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- A szükségszerű színházi változásokról
szóló viták évek, sőt évtizedek óta a struk-
túra átalakítását sürgetik. Most viszont,
amikor egyesek túl radikális változtatáso-
kat hirdettek és megkérdőjelezték az ál-
landó társulatok szükségességét, szinte
egységesen hördült fől a szakma. Kezdjük
a beszélgetést ezen a ponton. Ennyire
kizárólagos érték az állandó társulat?
GARAS DEZSŐ: Rendkívül nagy érték. A
jó szabadúszó nem tud meglenni jó
társulatok nélkül. Ennek a kettőnek felté-
teleznie kellene egymást, és nem szem-
ben állnia egymással.

TÖRŐCSIK MARI: Gazdag nyugati orszá-
gok színházai irigylik a mi állandó társula-
tokra és repertoárra épülő rendszerünket.
Londonban láttam olyan előadást, nagyon
jó minőségű színészekkel, amelyet a
mindennapi játszás következtében gépie-
sen „lezavartak". Bizonyos műveknél az en

suite játszás kivihetetlen és megen-
gedhetetlen. A naponta ismételt heroikus
erőfeszítés rosszat tesz az előadásoknak.

G. D.: En szeretem a társulatokat, csak a
társulati gőgöt nem szeretem, aminek a
létezése az elmúlt évek során bebizonyo-
sodott. Azt a magatartást nem szeretem,

Törőcsik Mari

amikor egy társulat körülbástyázza ma-
gát, nem enged be senkit, holott lehet,
hogy szüksége volna a kívülről jövő élesz-
tő szellemre. Ha egy társulat nem enged
be „idegent", hamarosan maga látja a
kárát. A dolog másik oldala, hogy min-
denkinek elismerem azt a jogát, hogy
tartozni akar valakihez vagy valakikhez, de
a viszonosság alapján ismerjék el, ha va-
laki önmagához akar tartozni. Ha a viszo-
nosság elismerése helyett kirekesztés fo-
lyik, az nagyon nagy baj.

T. M.: Az állandó társulatok egyetlen ve-
szélye, hogy hosszú távon megkövülnek.
Azt szokták mondani, hogy a legjobb tár-
sulatokban is maximum „tíz év van". Azon
túl már megkezdődik a bomlás, mert a
színészek kiismerik egymást, szétlazul az
összetartó erő, gyengül a kölcsönös
inspiráció. Jó példa erre a leningrádi Gorkij
Színház, Tovsztonogov színháza, de akár
a Ljubimov-féle moszkvai Taganka, sőt
Grotowski társulata is, amelynek a tagjai a
szekta szintjén tartoztak össze, mégis
felbomlott egy idő után. Vigyázni kell
mindenütt, ahol már látszik a „megkö-
vülés" kezdete...

G. D.: Sajnos a megkövült állapot hozza
magával az intoleráns viselkedési
formákat.

T. M.: Biztos, hogy egy színházi vezető tíz
év után jobban meg tud újulni egy másik
társulatnál.

- Az állandó társulatok, különösen ha
nagy befogadóképességű színházépüle-
tet működtetnek anyagilag katasztrofális
helyzetbe kerülhetnek, mert egyre többet
kell fordítaniuk egy igényes produkció
létrehozására, és számolniuk kell azzal,
hogy egyre kisebb rá a fizetőképes keres-
let. Adott esetben jobban jár a színházve-
zető, ha befogd egy kész előadást. Az
önök színháza, szolnoki Szigligeti Szín-
ház a rekonstrukció miatta Pesti Színház-
ban mutatta be a Száz év magányt, s
ugyanitt még egy másik vendégelőadás is
repertoárra kerül. Az „anyaszínházban, a
Vígben ugyancsak állandó vendég két
rock színházi produkció. Eszerint az ál-
landó társu la t foglalkoztató Vígszínház
részben már Most is befogadó színház-
ként működik, biztonságos megélhetés
érdekében. Nem kárhoztatom ezt a
törekvést, amíg értéket termel, de maga a
jelenség nem arra mutat-e mégis, hogy
megkezdődött klasszikus „egy épület -
egy állandó társulat" szerkezet bomlása?
Mi állíthatná meg ezt a folyamatot, ha

Garas Dezső



kifizetődőbb lesz egy épületet működtet-
ni, mint egy társulatot?
G. D.: Erről a vígszínházi vállalkozásról
nem tudtam, de jónak tartom.
T. M.: Én megértem azt a színházvezetőt,
aki arra kényszerül, hogy az állami támo-
gatást kiegészítendő pénzt termeljen a
maga erejéből. Tudomásul kell venni,
hogy hiányoznak azok a gazdasági feltéte-
lek, amelyek között igényes, jó színházat-
egyáltalán: kultúrát - lehet csinálni; az
elmúlt több mint negyven év ezen a terü-
leten is leállított minden normális fejlő-
dést. Ma divat a nyugati demokráciákra
hivatkozni. Csakhogy ott gazdasági jólét
van, és az emberek meg tudják fizetni a
színházjegyet, aminek az ára átszámítva
kétezertől ötezer forintig terjed. Ott van-
nak gazdag mecénások, bankok és gyá-
rak, van egy Rosenthal, aki hatalmas pén-
zeket áldoz a kultúrára. Lehet, hogy a
kritikus évek átvészelése után mi is efelé
fogunk haladni, de egyelőre a színházve-
zetők a maguk erejére, ügyességére, ötle-
tességére vannak utalva.
G. D.: Nem csak pénzről van szó. Lehet-
nénk mi akármilyen gazdagok, akkor sincs
a színházra olyan nagy felvevő piacunk,
mint Nyugaton. Tudomásul kell venni,
hogy ez egy pici ország. Az is világcsoda,
hogy huszonhat vagy harminc színházunk
van. Már olyat is hallottam, hogy félnek
műemlékké nyilvánítani egy régi épületet,
mert egyből alábújik egy társaság, és
színházat csinál benne. Félreértés ne es-
sék, nem elítélően mondom, nagyon jó,
hogy így van. De egy ponton túl már nincs
felvevő piac. Más dolog, ha olyan
nyelvterületen vagyok színész, ahol fél
Európát be tudom játszani.
Magyarországon a számarányok korlátot
szabnak mind a mi-nőségnek, mind a
mennyiségnek, amit nemcsak a
művészeknek kell tudomásul venniük,
hanem a politikusoknak és a
mecénásoknak is. Ez nem jelenti azt, hogy
egy-két magántársulat- bár már lenne! -
nem tud majd elevickélni. Ha már létezne
a mecénálási törvény, nagyon sokan ad-
nának pénzt a színházra. Csak félő, hogy
akkor az állam visszavenné a dotációt
azoktól, akik mecénástól is kapnak. Holott
a mecénálási pénzt pluszként kellene
kapni.
T. M.: Döntőnek ítélem, hogy az állam
ezekben a nehéz években fönntartsa az
úgynevezett elit kultúrát, amelybe a szín-
ház is tartozik. Ezzel nem nekünk tesz
szolgálatot, hanem a jövőnek.
- Vitray Tamás a Színházi Életben azt

álmodja a színházról, hogy megszünteti

Törőcsik Mari és Garas Dezső a Száz év ma-
gány próbáján, Taub János rendezővel (Kor-
niss Péter felvételei)

az állandó társulatokat, az épületeket me-
nedzserirodáknak adja át, amelyek pályá-
zatot hirdetnek produkciókra. A nyertes
pályázó meghallgatásokat tart, a mene-
dzserek szponzorokat keresnek, s az így
összeállt előadást - mondjuk Shakes-
peare Macbethjét Eperjes Károllyal és
Udvaros Dorottyával, Zsámbékí Gábor
rendezésében - előre leköthetnék a
vidéki színházak (azaz, gondolom, a
vidéki színházépületeket működtető
hivatalnokok). A siker - és természetesen
csak a siker - mindenkinek kifizetődne,
még a színészeknek is, akik a hosszú
lekötöttség fejé-ben magas gázsit
kapnának.
G. D.: Kétségkívül jó lenne, ha egy-egy
sikerült produkciót nemcsak Budapesten
lehetne látni, hanem körbeutazhatná az
országot. Azt viszont nagyon veszélyes-
nek tartanám, ha minden eddigi keretet
azonnal megszüntetnénk. Úgy járnánk,
mint maga az ország, amelyre rárontott a
szabadság, és mi nem tudtunk élni vele;
sőt, tragikus dolgok kezdődtek. Az ango-
lok, akik a gyarmataiknak adagolva adták
a szabadságot, nehogy fölfalják egymást,
sokkal okosabbak voltak. Mi már javában
falatozunk. Es van itt még egy dolog, amit
a szakmában mindenki tud, de a szakmán
kívül senki. A tehetséges emberek nem
fognak odamenni pályázatokon tüleked-
ni. A tehetséges emberek hajlamosak

csöndben maradni, visszahúzódni, és
vár-ni, hogy fölkérjék őket keringőre. Ez
a tehetség egyik ismérve, s ez akkor is
így lesz, ha a magyar állam vagy bárki a
feje tetejére áll. A tehetség
természetéhez tartozik, hogy az energiáit
önadminisztráció helyett munkára, egy
jelenet kidolgozására fordítja. Ebből az
egészből egy vad tülekedés támadna, és
félő, hogy sok tehetséges ember inkább
csöndben otthon maradna.

- Elgondolom, hogy ebben a magyar
színházi szakmában, amely akkora, mint
egy nagyobbacska család - hiszen még a
segédszínészek manírjait is ismerjük
meghallgatásokat tartanak amerikai mód-
ra...
G. D.: Azt hiszem, éppen nekem fölösle-
ges bizonyítanom, hogy tizenöt-húsz éve
nem tartom a világ legjobb színházi
struktúrájának a miénket, de mielőtt
változtatnánk rajta, gondoljunk végig
egy-két dolgot. Csakugyan, miért nem
rendelnek meg vidéki színházak egy-egy
jó elő-adást? De úgy gazemberség
vendégjátékot szervezni, hogy bevágják a
színészt a buszba, utazzon kétszáz
kilométert, ki a buszból, próba, előadás -
és éjjel vissza! Régebben megadták a
módját, ebéddel, vacsorával, szállodával,
ahogy illik egy civilizált országban,
Európában, „fehér emberek" között. Az
képtelenség, hogy kétszáz év alatt az
ekhós szekeret fölváltotta a busz, de az
egyéb körülmények nem változtak!
T. M.: A színész gondolkodását, a pályáról
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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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