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 Mikor nyílik a színház?
 Április tizenkilencedikén.
 Szép?
 Gondolom.
 A helyi önkormányzattal milyen a kapcso-

latuk?
 Még nem dőlt el, hogy a városi vagy a

megyei önkormányzathoz tartozunk-e.
 Félig ide, félig oda nem lehetne?
 Nem tudom, hogyan érti ezt; annyi bizo-

nyos, hogyha a megyéhez tartozunk, a város ak-
kor is beszáll a fenntartásba, és fordítva. Csak az
nyitott kérdés, hogy ki lesz a tulajdonos.

 Baj, hogy ez még nem dőlt el?
 Nem. A város nyilván közelebb érzi

magához a színházat.
 A költségvetés miatt sem sürgős, hogy ez

egyértelmű legyen?
 Nem. Nekem nem.
 Miért? Mert utolsó évadát tőlti a színház-

ban?
 Nem, nem azért, hanem mert tényleg nem

számít. Elvileg egyébként valóban utolsó évado-
mat tölteném a színházban.

 És gyakorlatilag?
 Július 31-én lejár a szerződésem. S ha

már az önkormányzattal való kapcsolatomra
kérdezett: megkerestek a megyei és a városi
önkormányzat képviselői együtt, és megkértek,
hogy maradjak. Beszéltem a társulattal és
elvállaltam még egy évadot. Kipróbáljuk az új
színházat. Ha már ilyen csapat jött össze, ne
csak három hó-napjuk legyen az új épületben,
hanem egy teljes évad.

 Ez talán magának is jár, nem?
Végigcsinálta az építkezést...

 Nem. Nekem valóban az volt a szándé-
kom, hogy megvárom, míg felépül az új színház,
és elmegyek. Ennél jobbat, többet úgyse tudok
tenni... De rábírtak, hogy legyen még egy év; s
ahogy nekik is mondtam, hát legyen. Csináljunk
végig egy évadot jókedvből.

 Ha maga azt mondja, hogy jókedvből, ak-
kor ez tényleg az utolsó...

- Az.
 S aztán? Visszamegy drámaírónak?
 Hát... nyilván ezt szeretném, de azt hi-

szem, hogy ez nekem nem adatik meg. Valami
pénzkereset mindig kell, mert csak írásból nem
lehet megélni.

 Akkor mit fog csinálni?
 Elsősorban természetesen író szeretnék

lenni - és csak író. De ez sem ilyen egyértelmű,
mert szívesen lennék színháznál is. Egy jó szín-
háznál...

- Dramaturg?
 Dramaturg. Egy jó színháznál.
 Ahol, mondjuk, Székely Gábor az igazga-

tó?
 Ezt már csináltuk egyszer. És Székellyel
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most nem lehet. De valami ilyesmiben nagyon
szívesen benne lennék. A közvetlen tervem
mégsem ez. Hanem az, hogy elmennék két-há-
rom évre.
 Külföldre?
 Igen. Itt hagynám egy kicsit ezt az orszá-

got. Azt hiszem, hogy most van az a pillanat, ami-
kor itt kell hagynom. Szükségem van arra, hogy
távol kerüljek mindattól, ami itt történt velem,
meg amit én csináltam. Szembe kell néznem a
saját múltammal. Rettenetesen irigylem azokat
az embereket, akiknek nincs mivel szembenéz-
niük. Nekem van. Egyedül kell maradnom saját
magammal, hogy végiggondoljam, mit csinál-
tam, miért csináltam. És azt gondolom, hogy
most itt nincs is szükség ránk. Egy-két évig.
 Ránk?
 Igen. Általában a művészekre. Az értelmi-

ségre.
 Körülbelül egy éve beszélgettünk utoljára,

éppen akkor, amikor megpályázta a József Attila
Színházat, és nem kapta meg. Nemrégiben a
szakmai kuratórium úgy döntött, hogy a Thália
Színház megüresedett igazgatói székét magá-
nak kell adni, pályázat nélkül. Az önkormányzat
ezt a szakmai döntést figyelmen kívül hagyta, és
pályázatot írt ki az igazgatói posztra. Ez hogyan
érintette?
 Sehogy.
- Megkérdezték magát, hogy elvállalná-e?
 Nem. Ha megkérdeztek volna, akkor

meg-mondtam volna, hogy nem vállalom el. És
nem is volt túl szimpatikus az egész: éreztem
benne egyfajta gesztust, hiszen ez ugyanaz a
csapat volt, amelyik egy évvel ezelőtt egy
pályázaton úgy döntött, hogy ne én nyerjem...
Nekem az elég volt. Abból láttam, hogy itt mást
akarnak, mint én - és én ezt elfogadom.
 Mit fogad el? A mást, amit akarnak?
 Nem. Azt, hogy másképpen akarják. Hogy

így akarja a főváros, ahogyan csinálja.

- Hogyan?
 Hát például úgy, ahogyan kiírták a Thália

pályázatát. És ahogyan döntöttek József Attila
Színház-ügyben. Ahogyan működnek, illetve
nem működnek a pesti színházak. Ahogyan
törődnek velük, illetve nem törődnek velük. Ez a
hozzáállás jelek valamit. Nem érdekel az, hogy
bemenjek oda, és ,,tönkretegyek" egy társulatot,
amelyik azt hiszi, hogy én azért megyek oda,
hogy őket tönkretegyem. Miattam ne legyen har-
minc ember boldogtalan. Legyenek boldogok,
csinálják tovább, amit akarnak. Engem így nem
érdekel a színház.
 Fáradt? Elege van, igaz?
 Hát ebből a fajta színházból nagyon. Ebből

tényleg elegem van.
 Azt mondta nekem tavaly, hogy igaza volt

Székely Gábornak, amikor otthagyta a színhá-
zat. Még mindig igy gondolja?
 Igen. Miközben persze minden alkalommal

megpróbálom őt rábírni, hogy szálljon be újra. De
azért pontosan tudom, hogy igaza van. Azért
nincs teljesen igaza, mert neki csak rendezni kel-
lene; neki nem lehetne más dolga. Sem igazgat-
ni, sem egyebet. Hogy abból kiszállt, abban iga-
za van.
 Gondolom, becsületbeli ügy, hogy még egy

évadot vállal Szolnokon. A becsületbeli ügyhöz
az is hozzátartozik, hogy egy továbbvihető,
folytatható színházat kell otthagynia?

- A „továbbvihetésben" én nem hiszek. Bár-
mennyire úgy gondolta esetleg Kazimir, hogy a
Thália Színház továbbvihető - nem. Azt a szín-
házat ő találta ki, addig volt, ameddig ő volt, nem
kell továbbvinni. Egy másik személyiség kell, és
annak valami újat kell kitalálnia. Isten óvjon attól,
hogy valaki továbbvigye azt, amit én csináltam.
Mint ahogy attól is óvjon Isten mindenkit, hogy
úgy írjon, ahogy éri - én is megpróbáltam nem
utánozni senkit. Az ilyesmit nem kell továbbvinni.
Jó színházat kell csinálni - ez természetes. Az is
természetes, hogy aki jön, megpróbál még job-
bat csinálni. Hiszen messze van a tökéletestől
az, amit mi csinálunk.
 Ugyancsak tavaly említette, hogy a

tökéletes színházhoz ki kellene találni, hogy mi
kell az embereknek. Most ki lehet találni, hogy mi
kell az embereknek?
 Most sem lehet kitalálni. Én most sem tu-

dom, mit fogunk '91-92-ben játszani; nem tu-
dom, hogy eszembe fog-e jutni egy vagy két
Száz év magány vagy valami hasonló. Halvány
fogalmam sincs, miközben ezzel fekszem, ezzel
kelek. Lehet, hogy megsegít a jóisten, és az utol-
só másodpercben valami beugrik, és megcsinál-
juk. De most fogalmam sincs. Arról meg végképp
nincs fogalmam, hogy, mondjuk, '92 januárjában
milyen állapotban lesznek a nézők.
 Megkérdezném a véleményét a színházi

élet néhány égetőnek látszó problémájáról. De



zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy egy f él-
gőzzel dolgozó, leszálló ágban levő
szíinigazgatót faggatnék, vagy...
 Abban biztos lehet, hogy ameddig csiná-

lom, egészen a legutolsó napig teljes erővel dol-
gozom. Abban is biztos lehet, hogy megpróbá-
lom mosta lehető legjobb évadot csinálni. Mindig
jobbat, mint az előző. Amikor befejezek egy da-
rabot, pontosan tudom, hogy messze van attól,
amilyennek meg kellett volna írni. Es a követke-
zőnél megpróbálok a saját mércém fölé kerülni.
Igazgatni sem tudok másként. Más kérdés, hogy
soha nem éreztem magam színházigazgatónak.
Számomra ez kényszer; rákerültem egy kény-
szerpályára, és nem, vagy csak nagyon nehezen
tudok kimászni belőle.

 Akkor beszélgessünk a vitás kérdések-
ről...
 Külön-külön talán nem is érdemes. Azt lá-

tom fontosnak mindegyikben - bár a vitákból ki-
szálltam és nem nagyon akarok visszaszállni -,
hogy váratlanul ért bennünket egy helyzet: az,
hogy minden felborult. Óriási lehetőség nyílt a
szakma előtt arra, hogy végiggondolja a helyze-
tét, benne az összes színházét külön-külön, és
kitaláljon egy jobb struktúrát, bár én ezt a szót
nem szeretem. Kitalálhatta volna a szakma,
hogy egyáltalán milyen legyen a magyar szín-
ház. De ez a helyzet mindenkit felkészületlenül
ért; előjött számtalan ötlet és variáció, egyik bu-
tább, minta másik. Holott mi tehetnénk le az asz-
talra az elképzelést, hogy mit kellene kezdeni a
színházzal, mert senki más, sem a kormányzat,
sem a pártok nem tudnak ilyet letenni. Légüres
tér van, s ha meg tudnánk fogalmazni, hogy ne-
künk mi a jó, akkor most meg kellene mondani.
Ehelyett ostobaságok tömkelege kerül elő. Én
ezért ezeket a vitákat terméketlennek tartom;
nem látom, nem érzem, hogy lenne életképes ja-
vaslat.

 Ennek oka vajon az alkalmas emberek hiá-
nya?
 Nyilván. Persze. Az erre alkalmas

emberek hiánya. Mert egy fantasztikus
rendezőnek vagy egy nagyon tehetséges
színésznek nem kell arra is alkalmasnak lennie,
hogy megfelelő színházi szerkezetet találjon ki
arra, hogy tehetségét ér-vényesítse; azt
másoknak kellene kitalálni a számára.

 Kinek?
 Nem tudom. Nem hiszek egyébként sem

az egy, sem az egységes struktúrában. Tovább-
ra is azt állítom, hogy semmiféle struktúrának
nem kell lennie. Nem kell azonos struktúrában
működtetni Budapest színházait, hanem oda kell
adni őket egy-egy jelentős személyiségnek, s ők
majd megcsinálják a maguk színházait. Akkor
működött jól Budapest színházi élete, amikor
több személyiség megcsinálta a maga színhá-
zát; ezek persze természetesen különböztek
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egymástól, és az egész így volt színes és válto-
zatos.
 Ha magának odaadták volna tálcán a Thá-

liát, akkor sem kellett volna. Akkor hogyan jöhet-
ne létre ez a fenti helyzet?
 Ez nem odaadás. Beültetnek egy

megszűnőben levő, félig tetszhalott színházba.
Színházat úgy kell odaadni, ahogy a Katonát
odaadták.
 Egy üres épületet?
 Igen. Akkor nem kell senkit tönkretenni,

akkor nem kell bántani senkinek az
egzisztenciáját. Az nem odaadás, hogy az
ember vagy vállalja azokat a körülményeket,
amelyeket ott talál, vagy...
 Most, ugye, arról beszélünk, hogy van ott

egy társulat, amelynek a tagjait nem lehet csak
úgy kirúgni?
 Persze. Illetve lehetne, de nem hiszem,

hogy az lenne a dolga az embernek, hogy oda-

menjen és nagytakarítson... A városnak kell
megszüntetnie egy színházat, és a helyén létre-
hozni egy másikat. Ezért mondom én, hogy a
Thália-korszak végetért. Megszűnt. Attól a pilla-
nattól kezdve pedig nem annak kell elvégezni a
piszkos munkát, akit oda kineveznek, vagy aki a
pályázatot megnyeri, hanem a városnak kell ki-
mondania, hogy itt már nincs Thália Színház, és
holnaptól itt van a Magyar Színház vagy bármi.
És a portástól a gazdasági igazgatóig mindenkit
az vesz fel, aki ott az igazgató. Az is lehet, hogy
azt a negyven színészt veszi fel, aki azelőtt ott
volt.
 Ahol igazgatóváltás történik, ott tabula ra-

sát kell csinálni?

 Igen, de nem az új igazgatónak.
- Jelenti-e ez az állandó társulatok megszű-

nését?
 Nem. Azt hiszem, kevés eredményünk

egyike az állandó társulat - külföldön elég sok
helyen sóvárognak is utána. Ezt nem kellene
megszüntetni.



 Sok tehertétel fakad belőle. Jogi kötöttsé-
gek, melyek következtében nehezen változik a
társulat...

- Nem, ez legfeljebb lustaságból fakad. Éves
szerződések vannak, éppen azért, hogy szabad
mozgás legyen. Mnouchkine vagy Brook
társulata is állandó társulat... Ami pedig a többi
vitát illeti, mind arra vezethető vissza, amiről az
előbb beszéltem: üres színházakat kell adni az
igazgatóknak. Meghatározott időre, és nem hit-
bizományba, egy életre.

 Pályázattal?
 Nem hiszem. Mert akkor azonnal felmerül

a kérdés, hogy ki döntsön. Akkor a zsűrit is pá-
lyáztatni kell, és kialakul egy ördögi kör. Vállalni
kell a döntés felelősségét.

 Kinek?
 A tulajdonosnak. Ha nincs elég szakértel-

me, módja van rá, hogy véleményt kérjen szak-
emberektől; olyanoktól, akiknek bízik a vélemé-
nyében. A világon elég sokfelé így csinálják, nem
akkora újdonság ez.

 Mennyi lenne a meghatározott idő?
 Öt év. Ha valaki fantasztikus színházat

csinál, kaphatna egy hatodikat,
jutalomjátékként. Többet nem. Aztán ki kell
üríteni a színházat, és odaadni másnak. És ha az
az igazgató valóban zseniális volt, három évre
elmehet mást csinálni. Ha rendező, rendezni, ha
színész, akkor játszani. Vissza társulati tagnak,
mert könnyen elfejti az ember, ha vezető, hogy
milyen is társulati tag-nak lenni. És, mondjuk,
három év után újra lehet neki színházat adni.

 Ötévenként muszájból felborul egy egész
színház?
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- Igen. Nagyjából ennyi ideig lehet fölfutóban
egy színház. Utána egy-két évig még jó lehet, az-
tán leszáll. S ha lenne ilyen állandó megújulás,
akkor ugyanaz az ember három év szünet után
újra tudná kezdeni. Talán nem ugyanazokkal,
talán nem ugyanazt. Még valami nagyon fontos.
Mindenképpen vidéken kellene kezdeni minden-
kinek, igazgatóknak is, színészeknek is.
 Újra bevezetné az egyszer már volt sza-

bályt?
 Igen. Azt hiszem, ezt Nádasdy Kálmán és

Várkonyi Zoltán találták ki, és nagyon okos dolog
volt. Nagy ostobaság elszerződni a Madáchba
meg ide-oda, és várni arra, hogy valamelyik
nagyágyú megbetegszik. Ez a halála a színész-
nek. Míg ha elszerződik vidékre, jó esetben a fél
világirodalmat végigjátssza. Legalább két év
kellene vidéken, hogy megtanulja a szakmát.

- Amiről most beszélgetünk - álom. A jelenlegi
színházi helyzetből van-e ide átmenet, vagy
hirtelen váltás kell: vonal, és mostantól másképp
van?
 Nem hiszem, hogy kell „vonal". Én

minden-féle kötöttségtől irtózom; ahogy a
helyzet hozza, úgy kell csinálni. Most a Thália
üres, holnap egy másik színház. A
főiskolásokkal más a helyzet: ott döntés
kérdése, hogy holnaptól így legyen
 Tanít a főiskolán?
 Nem.
 Szeretne?
 Hát... Mit mondjak, hogy őszinte legyek?

Nem tudom igazán. Én mindig másképpen gon-
dolkodtam a dramaturgiáról, a színházról, nem
úgy, ahogy ezt a főiskolán tanítják. És nem taní-
tani szeretnék. Hanem azt szeretném nagyon,
ha lenne drámairodalom, fiatal drámairodalom.
Szívesen tanítanám „színházul" azokat, akik
kedvet éreznek a drámaíráshoz. Nem képeznék

külön dramaturgokat, rendezőket, színészeket -
színházi embereket nevelnék szívesen. Ezen
azt értem, hogy úgy csinálnám, ahogy velem tör-
tént. Odamentem Székelyhez, aki talán nagyon
egyedül volt akkoriban Szolnokon. S egyszer-
csak azt vettem észre, hogy már rég nem csak
dramaturg vagyok. Elcipelt a tanácsba a költség-
vetést megbeszélni. Nem értettem, minek kell
odamennem, de ott voltam, és megtanultam azt,
amiről korábban csak annyit tudtam, hogy utá-
lom. Ott ültem díszlet- és jelmezelfogadásokon.
Aztán a főpróbaidőszakban a megbeszélése-
ken. Ennek egy bizonyos része tanítható. Olyan
szakma, hogy csak dramaturg, nincsen. Min-
denhez kell egy kicsit érteni - és ilyen ember na-
gyon kevés van.
 Pedig most ilyenek kellenének, igaz?
-- Persze. Nézze meg a különböző helyekre

beadott pályázatokat... A java része meg nem
valósult vagy megvalósíthatatlan „én-ambíciók-
ról" szól. Miközben a színigazgatás nem az „én-
ről" szól. Hanem arról, hogy másnak teremtsek
olyan lehetőséget, amelyben a lehető legjobban
megvalósíthatják önmagukat.
 Van magának utódja? Nevelt embereket

maga körül?
 Nem. Sajnos nem sikerült. Próbálkoztam.

Elmenekült. Megijedt és elmenekült.
 Ez kudarc, nem?
 Igen, és azén kudarcom. Bár ha több közül

lehetne választani, tízből egy beválhatna. De
egyből egy?
 Ha a főiskolán tanítana, erre több

lehetősége lenne.
 Nem hiszem Erre nincs igény.
 Most mondta, hogy a szakmának erre len-

ne igénye.
 Nem, nem erre van. A rendezőknek az az

igénye, hogy kapjanak egy színházat. Már egé-
szen fiatalon az az igényük, hogy ők legyenek az
igazgatók, de minimum a főrendezők. Miközben
az lenne a dolguk, hogy rendezzenek.

- Előbb azt mondta, a színháznak viszont az
kellene, hogy...
 Igen, én ezt gondolom; sőt azt is gondo-

lom, hogy még a rendezőknek is ez kellene. De
hát másképp 'gondolkodunk. Ezért mondtam
magának, hogy Székely Gábornak az lenne a
dolga, hogy rendezzen. És másvalakinek az len-
ne a dolga mellette, hogy olyan feltételeket te-
remtsen neki, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy a lehető legjobban csinálja.

- Áldozatos munka. Maga vállalná?

 Idáig ezt csináltam. De nyilvánvaló, hogy
egy életen át ez nem várható el senkitől, tőlem
sem. Ha sokan lennénk, az jó lenne. Kinevelődne
egy-két olyan ember is, aki akár egy életen ke-
resztül lehetne jó színházigazgató.



- Néha azt hiszem, magának tényleg nagyon

elege van az egészből, sőt úgy gondolom, hogy

ebben igaza is van. Máskor úgy gondolom, hogy

magának erről, a színigazgatásról szól az élete;
arról, hogy másoknak, Törőcsiknek vagy Garas-
nak lehetőséget teremtsen, hogy színészeket fut-

tasson fel...
 Jó. Fordítsuk meg a dolgot. Lehet, hogy én

erre születtem. Ezt kellene csinálnom, és nem ál-
dozatnak tekintenem, és lelhetnék benne örömet
is. De hát én azt gondolom, hogy ez nem így van.
Lehet, hogy nagyon keveset tudok az irodalomról
és a drámaírásról, de úgy érzem, ott is van egy űr.
Azt érzékelem mint színházigazgató, hogy nincs
igazi drámairodalom, a nagy nemzedék elment
vagy nem ír, itthon és külföldön. Ebben az űrben
az ember azt gondolja, hogy még olyan kevés ké-
pességgel is, mint az enyém, itt lenne mit keresni.
Ha lenne időm, energiám és tehetségem, akkor
nem egy, hanem öt vagy tíz év alatt talán sikerülne
egyetlen drámát megírni, ami világirodalmi rangú.
És most tegye egymás mellé a kettőt.
 A személyes és a közösségi ambíciók egy-

másnak feszülnek...?
- Vonatkoztassunk el a személyemtől. Nem

tudom, mennyire személyes az, ha arra a lehető-
ségre gondolok, hogy írhatnék egy világirodalmi
jelentőségű drámát. Az csak személyes?
 Meg kell írni. Kockázatos, persze.
 Ugyanilyen kockázatos, hogy milyen szín-

házat tudok csinálni.
 Jót. Azt már csinálja néhány éve.
 Akkor is minden pillanatban kockázat.

Sem-mi biztosíték nincs semmire. Most például
még el-mehetnék úgy, hogy maradna utánam
valami mítosz, és könnyen lehet, hogy egy év
múlva úgy megyek el, hogy tönkretettem saját
magam, mint igazgató, mert olyan hülyén találom
ki a következő évet.

 Ez is oka annak, hogy most akart
elmenni?
 Igen. Úgy gondolom, hogy ez az évad, a

gyönyörű új színházzal, ezzel a társulattal, ezek-
kel az előadásokkal olyan, hogy én úgy tudom ott-
hagyni, hogy még fent van.
 Van ebben egy teátrális gesztus is, per-

sze...
 Hát persze, hogy van. Nyilván benne van.

Meg az is benne van, hogy szerintem fontos tudni,
hogy mikor kell valamit abbahagyni.

 Szokta tudni?
 Igen. Többnyire tudom, hogy meddig lehet

csinálni valamit. És mikor nem szabad tovább.
 Most, amikor eldöntötte, hogy abbahagyja

a színházigazgatást - s a döntés tényén a
ráadás évad végül is nem változtat-, biztos

készített magában valami leltárfélét. Mi sikerült

és mi nem?
 Mindenképpen kudarcnak érzem, hogy

nem találtam olyan igazi fiatal írót, akit végképp
megnyertem volna a magyar drámának. Pedig
eleget próbálkoztunk Szolnokon. Ezt elég komoly

kudarcnak érzem, hiszen eredetileg mégiscsak
dramaturg volnék. Kudarcnak tartom azt is, hogy
nem sikerült rendezőt nevelni. Színészt igen.
Olyat is, akit páros lábbal rúgtak ki a főiskoláról, de
én biztos vagyok benne, hogy nagy színész lesz. A
rendezők terén - ott kudarcot vallottam, pedig
próbálkoztam. Nem sikerült. Rendezőből is kevés
van. S ha az előadásokat nézem... Persze ott is
rengeteg a kudarc. De remélem, voltak sikerek is.
Eleinte főleg kudarcok voltak. Nem ismertük egy-
mást, belekeveredtem egy társulatba; nem is egy
egészbe, csak egy félbe, mert a másik fele elszer-
ződött. Évek kellettek, amíg cserélődtek, s öt évig
tartott, amíg a társulat megszületett. Ez idő alatt
voltak sikeres előadások. És sikernek könyvelem
el azt is, hogy Taub János hozzánk kötődik, hogy
Fodor Tamás hozzánk kötődik...
 A mérleg nyelve a sikerek felé billen, igaz?
 Valószínűleg igen. Szolnokon azt érzem,

hogy szeretnek. S nagyon sajnálom, hogy semmi-
képpen nem tudnék leköltözni, ott élni. De hogy
szeretnek, azt érzem, és az nagyon jó. Még a bu-
kások is úgy történnek, hogy megfognak az utcán,
és elmondják, hogy „igazgató úr, hát mibe kény-
szerítik magát"..., miközben én hajszálpontosan
tudom, hogy én találtam ki, és én szúrtam el az
egészet. De rögtön fölmentenek, még a hülyesé-
geimet is felmentik...
 Miért vajon? Maga egy barátságtalan,

„sprőd" pasas...
 Miért? Nem tudom. Valószínűleg... érzik,

hogy nagyon szeretem a közönséget. A teltházat,
az embereket- én csak úgy érzem jól magam, ha
teli a színház. Nagyon odafigyelek a közönségre -
nem vagyok igazi intellektuel, nem tudnék értel-
miségi rétegnek színházat csinálni, pedig azt is el-
ismerem, és nagyon szeretem is. De talán ennél
alpáribb vagyok, vagy ha finomabban akarnám
ezt megfogalmazni, hát inkább Shakespeare-rel
vagy Molière-rel értek egyet, és soha nem tudnék
Racine vagy Corneille lenni. Én mindenféle aljas-
ságra képes vagyok, hogy behozzam és bent
tartsam a közönséget. A medvetáncoltatástól a
birkózóbajnokig mindent beleírok egy darabba,
azért, hogy a végén, amikor a közönség kimegy,
úgy járjon a gyomra, ahogy én akarom. Ezért
lehetett sokáig az a vád ellenem, hogy minden
darabom kabarétréfák sorozata. És mert
mindenre képes vagyok a közönségért,
valószínűleg ezért értünk ennyire egyet Taub
Jánossal, ezért beszélünk egy nyelvet. Nem
érdekelnek különösebben a nagy, lila lelkek...
 Civilben sem, igaz?
 Civilben sem. Színjátéknak gondolom én az

ilyesmit. Amikor civilben lelkizés közelébe ke-
rülök, el szoktam mondani, hogy „még ezt is
rosszul játszod", ilyenkor mindenki elröhögi
magát, és abbahagyja. Lelki folyamatok persze
vannak a színházban is. De bonyolultabbak
annál, sem hogy kiemeljük őket, és csak róluk
szóljon a szín-

ház. Ilyen értelemben az én szolnoki éveim egy
populárisabb színházeszme jegyében teltek. Haj-
landó voltam olyasmire, amire komoly, tisztessé-
ges író nem hajlandó: írtam zenés darabot. A Lu-
das Matyit, a Rákóczi teret, a Táncdalfesztivált -
ez utóbbi volt a legelső bemutatónk, így találkoz-
tam újra a várossal. A Ludas Matyi pedig döbbe-
netes siker lett Szolnokon, fel sem tudtam mérni,
hiszen fogalmam sem lehetett arról, hogy épp a
szolnokiakról szól. Csak azt vettem észre, hogy a
premieren hatszáz ember egy irányba néz, a me-
gyei első titkár páholyába, a titkár felesége pedig
kirohan. Akkor kezdtek el például az orvosok is
színházba járni, meg a többiek is. Én meg ponto-
san tudtam a darab és az előadás gyengéit- mert
hogy hülye fejjel ezt még én is rendeztem -, és
tudtam azt is, hogy igaza van a kritika kifogásai-
nak. De a városban ez az előadás akkora bomba-
ként robbant, hogy jönni kezdtek az emberek. At-
tól kezdve bármit csinálhattam, behunyt szemmel
jöttek. Megcsinálhattunk egy olyan évadot,
amelyben ott volta Caligula helytartója, a Kastély
és a Ghelderode-darab - és utána is volt tizen-
egyezer bérlőnk a hatvanezres városban.
 Fontos magának, hogy szeretik?
 Persze, hogy fontos. Illetve nem is a szere-

tés a fontos, hanem... Valamennyien azért csinál-
juk ezt a nyomorult színházat, mert azt gondoljuk,
hogy van valami, amit el tudunk mondani az em-
bereknek, tudjuk befolyásolni a gondolkodásukat,
az életüket, a moráljukat. Ez ami hiedelmünk, le-
het, hogy tévhitünk. És ha az a színház, amit én
csinálok, formál valamennyi embert, az már na-
gyon jó. Ez a fontos, nem a szeretés.
 Sokba van ez magának?

 Sokba. Milyen értelemben?
 Mi az ára? Mibe került ez?
 Lássuk csak... Ez idő alatt eladtam egy ko-

csit száztízezer kilométerrel, most van egy egy-
éves kocsim, ötvenháromezer kilométerrel, jöttem
máshogy is, összesen lehet vagy kétszázezer ki-
lométer, a fizetésem nagyjából erre ment el. Ha
nem lennék író, s nem lenne írói jövedelmem is,
nem tudnám eltartani a családomat. Anyagilag ez
szórakozás, hobbi. De nem lehet így mérni.
Amennyibe került, fáradságba, energiába, a leve-
lezős viszony a családommal, és a többi - talán
megnyerem egyszer. Akkor, amikor majd távol le-
szek tőle, és rálátok. Ez hasznos lesz íróként is...
Nem csak azért, mert lesz majd mit megírni.
 Ebből a szempontból nem érzi

elveszettnek ezt az időt?
 Nem. Szakmailag, ha úgy tetszik, drama-

turgként is nyereség volt. Ott kellett ülnöm minden
egyes előadásnál, végiggondolni, sokszor mások
helyett is, meg másokért is... Ha lesz időm arra,
hogy ez leülepedjen, akkor ez nagyon hasznos
lesz. Már soha többé nem tudok úgy drámát írni,
mint ezelőtt... Aztán hogy majd hogyan, azt nem
tudom.



Sztárek Andrea a Rákóczi tér című musicalben
(Sárközi Marianna felvétele)

- Adná a fiát erre a pályára?
 Nem. És nagyon elkeserít, hogy nagyon

szeret bent lenni a színházban.
 Játszott olyan fontos szerepet a színház

életében, minta színház a magáéban?
 Ezt hogy érti?
- Ahogy mondom. Kétféle válasz van rá:

igen, nem.
 Van egy harmadik is: nem tudom. Tényleg

nem tudom. Azért is gondolom, hogy most abba
kell hagyni, mert azt vettem észre az utóbbi
időben, hogy nem szeretem a színházat. Nem
szeretek bemenni. Eltűnt valahová, már vissza
se tudom idézni milyen messzire, az az érzés,
hogy valamikor gyerekkoromban, vagy fiatal
férfikoromban remegő lábakkal mentem
színházba, s az volt a világ legnagyobb élmé-
nye, próbákra bejárni a Várkonyi mellé. Nagyon
távoli lett ez, és nem jön vissza már.

 Közben meg bejár a főiskolára, és nézi
azokat, akiket csak jövőre lehet szerződtetni. Elő-
re gondolkodik? Vagy ez csak reflex?

 Ezt ki mondta magának?
 Nem mindegy?
 Mondtam már, hogy amíg csinálom, teljes

gőzzel csinálom. Komolyan.
 Fáradt?
 Dehogy vagyok én fáradt! Nem tudom, mi-

ért akarják rám fogni, hogy fáradt vagyok. Nem
vagyok fáradt. Megpróbáltam világosan megfo-
galmazni, hogy ennek a munkának csak így van
értelme. Egy idő után távol kell kerülni tőle. Ha
elég fiatal volnék, öt év múlva talán megint ezt
csinálnám újabb öt évig. S mert öt évet pihentem,
nyilván már nem ugyanúgy csinálnám. Szóval
nincs itt szó semmiféle fáradtságról, csak arról,
hogy azt hiszem, lenne más dolgom is. Ha nem

Tudják, hogy még mindig jobb, ha látom, hogy
gyűröttek reggel, mert hajnalig maradtak a
klubban, és ezért megkapják a magukét, mint
ha magukra kennek öt kiló festéket, mert azért
még meg is ölöm őket. Ezért aztán nem is ha-
zudnak. Pedig színházi világ teli van hazug-
sággal. Úgy hazudunk egymásnak, minta víz-
folyás. Én ezt társulaton belül megpróbáltam
elkerülni.

- A személyes példaadás erejében bízik?
-- Abban is Igen. Utáltam az öltönyt, de

amikor igazgató lettem, vettem, és hordom. Az
őszinteséggel is így van. Ha leülünk, kegyetle-
nül őszintén elmondom a véleményemet. De
azt is, ha valamit éri szúrtam el.
 Maga hatott és hat rájuk. És ők magára?

- De ha egyszer nem tudom... Másképp látom
őket, mint öt évvel ezelőtt, az biztos. Volt
bennem egy olyasmi érzés, hogy „a színész
nem ember". Ezt tanultam, ezt láttam. Mindig
egy picit máskent láttam őket; ebben voltak vi-
táink már annak idején, 73-ban Székely Gáborral
is. Megmaradt bennem, hogy a színészek nem
normálisaik, és másképp kell őket kezel-ni. Ez
igaz i , tényleg másképp kell őket kezelni.

 Szóval a színész is emberből van?

 Igen. Csak másféle emberből.
- Elképzelte már azt az évadkezdést, ami-

kor magának nem kezdődik el az évad?

 Ó, persze. Sokszor.
 És milyen?

 Nagyon jó lenne, mert nem itt lennék.
 Örömmel várja?
 Igen. Csák az tragikus benne, hogy pont

most alakult így. Tudom, hogy abba kell hagy-
nom, miközben a fél országot le tudnám szer-
ződtetni. És a hatalmas tehertétel, hogy em-
berek rám bízzák az életüket.
 Az öröm meddig tart majd?
 Egy-két évig biztosan. Aztán két-három

év múlva hiányozni kezd a társulat. De az még
nem feltétlenül fogja azt jelenteni, hogy megint
igazgató akarok lenni.

- .... hanem esetleg dramaturg. Lassan
körbeértünk. Még egy kérdés: tudja, mit akar

megírni?
 Konkrétan nem, de nagyjából igen.
 Regény, igaz?

 Igen. Regény.
 Köszönöm, hogy beszélgettünk.
 Én is. De több interjút nem akarok adni.

Ebből is elég.

lenne ez a tévhitem - nem tudom másnak ne-
vezni -, nyilván megpróbálnék a nyugdíjig
elevickélni. Ez lenne normális, persze.

- Ha képen kellene magát ábrázolnom,
biztosan maga elé nyújtott karral mutatnám,
amint eltartja magától a környezetét...
 Erről a társulatot kellene megkérdeznie...
 Volt, akit megkérdeztem.

 És így érzik?
 Így. És ezzel együtt hiteles embernek

tartják. Ez jó, nem?
 Ha úgy érzik, hogy nem engedem őket

magamhoz elég közel, azaz én nem vagyok
elég nyitott a számukra - ez így lehet. De ez a
helyzetemből is adódik, nem csak a természe-
temből. Ők elengedhetik magukat -- én nem
roppanhatok össze.

 S ha közel áll hozzá? Bezárkózik?
 Igen. Illetve arra várok, hogy bezárkóz-

hassam, és elintézhessem magamban. Mert
amíg csinálom, nem intézhetem el. Addig nem
szabad kikészülni, nem szabad kiborulni, nem
lehet még egy órára sem bezárkózni egyedül.
Majd utána lehet.

 Amit nem szabad megcsinálni, az nem is
fordul elő?
 Azért előfordul... ők is tudják, hogy volt

már, amikor kiborultam.
- És akkor ordít?
 Igen. De a műbalhét nem szeretem. Egy-

általán: a mű vagy a művi dolgokat nem szere-
tem, nem bírom. A színészeim sem műembe-
rek. Nézze meg őket: nem az utcán nagy színé-
szek vagy színésznők, hanem a színpadon.
Remélem, hogy a társulaton belül, egymás kö-
zött nincsenek hazug viszonyok, sem a színpa-
don, sem a magánéletben. Egy viszony lehet
haragos vagy rossz, csak ne legyen hazug.
Tudják rólam, hogy a hazugságot gyűlölöm.

-- Ők is. Biztosan.

 Miben változott?
- Nem tudom. Fogalmam sincs. Ez is

olyasmi, amit én nem tudok megítélni. -
Pedig nagyon érdekelne...


