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 Véletlenül tudtam meg, hogy ön mostanában
kerek születésnapot ünnepelt. Igazgatói kineve-
zésének meghosszabbítását vajon egy kicsit
születésnapi ajándéknak is érezte?

 Pályázni azért pályáztam, mert a társulat
felkért rá. Távollétemben döntöttek erről, titkos
szavazással.

 Szóval még mindig szeret igazgatni?
 Igen is, nem is. Van, amit szívből utálok

benne. Energiáim egy jelentős része arra fecsér-
lődik, hogy kiagyalt, kártékony, színházidegen
intézkedésekkel szemben védjem meg a színhá-
zat. Ez rendkívül fárasztó.

 És mi az, ami vonzza ebben a munkában?
 Az eredmények. Úgy érzem, az elmúlt egy-

két évben fordulat ment végbe a Vígszínházban.
Sikerült az érettebb és fiatal színészekből ked-
vemre való együttest kialakítani, amelyet nagy
ambíció, munkaéhség, egészséges szellem fűt.
Beszélni tudunk egymással, bátran, soha nem
sztaniolba csomagolva a szót. Jó a munkaer-
kölcs, az előadások nem züllenek szét. Néhány
színészünk pedig rendezni kezdett, és jelentős
előadásokat hoztak létre. Ők nemcsak szere-
pekben, de produkciókban, a színház egészé-
ben gondolkodnak.

 Tehát a tavalyi krízis vagy botrány, vagy
bárminek nevezzük is, elsimult. Hajlandó egyál-
talán beszélni róla?

 Nem szívesen. Tipikus magyar politikai je-
lenségnek érzem, amelyből naponta számtalan
akad. Ősi magyar hagyomány ez: majd én fel-
megyek X-hez, és elintézem... A dolog persze
megviselt, de végül kiderült, hogy vannak, akik
mellettem állnak, akkor is, ha ez nem kötelező. A
társulat keményen ellenállt a puccskísérletnek.

 Mit tett volna, ha másképp sül el az ügy,
és nem lehetne tovább igazgató?

 Többet rendeznék külföldön.
 Tudtommal voltak, akik ennyit is sokalltak.

Mi hajtja voltaképp külföldre?
- A külföldi tevékenység hozzásegít, hogy

megőrizzem a nyitottságomat, a rugalmasságo-
mat. Ez ugyanis egy kis ország, előítéletekkel és
eltorzult ítéletekkel. Jó dolog nyitottabb, tága-
sabb terepen megmérettetni, s nem csupán há-
rom-négy ember által, akikről eleve tudom, mit
fognak írni. Én itthon is, kinn is rengeteget tanu-
lok, s úgy érzem, a tanultakat ki tudom vinni, illet-
ve haza tudom hozni.

 És hogyan dolgozta fel a támadásokat,
amelyek a sok távollét miatt érték?

 Először is külföldi útjaim időzítését mindig
a Vígszínház igényeinek rendeltem alá. De túl
ezen: én elsősorban mégiscsak rendező vagyok,
s egy rendezőtől nem lehet elvárni, hogy maga
gáncsolja el a pályáját, hogy ne élje ki ter-
mészetes művészi ambícióit. Ezekben a pályák-
ban mindig benne van a nemzetköziség ígérete,
a karmesterében, az énekesében csakúgy, mint

ma (és ügy), és elmondható, hogy a legjobbkor
tűztük műsorra, de amellett, hogy az előadásnak
is voltak hibái, a kritika magát a drámát sem mél-
tányolta. érdeme és fontossága szerint. Ugyan-
csak érdektelenség fogadta a Rinocéroszokat is.
Változatlanul úgy érzem, ezekben a munkákban
fontos szándék nyilvánult meg, de titkos álmaim-
ban bizony sokkal többet vártam tőlük. Ezzel
szembeni itt volt például Kornis Körmagyarja:
mindenki azt mondta, istenkísértés a nagy szín-
házban bemutatni - és hatalmas siker lett belőle.

 Az Ahogy tesszüköt nem említi a csalódá-
sok között...

 Mert igazából nem is volt az; sőt
mindmáig egyik legkedvesebb rendezésem.
Változatlanul fontos ügynek tartom, szakmai-
kritikai fogadtatása is kedvező volt. Más kérdés,
hogy harminc, jóformán teltházas előadás után
csappanni kezdett iránta az érdeklődés - ez
azonban így is nem kevesebb, mint
harmincötezer nézőt jelen-tett. Másfelől egy
gazdaságilag szerencsésebb időszakban az
olyan, általunk fontosnak ítélt darabot, mint az
Ahogy tesszük, akár műsoron is lehetett volna
tartani; korábban is volt erre példa, hogy hasonló
látogatottságú, de művészileg fontos produkciót
akár három éven át is repertoáron tartottunk,
havi két-három előadásban. Csak-hogy ma ez
nem megy; ekkora szereplőgárdát mozgató,
költséges előadást ma lehetetlen fo-

a rendezőében. Akit ez nem csábít, az nem alko-
tó, legfeljebb hivatalnok.

 A színészek előtt azonban nincs
ilyenehetőség: emberi dolog lenne, ha
berzenkedésüket ez is motiválna.

 Nem tudok róla, hogy éppen a színészek
berzenkedtek volna külföldi munkáim ellen; ha
voltak egyáltalán ilyen hangok, azok a korábbi
hatóságtól jöttek. Egyébként szerintem a
színészek előtt sincs zárva a külföldi siker, ez -
a tehetségen túl -- promóció, menedzselés
kérdése. Csak éppen ez nálunk senkit sem
érdekel.

 Hogy mivel elégedett, elmondta már. Mi
az, amit nem sikerült elérnie az előző ciklusban?

 Sok minden nem úgy sikerült, ahogy sze-
rettük volna. Számos előadás, köztük néhány
saját rendezésem is, hiába ígérkezett fontosnak,
izgalmasnak, csalódást hozott, nem sikerült,
vagy a nézők nem szerették. A két tényező néha
együtt merül fel, néha különválik.

 Mondana példát az utóbbira?
 Itt volt például Kárpáti Péter darabja, Az

út végén a folyó. Jó előadás, mégsem volt
közönsége. Persze az ilyen darabhoz stúdió
kellene, mert a Pesti Színház is túl nagy hozzá.
A Pesti „kis" színháznak van elkönyvelve, holott
majd' akkora, mint a Nemzeti. De vannak még
bonyolultabb esetek is. Arthur Schnitzler műve,
A Bernhardi-ügy például rendkívül jelentős drá-
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gyatkozó nézőszám mellett tovább játszani, ho-
lott az érdeklődés később meg is szaladhatna.
Ez sajnos már-már tünetértékű példa: a mai vi-
szonyok gyakran a legszebb művészi törekvése-
ket és ambíciókat is meghiúsítják.

- A Vígszínház már vagy másfél évtizede, a
Várkonyi- és Horvai-érában csakúgy, mint az ön
igazgatása alatt rendszeresen hív vendégrende-
zőket. Ebből a gyakorlatból születtek is különle-
ges, időnként nagy sikerű előadások, a Ljubi-
mov-féle Bűn és bűnhődéstőla Gothár-féle Far-
sangon, majd a Koldusoperán át az Ascher-féle
Ördögökig vagy Taub János A gondnokjáig. Fel-
tehető azonban a kérdés, hogy vajon a színház
„hétköznapi" arculatára tartós hatással voltak-e
az ilyen, mégiscsak kivételesnek minősülő alkal-
mak?

- Feltétlenül. Bár itt egy hosszú folyamatról, a
színház számos szempontból különböző kor-
szakairól van szó, amelyeknek persze közös vo-
násuk volta más stílusokra és látásmódokra való
nyitottság. Elvégre Ljubimov az első külföldre
szóló meghívását Várkonyitól kapta. Igaz, a pró-
bákon voltak nézetkülönbségek, amelyek jelen-
tőségét felfújták, illetve csodálkoztak azon, ami a
színházi műhelymunkában természetes jelen-

Kaszás Attila (Jimmy), Szarvas József (Cliff) és
Igó Éva (Helena) a Dühöngő ifjúságban

ség, hogy az alkotók néha összecsapnak, sőt ös-
szevesznek; de kit érdekel ez, ha a próbafolya-
mat végén igazi művészi eredmény születik?
Mindenesetre, tizenhat évvel ezelőtt Ljubimov
úttörő volt, akkoriban világszerte csak a Tagan-
kán játszottak úgy, ahogy ő a színházat elkép-
zelte.

És hogy volt-e maradandó hatása például épp
ennek az előadásnak? Hát először is: folyamato-
san együtt éltünk vele, hiszen évekig volt reper-
toáron. És bizonyos, hogy hatással volt más elő-
adásainkra is; igenis hatott színészeink játék-
módjára. Én akkoriban kezdő rendező voltam,
igazán nem határoztam meg a Vígszínház arcu-
latát, tehát bízvást kimondhatom: Várkonyi Víg-
színháza akkor az egyik legjobb magyar színház
volt, nemcsak minden újra nyitott, de kezdemé-
nyező is, noha ezt csak Várkonyi halála után
kezdték elismerni. Várkonyi igenis akarta, hogy a
Vígszínházban a legújabb, a legmodernebb stí-
lustörekvések is meghonosodjanak.

Nagyon nehéz egyetlen kérdésre válaszolva

korszakokat egységesen tárgyalni; olyan kor-
szakokat, amelyekben természetesen voltak
hullámhegyek és hullámvölgyek is. De egészé-
ben úgy érzem: a „külsők" és a „belsők" munkái
igenis szervültek a társulat életében. A meghatá-
rozó vendégek hatása tovább élt, sajátos áttéte-
lek révén felfedezhető akár legsikeresebb mai
előadásainkban is.
 De azért bizonyára tudja, mire akartam

utalni az imént, hiszen korábban a kritika is
többször felhánytorgatta: az úgynevezett víg-
színházi játékstílusra, amelyre gyakran jellem-
zőbb volt a technikai csillogás, a virtuóz rutin,
semmint a mélység, a váratlanság, a megújulási
készség.
 Erről a vádról szerencsére a kritika is le-

szokott már. Amire céloz, belefér a már említett
hullámvölgyek fogalmába. Ha emberek - még-
hozzá színészek, akik önmagukból, a testükből
és az idegrendszerükből építkeznek - hosszú
ideig vannak együtt, bekövetkeznek kritikus idő-
szakok, amikor ezek az emberek elfásulnak, bio-
lógiai energiáik elfáradnak. Ezen belül az egyes
színészeknek is vannak időszakaik, amikor egy-
szerűen nem tudnak magukból újat kihozni. Kü-
lönösen kényes az átmenet a fiatalság, a
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„hímporkorszak" és az érettség között; tipikus je-
lenség, hogy negyven év körül egy sor színész
eltűnik a színpadokról. Ilyen gondok nálunk is
voltak, de aki nem tudott megküzdeni saját mű-
vészi fejlődésének problémáival, illetve a szín-
házon belül végbement fordulattal - túl szigorú-
nak találta például az újra fogalmazott munkaer-
kölcsöt, sokallta a próbák keménységét és
őszinteségét -, az búcsút vett tőlünk. Mások vi-
szont, esetleg szürkébb évek után, valósággal
kivirágoztak; megújultak vagy beértek.

 Nomina sunt odiosa?
 Igen. Csodálatos példákat említhetnék,

de a lista nem lehetne teljes, megbántani pedig
sen-kit sem kívánok. Mint ahogy a társulatból
kiváltak neve is közismert; volt is lap, amely
lajstromba szedte őket. Hadd mondjak
mindennek kapcsán csak annyit: az utóbbi egy-
két év legkarakterisztikusabb előadásai
véleményem szerint nem-csak jók, de - a maga
használta értelemben - meg is lepnek. Ezeken
az előadásokon történik valami: a színészek meg
akarják mutatni magukat, provokálni akarnak, a
nézőtéren pedig esté-ről estére érződik az erre
való nyitottság, a kíváncsiság, a felajzott készség
a szembesülésre. Az ilyesmi persze különleges
alkalom; akármilyen stabil is egy színház
általános színvonala, a csodák felbukkanása és
aránya akkor is kiszámíthatatlan.

Gálffi László és Vallai Péter a Rinocéroszokban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

- Ön az elmúlt egy-két év fordulatáról be-szél,
vagyis a fordulat eszerint egyidős a rend-
szerváltással. Van itt valami összefüggés?

- A rendszerváltás elvileg nem befolyásolta
munkánkat, inkább egyes gyakorlati, mondhatni.
gazdasági következményei vannak. A Vígszín-
ház méretei például egyre komolyabb problémát
jelentenek. Nekünk a két színházba esténként
ezernyolcszáz nézőt kell behoznunk: ez évadon-
ként négyszázezer embert jelent. Világtenden-
cia, hogy a nagy színházak sorra feladják a mű-
vészszínházi ambíciókat és kommercializálód-
nak; a művészszínház a szobaszínházakba hú-
zódik. Ez a tendencia egyébként nálunk is megfi-
gyelhető volt például az utolsó két országos
szín-házi találkozón.

Bármilyen érthető ez a tendencia, az itteni
csapat és magam is ellene szegülünk, vállalva,
hogy ez egyre inkább kötéltáncra hasonlít, és
nagy színházban sokkal könnyebb leesni a kötél-
ről; több kudarcunk is ezzel függött össze. De a
kockázatvállalásról nem vagyunk hajlandók le-
mondani. A kommercializálódással szemben
megfogalmaztuk a magunk válaszát: elsősor-
ban a világirodalom, illetve a XX. század nagy
alapműveihez kívánunk hozzányúlni - ha már a
Vígszínházra valaha oly jellemző kortársi ma-
gyar drámavonulat most éppen nehezen folytat-
ható. Törekvéseink egyelőre jól kamatoznak,
mindkét színház kitűnően megy.

- Ön a világszínháznak is jó ismerője. Hogyan
mozdult el, egymáshoz képest is, a külföldi és a
hazai színház az utóbbi időkben?

- Amikor én a pályámat elkezdtem, mind a
nyugati mind a magyar drámaírásban hallatlan
prosperitás uralkodott - Várkonyi Zoltán Víg-
színháza egyik markáns hordozója volt ennek a
fellendülésnek. Ma ez a prosperitás világszerte a
múlté. Mindenütt válságot emlegetnek. Az elmúlt
angol szezont maguk az angolok a század mély-
pontjának, ebből a szempontból is „annus horri-
bilis"-nek nevezték, a New York-i színház leha-
nyatlott, csak a regionális színházak izgalmasak.
És ezen belül világszerte gond van a nagy szín-
házakkal, A Burgtheaterben például Claus Pey-
mann igazán remek színházat csinál, de a La-
biche- fagy Nestroy-bemutatókkal vagy az Elvis-
esttel stb. ő is legalább annyi kompromisszumra
kényszerül, mint mi, s ez akkor is tünetértékű, ha
persze vallom, hogy az ilyesmi nem a címeken
múlik, hanem elsősorban a színházi mi-
nőségen.

Mármost ezen belül én úgy érzem, a magyar
színház egy része jó állapotban van; készül annyi
izgalmas és jó szellemű előadás, mint bárhol a
világon. Színjátszásunkban persze mindig lé-
tezett egyfajta kettészakadtság, de a „felső"
szint állapota nagyon is örömteli. Székely Gábor,
Zsámbéki, Ascher munkái szerintem a világ je-
lenlegi élmezőnyéhez tartoznak - de azt sem
hallgathatom el, hogy szerintem ami Dühöngő if-
júságunknál vagy a V/est Side Storynál kevés re-
velatívebb és felrázóbb erejű előadás fut ma a
határainkon kívül. Vannak persze kedvezőtlen
jelenségek is, de ezekről külön és hosszabban
kellene beszélni.
 Végezetül: tovább a megkezdett úton, vagy

vannak új tervei is?
 Egész beszélgetésünkben hangsúlyozni

próbáltam, hogy a színházban nem lehet recep-
tekhez ragaszkodni. Ha egy megkezdett út -
ahogy ön mondja - beválik, azonnal gyanakod-
nunk kell, hogy folytatható-e. Persze játszani
akarjuk a múlt és jelen nagy klasszikusait, bele-
értve a XX. század klasszikus musicaljeit is, ami-
lyen az őz vagy a West Side Story, illetve az
olyan különleges, új zenés vállalkozásokat, ami-
lyen A padlás. És persze: új magyar darabokat,
ha születnek, s ha vállalni tudjuk azokat.
 Ahogy a Naná t nem tudták!
 Valóban. Én úgy érzem, ez művészileg

becsületes döntés volt.
 Hogyan készülnek az egyéves bezárásra?
 Nehezen; ez olyan új fejezet, amelynek le-

vezénylését menet közben kell megtanulni. Min-
denesetre nem óhajtunk bemenni más színhá-
zakba, s itt-ott elpötyögtetni három-négy elő-
adást; úgy érezzük ez megviselné a most oly
egységes társulati szellemet és hangvételt. Be-
fogadó színház nem lévén, újszerű megoldáson
gondolkodunk. Van rá esély, hogy ideiglenes sá-
torszínházunk megszületik - már csak a pénzt
kell rá előteremteni.


