
– Hogyan, mikor kezdôdött el a Katonával
való közös munka gondolata? 

– Igazából maga a beszélgetés Zsámbéki
Gáborral jó tíz éve kezdôdött, amikor én
még a bukaresti Bulandra igazgatója vol-
tam. A Katona vendégszerepelt nálunk.
Mindkét színház az Európai Színházi Unió
tagja volt már. Még Strehler is élt. Arra
gondoltunk, legyenek rendezôcserék is,
dolgozzunk kölcsönesen egymás színháza-
iban. De aztán 1995 végén otthagytam a
Bulandrát, a beszél-
getés abbamaradt, én
hét évre elmentem
Franciországba dol-
gozni. Késôbb egyé-
ni tagként visszatér-
tem az Unióba. 

– Tulajdonképpen
miért nem valósította
meg az Unió ezeket a
rendezôcseréket koráb-
ban? Elég kevés ilyen
típusú együttmûködés
volt. 

– Az efféle cserék
bonyolultak és drá-
gák. Eredetileg az
Unióban tíz-tizenkét
színház volt, most
már vagy huszonket-
tô van. Egy uniós
fesztiválon ma már
nem tud minden szín-
ház részt venni. De
azért így is elég sok
minden történik: van-
nak rendezô- és díszlettervezô-cserék, egy
sereg workshop, fôként fiatal rendezôk
számára. 

– Románia és Magyarország között azon-
ban alig történik valami.

– Ezt nem tudom megítélni. Bár sokat
utazom és dolgozom Romániában, elsô-
sorban Franciaországban élek. 

– Amikor Zsámbéki Gábor meghívta ren-
dezni, mit ismert a magyar színházból a Kato-
nán kívül?

– Alig valamit. Egyedül a Katonát isme-
rem – illetve ezt sem ismerem, csak láttam
néhány elôadását. Láttam a régi nagy elô-
adásait, A revizort és az Übüt, illetve most,
amikor elkezdtünk dolgozni, néhányat.
Sajnos az itteni, meglehetôsen intenzív
munka folyamán sem igen tudtam alapo-

sabban megismerni a magyar színházat. 
– Nemrég a kolozsvári magyar színházban

a Pantagruel sógornôje címû elôadásban
többek közt magyar színészekkel is dolgozott,
most pedig a Katona színészeivel. Milyen kü-
lönbségeket figyelt meg közöttük?

– Nem értem, hogy miért teszi fel min-
denki nekem ezt a kérdést. 

– Bizonyára azért, mert létezik egy mítosz,
amely szerint az erdélyi magyar színészetben
egyszerre érvényesül a magyar és a román

színház hatása, és ezért nagy különbség van az
erdélyi és a magyarországi színészet között. 

– Errôl nem tudok véleményt alkotni,
mert nem nagyon ismerem az erdélyi ma-
gyar színházat. Láttam ugyan elôadásokat,
fôleg Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön,
de nyilván a jó elôadásokat néztem meg.
A színházi nyelvek, iskolák, játékstílusok
közötti különbségek szerintem nem a jó,
hanem a középszerû elôadások szintjén fi-
gyelhetôk meg. Ebben a mítoszban lehet
igazság, és természetes is, hogy ilyen kü-
lönbségek létezzenek, de ennek számomra
nincs jelentôsége. Úgy tûnik, hogy a Kato-
nában folyó színházcsinálás sokkal köze-
lebb áll a román vagy az erdélyi magyar
színházhoz, mint az angolhoz vagy a nyu-
gat-európaihoz általában.  

– Miben látja a magyar és a román színház
közötti hasonlóságot? Sokan eleve kétségbe von-
nak bármilyen kelet-európai kulturális toposzt.

– Úgy gondolom, hogy a közös kelet-eu-
rópai alap elsôsorban az állandó társulat és
a repertoárszínházi rendszer. Ez szerintem
nagyon jó. Nosztalgikusan fogalmazva…

– Nosztalgiával gondol erre a rendszerre?
– Igen, határozottan. Meg vagyok gyô-

zôdve arról, hogy ez a rendszer a legjobb,
amit eddig kitaláltak, a színészeknek is és

mindenkinek. Csak
így lehet elmélyülten
dolgozni. Másutt meg-
hallgatások vannak,
casting, jönnek a pró-
bák, van néhány elô-
adás, aztán viszlát. 

– Ezek szerint úgy
gondolja, hogy a reper-
toár- és társulati rend-
szer a kelet-európai
színház nagy értéke?

– Igen, de ebbôl
sem kell mítoszt csi-
nálni. Ez persze nem
azt jelenti, hogy a ke-
leti színház remek, a
nyugati meg rossz.
Inkább egy színház
általános munkahan-
gulatáról beszélek.
Én például sokkal
jobban érzem magam
egy ilyen helyen, ahol
az emberek ismerik
egymást, mindenki-

nek van egy saját sarka a színházban. Nem
tudom, mennyire esztétikai természetû
dolog ez… Persze, van itt valami más is.
Kelet-Európának közös a színházi iskola-
rendszere. Az orosz iskola – ez talán az
egyetlen jó dolog, amit az oroszok hoztak
–, az orosz realizmus mindenhol helyi
fejlôdésen ment keresztül, de az alapok kö-
zösek. Továbbá van még egy harmadik
tényezô – talán ez is a mítoszok közé tar-
tozik –: hogy a színháznak társadalmi sze-
repe van. Hogy a színházban az igazságot
mondják ki. 

– Mi lett ezzel a mítosszal ’90 után?
– Eltûnt. 
– És mi lett helyette? Talált-e magának a

színház új szerepet?  
– Nem tudom megítélni.
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– És keresi? 
– Persze, folyamatosan keresi. A színház túlságosan ôsi és – a

szó jó értelmében – túlságosan primitív mûvészet ahhoz, hogy el-
tûnjön. Jelenleg mindenütt a világon válságban van, mert megvál-
toztak körülötte a viszonyok. Elsôsorban a többi médiummal – a
tévével, filmmel stb. – került szembe. A színház akarva-akaratlan
elit mûvészet lett, abban az értelemben, hogy csak egy meghatáro-
zott közönség jár színházba. 

– Ez természetes folyamat. 
– Természetes és jó. Engem inkább az érdekel, hogy hogyan

gondolkodnak a színházról azok a fiatal nézôk, akik unják a szín-
házat, és bizonyára más dolgok érdeklik ôket. És van még egy ér-
dekes jelenség – nem tudom, itt mennyire érvényesül –: hogy sok-
kal többen akarnak színházat csinálni, mint nézni. 

– Ez a benyomása?

– Romániában ’90 után rengeteg színházi iskola és egyetemi
szak jelent meg. Sok száz színészt bocsátanak ki évente egy olyan
piacra, amely nyilván nem képes foglalkoztatni ôket. De Francia-
országban is rengeteg társulat akar egy egészen kis közönségnek
dolgozni. 

– Ha a színház elveszíti társadalmi szerepét, mi történik a politikai
színházzal? 

– Én nem nagyon hiszek benne. A színház mint politikai tribün
szintén mítosz, amelynek nyilvánvaló szerepe volt a diktatúrák
idejében. A színésznek csak föl kellett mennie a színpadra, két má-
sodpercig farkasszemet nézett a közönséggel, és az már politikai
aktus volt. 

– Csakhogy ez egy teljesen indirekt nyelven fogalmazó politikai szín-
ház volt. 

– Így van. A politikai színházi mozgalom, amely szerint a szín-
ház megváltoztathatja a társadalmat, a hatvanas években Nyuga-
ton kulminált. De soha nem volt és nem is lesz képes erre. Engem
mindig kevéssé érdekelt a színháznak ez az oldala. Nem nézem le,
csak nem érdekel.

– Elôadásaiban ön is egyfajta indirekt nyelven fogalmazott.  
– Igen is meg nem is. Én még Románia legsötétebb korszakai-

ban sem akartam ezen a nyelven fogalmazni, bár mások igen. De
a cenzúra sokkal hatékonyabb volt, mint akárhol másutt, ezért a
kódok is sokkal bonyolultabbak voltak. Tulajdonképpen szinte
semmi extrát nem kellett csinálnunk ahhoz, hogy nagyon szub-
verzívek legyünk. Én például rendeztem egy III. Richárdot. Mit te-

hettem volna még hozzá ehhez a darabhoz? Ma egészen más meg-
rendezni a III. Richárdot.

– Azonkívül, hogy megszûnt a cenzúra, mit jelentett önnek 1990 a ki-
fejezési formák, mûvészi mondandók szempontjából?

– Személy szerint én egy folyamatban léteztem. A cenzúra meg-
szûnésével nyilván sok mindenre nyílt lehetôség, de tulajdonkép-
pen nem kezdtem el másként dolgozni. 

– A kilencvenes évek elsô felében azonban a román színház mély vál-
ságon ment keresztül.

– Ez a válságot elsôsorban az idézte elô, hogy a közönség hirte-
len elvesztette a színház iránti érdeklôdését. A nyolcvanas évek-
ben Romániában ez volt az egyik legfôbb vagy szinte egyetlen szó-
rakozási forma; nemcsak az igazi színháznézôk jártak színházba,
hanem mindenki, hiszen nem volt más. A színészek státusa is ma-
gasabb volt: ismerték és szerették ôket, gyakran privilegizált hely-

zetben voltak, ami nagyjából abban merült ki, hogy a bolti eladó
több szalámit adott nekik. Ez is eltûnt ’90-nel, a színháztermek
pedig kiürültek. És most elsôsorban nem a nagy politikai pro-
dukcióról beszélek: egy csomó újság, tévécsatorna megjelenésérôl;
az utcán igazi színház folyt, amivel nehéz volt felvenni a ver-
senyt. Aztán a dolgok valahogy lassan visszarendezôdtek. A kö-
zönség visszaszivárgott, de már nem bármire, válogatás nélkül, és
nem állt sorban jegyért, mint régen. 

– Ez már sohasem lesz?
– Általános jelenségként nem, egyedi esetek lehetnek, ha valami

rendkívüli történik. A hetvenes években nyolcszáz-ezer fôs szín-
háztermek épültek, ezek már sohasem fognak megtelni. 

– Mi lesz ezekkel a termekkel?
– Felviszik a közönséget a színpadra, beépítenek egy függönyt a

nézôtérre, hogy kisebb legyen. De olyan elôadást, amelyre minden
este bejön ezer ember, nehéz elképzelni. 

– Ön viszont szeret nagyszínpadon dolgozni.
– Ó, igen, a nagyszínpadot Craiován szerettem meg, ahol a

színház szintén a hetvenes években épült. Kár lett volna nem ki-
használni ezt a lehetôséget. De kis terekben is szeretek dolgozni,
Bukarestben a Foarte Micben (Nagyon Kis Színházban) is sokat
rendeztem. 

– Romániában téma, hogy mi lesz ezekkel a nagy színházakkal?
Beszélnek róla?

– Nincs olyan sok nagy színház. Bukarestben éppen az a baj,
hogy nincs elég színházépület. Leszámítva azt a szörnyeteget,
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amit Nemzeti Színháznak hívnak, alig vannak nagy termek. Egy
kétmilliós városhoz képest kevés az épület. 

– És Romániában egyetlen jelentôs színházépületet sem emeltek 1990
után? Egyébként látta az itteni Nemzetit?

– Igen, miután mindenki elmondta, hogy milyen ronda, elmen-
tem és megnéztem. Nem állítom, hogy esztétikai csoda lenne.
Van egy enyhe Disneyland-hangulata, de ez nem nagyon zavart.
Lehetett volna rosszabb is. Sôt, számomra van benne valami játé-
kos atmoszféra, azokkal a szobrokkal, kapuval, vízzel. Végül is tet-
szett. Nem képviseli a színház új építészeti csodáját, de jól érez-
tem ott magam, kellemes hely. A bukaresti viszont határozottan
kellemetlen. Egyszer szerencsére leégett, de sajnálatos módon tata-
rozták. És az tényleg reménytelen hely. De valóban egyetlen je-
lentôs épületet sem emeltek Romániában. Legfeljebb itt-ott felújí-
tottak egyet-egyet. 

– ’90 után Kelet-Európában szinte minden színházépületet – Anato-
lij Vasziljevén kívül – a politikai akarat és nem a mûvészi szándék ho-
zott létre. 

– Azért is néznek ki ilyen rosszul. Általában a polgármesterek,
miniszterek feleségének ízlése határozza meg az épületeket. Nem
színházépítészek, mûvészek döntenek. Paul Bortnovski például,
aki Liviu Ciulei mellett dolgozott, és remek színházépítész, nagy-
szerû terveket készített, de egyik sem valósult meg, tulajdonkép-
pen soha senki sem kérte fel, hogy csináljon valamit. Még a felújí-
tásokat is a feleségek ízlésének kritériumai alapján végezték. 

– Egyébként most a bukaresti Nemzetinek új mûvészeti vezetôje van:
Ion Caramitru. Lehetséges valamit kezdeni ezzel a színházzal? Épülete
reménytelen, társulata százhúsz színészbôl áll, nagy részük egyáltalán
nincs foglalkoztatva.

– Amennyire tudom, Caramitru kész helyzettel vette át a szín-
házat, egy ideig nagyjából meg van kötve a keze. Rendkívül nehéz
dolga lesz ezzel a mamuttal, hosszú évekbe fog telni, amíg meg tud
ott valamit mozdítani. Andrei Şerban, amikor 1990-ben átvette a
színházat, megpróbálta, de másfél év múlva feladta. Felfalták.

– A politika vagy a mûvészi közösség?
– Fôleg a társulat, az öreg színészek. De persze a politika is.

A színháznak az a másfél éve azonban fényes korszak volt, nagy-
szerû dolgok születtek. 

– Ion Caramitru hosszú ideig kultuszminiszter is volt. Sikerült ez idô
alatt tennie valamit a színházért?

– Caramitru elsôsorban az épített örökségek védelmében lépett

elôre. A színház területén azonban nehéz bármit tenni Romániá-
ban. Létezik egy tehetetlenségi erô a nagy társulatok, a színészek
miatt. Akik ugyan mind síkraszállnak egy radikális reform mellett,
de lehetôleg úgy, hogy ôket magukat ne érintse. Ez emberileg
érthetô. Azt mondják, rúgjuk ki a rosszakat, maradjanak csak a
jók. Én persze jó vagyok. Tizenöt éve tárgyalnak egy színházi tör-
vényrôl. De hatalmas az ellenállás. Amikor kimentem Franciaor-
szágba, az elsô kérdésem az volt, hogyan mûködik a színházi
törvény. Közölték, hogy nincs ilyen. A színház, amelyet én ott ve-
zettem, kft. formájában mûködött, három évre kapott állami tá-
mogatást, amelyet az igazgató – a megfelelô törvények betartásá-
val – úgy használ fel, ahogy akar. És legfeljebb kétszer töltheti be
ezt a posztot. Nekem két és fél mandátumom volt.

– Egy repertoárszínház igazgatója ötven évig is igazgathat. Elképzel-
hetônek tartja, hogy a fenti francia rendszert
egy repertoárszínház is bevezesse?

– Nem, képtelenség lenne. Ott egészen
más típusú összetartozás van, és kell hogy
legyen.  

– Egyébként, ha ön lenne Románia kultusz-
minisztere, mit tenne?

–Azonnal lemondanék. Nem tudom.
Nincs pénz, és a kultúra nem élhet meg ott,
ahol ennyire kevés a pénz. 

– Ilyen körülmények között tényleg nincs
mit tenni?

– Igazán nem tudom, mert nem értek
hozzá.

– Sohasem vállalt ilyen szerepet?
– De, sokszor. Aztán rájöttem, hogy je-

lentéktelen dolgokért harcoltam. 
– Mit gondol, Románia EU-csatlakozása

hoz valamilyen változást a kultúra területén?
– Elôbb várjuk meg, amíg csatlakozik.
– Szkeptikus?
– A dolgok most túlbonyolódtak. A va-

laha létezett nyugalom és harmónia felbo-
rult, Nyugaton hihetetlen nacionalizmus
jelent meg. Romániát és Bulgáriát csak a
politikai akarat viheti be az Unióba, hiszen

az egyértelmû, hogy a gazdasági feltételeket nem tudják teljesíteni.
Arra volt példa, hogy gazdaságilag gyenge ország lépett be, de ak-
kor az Unió erôs volt. Most pedig belépett tíz olyan ország, amely
terhet jelent. És az ellenállás éppen ezekbôl fog kiindulni. Nem a
parlamentek részérôl, azok nyilván meg fogják szavazni az újak
belépését. Az ellenállás Franciaországban is erôs, pedig ez az or-
szág volt az Unió motorja. Én tulajdonképpen csak attól félek,
hogy amint Románia belép, az Unió másnap szétesik. De ebben a
pillanatban még nem tudni, mikor csatlakozhat. És hát elképesztô
várakozás van, az emberek azt hiszik, hogy holnaptól Mercedes-
ben fognak ülni, japán vállalatok lepik el Romániát, és ötvenszeres
lesz a fizetésük. Legalább két-három generáció kell, hogy érezhetô
legyen a csatlakozás hatása. És nagy kérdés, hol van Európa határa
ma. Jugoszláviával is számolni kell. Törökországról meg nem állít-
hatjuk, hogy nem európai ország, de azt sem, hogy az. Vagy Orosz-
ország: meddig európai az orosz ember? Vlagyivosztokig? Kam-
csatkáig? Románia esetében az a tragédia, hogy a rendszerváltás
után legalább tíz évig egy meghosszabbított kommunista vezetés
uralkodott, ez minden fejlôdést hátráltatott. Kétségtelen, hogy
most gyors tempóban fejlôdik, ugyanakkor kaotikus és átlátha-
tatlan.

– Budapestrôl most Keletre vagy Nyugatra készül? 
– Következô állomásom Szeben lesz. A Godot-t rendezem. 

AZ INTERJÚT KÉSZÍTETTE:  
TOMPA ANDREA
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