit jelent a

feldarabolás?
 Vegyük például a Madách Színházat:

megpróbálom elérni, hogy néhány éven
belül önálló vezetése legyen a nagyszín-
háznak, a kamarának és a stúdiónak. Az új
színházakról: Ausztriában ma nem a
Volkstheater és a Burgtheater között fo-
lyik a legnagyobb meccs, hanem a feltö-
rekvő félamatőr formációk és a profik
között. Ez jó. Kell a Burgtheater, de kell
rengeteg kis műhely is, amelyeknek
nyolcvan százaléka talán halandzsa, de
létezik egy tíz-húsz százalékos mag, mely
esztétikáját, politikusságát, játékstílusát
tekintve érvényes és meghatározó erejű.
Az új formációk kontrollálják a régi
színházakat. Alapítványok,
pluszszubvenciók felhasználásával minél
gyorsabban segí

teni kell tehát ezeket a vállalkozásokat. Ez
lenne számomra az igazi konkurencia. A
Vígszínház és a Madách Színház valójá-
ban nincs versenyben. A sok kis új színház
tudná veszélyeztetni a meglévő stabil in-
tézményeket. Az a baj persze, hogy Ma-
gyarországon nem a kultúrára szánt kevés
pénz újraelosztása, hanem az új források
megtalálása lehet csak megoldás.
 Eddig csak Budapestről beszéltünk,

elfeledkeztünk a vidékről.
 Kevés az információm. Azt gondo-

lom, hogy az önkormányzat megfelelő
működése esetén a lokálpatriotizmus át-
lelkesítheti a vidéket. Vízfejű az ország, az
is fog maradni, Budapest elszívó hatását
nem lehet megszüntetni. De gondolj a
szolnoki vagy a kaposvári példára! Ha
kellő mennyiségű szellemi kapacitás gyű-
lik össze valahol, akkor nem a hely lénye-
ges.
 Azt tapasztaltam, hogy a vidéki szín-

házak vezetői félnek az őszi változásoktól.
Nem tudják, mi lesz velük az önkormány-
zati választások után. Lehetséges, hogy az
új, megyei vezetésnek már nem éri meg,
hogy „híres" színháza legyen.
 Ezért vívjuk mi hónapok óta

harcunkat az önkormányzati törvény
megfelelő szövegezéséért. Sajnos a
parlament megszavazta ezt a számunkra
kedvezőtlen szövegű törvényt. Jogos
tehát a vidék félelme. Egyet tudok
mondani: mi azt a kormányzatot nem
fogjuk támogatni, amelyik elsorvasztja a
jó vidéki színházakat. Ilyen kormányra mi
nem szavazunk! Tiltakozni fogunk!

November 24-től december 4-ig rendezik
meg Gödöllőn a stúdió- és alternatív szín-
házak találkozóját, amelyre Pinter Hazaté-
rés (Veszprém), Garaczi László Imoga
(Debrecen), Spiró György A Vénasszony
(Pécsi Harmadik Színház), Osborne Hét-
végi ház (XL Színház), Goldoni Karnevál-
végi éjszaka (Kaposvár), Eörsi István Sírkő
és kakaó (Eger) és Ibsen Kísértetek (Mis-
kolc) című előadásokat hívták meg.

A zsűri (Koltai Tamás, Balassa Péter,
Fodor Géza, Pályi András és Taub János)
háromszázezer forintos első díjat ad ki. A
rendezvény főszponzora az MTA-Soros
Alapítvány.


