
év után talán megkérdezhető már: sokféle
tapasztalatod alapján hogyan látod a je-
lenlegi magyarországi színjátszást?
 Még mindig az ismerkedés periódu-

sában vagyok. Mindenesetre - természe-
tesen a saját ízlésem nevében beszélek - a
teátrálisabb színházat szeretem. Láttam
ilyeneket-de keveset. Nagyon sok jó szí-
nész van, és néhány rendező ezt ki is
használja. Kísért még mindig az úgyneve-
zett „realista" színház, ami eléggé baná-
lissá, vulgárissá tesz mindent. Lehet, hogy
hasonlít valamihez, amit mi valóságnak
nevezünk, de én az inventív szín-házat
szeretem. Nem személyekről, ha-nem
irányzatról beszélek. A magyar szín-ház -
a tehetséges rendezők ellenére - nem ezt az
irányzatot képviseli. A dolgok
képzőművészeti részére is nagyobb hang-
súlyt kellene tenni: díszlet, jelmez, világí-
tás...

 Volt itt meghatározó színházi élmé-
nyed?
 Igen, nagyon szeretem azt a ko-

molyságot - hogy visszatérjek a kihegye-
zett ceruzához -, amit a Katona József
Színházban tapasztaltam. Még akkor is, ha
nem minden tetszik maradéktalanul. De az
maximalista színház.

 Szolnokon egy héten át színészképző
kurzust vezettél januárban. Ez a te elége-
detlenséged következménye?

- Nem, ez eszembe se jutott. Tanítottam
Bukarestben, majd Tel-Avivban, van egy
módszerem. Mit kell csinálni a színésznek
akkor, amikor azt mondja: dolgozik a
szerepen. Konkrét segítséget próbálok
nyújtani neki, mit csináljon, ami-kor
kézhez kapja a szerepét. Mi az, amit ő
maga is meg tud csinálni, akár segíti a
rendező, akár nem. Nos, a szolnokiak fel-
kértek egy ilyen kurzusra. Ennek örülök. A
főiskolán már nem csinálnám - igaz, nem
is kértek. Ezt a módszert inkább azokkal
gyakorlom, akik már a szakmában vannak.
Egyszer meg is akarom írni, mert úgy
gondolom, hasznos ez a mód-szer.

 A felkérésről jut eszembe: annak ide-
jén úgy hallottam, hogy a Nemzeti Szín-

háznál is fogsz dolgozni.
 Tárgyaltam sok színházzal. Ők az-óta

nem kerestek. De nekem elég is két
előadás egy évre. Természetesen vonz egy
ilyen társulat. Ugyanakkor a protokoll -
hogy a Nemzetiben dolgozhatom nem
érdekel, csak a társulat. Az, hogy Hevesi
Sándor vagy Németh Antal ott rendeztek,
engem nem segít ki. Csak a pontos munka
és az igényes színész segít.
 Ilyen lehet Kézdy György és Fodor

Tamás is. Kiváló alakításuk a Caligulában
a már felsoroltakhoz kapcsolható. Náluk
sem tapasztaltam a sokszor emlege

tett Taub-kötöttséget: azt, hogy előre elké-
szíted a kösztümöt, és abból kibújni nem
lehet.
 Jöhet valaki jobb kosztümmel. Csak

kosztüm nélkül nem lehet. Miről van szó:
borzasztó sok a halandzsa a mi szak-
mánkban. Amikor valaki nem tudja pon-
tosan, miről szól az egész, elkezdődik a
ködösítés. Ekkor a rendező mond né-hány
megfoghatatlan mondatot, ami merő
blabla, a színész, hogy jelezze, ő intelli-
gens, azt mondja, érti- noha nem volt mit
értenie -, és kialakul egy nem létező blabla
viszony, ami halandzsát szül. Ez nálam
nincs. Az általam képviselt konkrétumtól
nem véletlenül irtóznak azok, akik nem
tudják konkrétan megcsinálni a feladatot,
és ezért inkább ködösítenek. Még a
tehetségesek is! Szerzőtől, rendezőtől
függetlenül kialakítanak maguknak egy
szerepet, és mindig azt játsszák. Igy
biztonságot nyernek, ebből ösztönösen
nem akarnak kibújni, sőt a közönség is
megköveteli a megszokott manírokat.

 De van egy elvárási körforgás rende-
ző, színész és néző között.
 Így van. Dolgozom egy színésszel,

tehetséges, okos és nagyon akar. De a
reflexei: amikor nem tud valamit megcsi-
nálni, azt mondja, „Nem érzem". Mi az,
hogy nem érzed'? Egy feladatot kell telje-
sítened a színpadon. Nincs mit érezni.
Ilyenkor jön a blabla szöveg, és azt hiszi,
hogy művészetet beszél, mert nem lehet
érteni. Nem mondhatok általánosságokat.
Minden instrukciót le kell fordítanom
konkrét akcióra. Az általános - semmilyen
- instrukciókból születik az olyan előadás,
amelyben még véletlenül se találkozik a
színpadi megnyilvánulás és a mű.
 Szöveg és szándék különbségéről is

beszélsz. Ez talán Csehovnál a legnyilván-
valóbb. Voltak - régen - híres Csehov-
előadásaid. Mostanában nem rendezel
Csehovot.
 Rendeznék, nagyon rendeznék!

Megcsinálnám a Sirályt... bármelyiket.

 Azért is kérdeztelek a magyarországi
színjátszásról, mert ismerve ezt azt is,
talán meg tudod ítélni, hogy az ide mosta-
nában tömegesen menekülő erdélyi színé-
szek meg tudják-e magukat értetni az itteni
kollégákkal, az itteni közönséggel.

 Szerintem igen. A tehetség előbújik.
A munkában kiderül minden. Különösen
akkor, ha az anyanyelv azonos. Ez egy
paradicsomi helyzet ahhoz képest, ami-kor
én leszálltam az izraeli repülőtéren, és azt
se tudtam, milyen világon vagyok, és nem
tudtam elolvasni az első mondatot, ami a
szemem elé került. Es nem tudtam azt
mondani. hogy „Jó napot".

BORS EDIT

A Hold Színháza

Beszélgetés Malgot Istvánnal

Malgot István neve nem ismeretlen a
korosztályombelieknek, az általa - is -
alapított Orfeo együttes (később Fodor
Tamásékkal is kibővülve) a hagyományos
magyar színházi formákhoz szokott
nézőknek magát az avantgárdot jelentet-te.
A bábozást, képzőművészetet, fotót, zenét,
irodalmat és színjátszást ötvöző előadások
egyik „atyamestere" néhány évre eltűnt a
szemem elől, csak a közel-múltban, a
Budapesti Történeti Múzeum
Királypincéjében csodálkoztam rá ismét
egy produkciójára, a Rózengildék hun-
tzutságai avagy Dromlet drák királyfi című
drill-comedyre, amelyet együttese, A Hold
Színháza adott elő.
 Gondterheltnek látom.
 Inkább csak fáradt vagyok. Nemré-

giben alakítottuk meg Selmeczi György-
gyel és másokkal a Mérték nevű kulturális
egyesületet; rengeteg munka volt vele.
 Összefoglalná tömören, mi a Mérték

lényege?
 Két elvi kérdés. Az egyik: elegünk

van abból, hogy a hazánkban történő vál-
tozásoknak egy rendkívül negatív oldalát
érezzük, mégpedig azt, hogy ismét nagyon
kiéleződtek a népi-urbánus ellentétek. Mi
úgy gondoljuk, az értékeknek nem
egymást elpusztítaniuk kell, hanem
összefogniuk. A másik elvi ok: úgy véljük,
hogy korszerű kultúra csak az lehet,
amelyik európai mércével méri magát,
ugyanakkor gyökereit a magyar népi mű-
vészet hagyományaiba ereszti.
 A Dromlet mennyiben felel meg az

utóbbi kívánalomnak?
 Úgy gondolom, a mi formavilágunk

európai színházi mércével mérhető,
ugyanakkor, ha csak a zenéjét nézzük is,
kitűnik, hogy mélységesen népi gyöke-
rekből táplálkozik, jóllehet nemcsak ma-
gyar muzsikát használtunk fel, hanem
egyéb, balkáni zenéket is, amelyeknek
azonban van egy alapvető közös sajátos-
ságuk: török motívumok bélyegét viselik
magukon. Az előadásban csak olyan zenék
hangzanak fel, amelyek kapcsolód-nak a
török hódoltsághoz, ugyanis Európának
ebben a szegletében a török borzasztóan
rányomta a bélyegét mindenre. A mai
Balkán, s az, amit mi balkáni állapotoknak
nevezünk, e nélkül megérthetetlen, nagyon
nagy mértékben ebből fakad. Ez az egyik
gyökere annak is, hogy állandóan Európa
és nem Európa között hánykódunk. Ezzel
a vegyes muzsikával



igyekszünk hangulatilag aláfesteni mind-
azt, ami a drák királyi udvarban történik,
amely udvar - ezt hangsúlyozom - nem
Magyarország, nem Románia, nem
egyetlen ország, hanem mindaz, amiben
mi, kelet-közép-európaiak élünk, s amit
én pontatlan kifejezéssel élve Balkánnak
nevezek.

 Az előadásból nyilvánvalóan kide-
rül, hogy ez a Dromlet-Hamlet nem az a
Hamlet. Annyira nem az, hogy az előadás
nem is a királyfiról szól, hanem Rózengil-
dékről. Ok irányítják a dróton rángatott
bohóc-báb Dromletet, sőt a hatalmon lé-
vők tetteit is.

 Minden hatalom mellett vannak
névtelen, szürke eminenciások, s az, hogy
személyileg kik kerülnek az uralkodás
konkrét székeibe, hogy kiből lesz király,
kiből Claudius és így tovább, tulajdon-
képpen nem meghatározó. Miközben a
vezető személyiségek cserélődhetnek, a
vonalak mégis azonosak maradhatnak.
Ezek az emberek természetesen hatnak az
eseményekre, de a hatalom igazi birto-
kosainak én azokat tekintem, akik nem
feltétlenül lépnek színre, inkább a kulisz-
szák mögött húzódnak meg, de mert saját
embereiket ültetik a látható hatalom szé-
keibe, „elöl" az történik, amit ők akar-
nak. Az eredeti Hamletben ilyen figura
Polonius, aki tanácsosként irányítja az
eseményeket, s egészen addig elmegy,
hogy saját lányát összeereszti Hamlettel.
Szóval, Shakespeare-nél is elég sötétek
ezek az alakok, akik minden drámájában -
akárcsak az életben - mindig megjelen-
nek. Ám én úgy gondoltam: menjünk még
lejjebb, és nézzük meg, mi történik, ha az
eseményeket már nem is a Polonius-féle
diplomaták, hanem a még aljább népek
kezdik irányítani. A Hamlet-ben ilyen
figura Rosenkrantz és Guildenstern,
egyszerű bérgyilkosok, akiket fel-
bérelnek, hogy a királyfit tegyék el láb
alól. De vajon mi van akkor - és ez izgat
engem -, ha Hamlet már halott, a két
bérgyilkos pedig kedvet kap arra, hogy ne
csak gyilkoljon, hanem megszerezze azt,
amit az ő munkájuk árán eddig mások
szereztek meg. Magyarul: mi van akkor,
ha az alja nép, amelyet eddig a hatalom
csak felhasznált, többé nem elégszik meg
ennyivel, hanem kedvet kap maga is
gyakorolni a hatalmat? Itt kezdődik azén
Hamletem, azaz Dromletem.

 Tehát abból a fikcióból indul ki,
hogy Hamletet már megölték. Ez az akció
nem jelenik meg, vagy nem elég egyértel-
műen jelenik meg az előadásban.
 Azt csak én gondolom: Hamlet már

nincs. De a játékot tovább kell játszani,
ezért beöltöztetnek Hamletnek egy cse-
pűrágót, akinek egyéni tragédiája az: el-

hiszi, hogy ő királyfi. Ezért el kell pusz-
tulnia. Ám miközben ő a saját drámáját
éli végig, azonközben a királyi udvarban
mindenkit - beleértve a királyt is - el-
pusztítanak, és a két bérgyilkos megszerzi
a hatalmat. De mire idáig eljutnak, már
semmit nem tudnak kezdeni vele, hiszen
közben mindenki tönkrement.
 Miféle konkrét dolog munkált ön-

ben, amikor felállította ezt a feltételezett
helyzetet?
 Az, hogy a politikai rendszereknek

általában van egy politikai kultúrájuk,
amellyel a hatalmat gyakorolják, ám elő-
fordulnak olyan történelmi helyzetek,
amikor a régi politikai kultúra már felbo-
rult, az új viszont még nem képes igazán
kultúrává lenni. Az ilyen helyzetekben
rengeteg olyan, már nem is kétes elem
kerül a hatalom közelébe, aki nem tudja
politikus módon - ami bizonyos demok-
ratikus formákat is feltételez - gyakorol-
ni a hatalmat, hanem csak úgy, ahogy ah-
hoz korábban hozzászokott. Mondok egy
konkrét példát: az ávósoktól nem vár-
ható el, hogy demokratikus módon verjék
azokat, akiket éppen kihallgatnak - nem
fér össze a tevékenységükkel. Kö-
zelmúltunk során a környező országokban
és nálunk is bőven találhatunk példát arra,
hogy bizony alja népség került anynyira
közel a hatalomhoz, hogy komoly
befolyással bírt az események menetére.
Ismét egy konkrét példa: amikor egy
egész lenini Központi Bizottságot kiirta-
nak, tehát amikor egy hatalomra kerülő új
rendszer már a saját embereit is kiirtja,
akkor azok, akik megmaradnak, már nem
a legjobb erők lesznek. Ez természetesen
nem végleges állapot, hiszen a történelmi
szelek iránya állandóan változik, és
nyilván elsöpri, a „kis rakoncátlan"
gyilkosokat, de ennek a tudása nem je-
lenti azt, hogy szabad lenne megfeled-
keznünk a történelemszeletekről, s hogy
ne kellene csinálni róluk adott esetben
egy színművet.
 Mikor írta a Dromletet?
 Nem én írtam, hanem Shakespeare.

Kizárólag az ő szövegeit használom fel -
erre kényes vagyok. Elég sokáig készült a
darab, a kecskeméti színház végnapjai-
ban, amikor Jancsóék már nem voltak ott,
s bizonyára az ottani események is hatást
gyakoroltak arra, hogy a Dromlet úgy
formálódott, ahogyan. Tulajdonképpen a
két éve megítélt Soros-ösztöndíj nyújtott
lehetőséget arra, hogy a darab - jó éves
munkával - felöltse végleges formáját.
 Játszódhatna húsz-harminc évvel

korábban is, vagy tökéletesen mainak érzi
a mondandóját?

 A gondolatsora mindig érvényes

marad, húsz évvel ezelőtt is az lett volna,
csak akkor nem mutathattuk volna be.
Más is eljátszott már hasonló ötlettel,
Tom Stoppard írt egy művet Rosenkrantz
és Guildenstern halott címmel, bizonyos
értelemben az ő darabja ad bátorítást,
hogy Shakespeare-hez igenis hozzá lehet
nyúlni ollóval, feltéve persze, hogy meg-
tartjuk azt, ahogyan ő gondolkodott. Te-
hát: a shakespeare-i gondolatokat nem, a
mondatait igenis szabad ollózni. Én azt
kérdezem: mi van akkor, ha Rosenkrantz
és Guildenstern egyáltalán nem halott,
hanem igenis él, mégpedig jobban, mint
bárki más? S azt remélem, ha Shakes-
peare megnézné a Dromletet, nem fedd-
ne meg ezért bennünket.
 Korábban nem használt szöveget az

előadásaiban, mozgással, tárgyakkal,
maszkokkal, színekkel - tehát elsősorban
vizuális eszközökkel - és zenével fejezte ki
azt, amiről úgy gondolta, ki kell fejeznie.
 Csak az utóbbi négy-öt évben jöttem

rá, milyen fontos eleme a színháznak a
szöveg. Olyan fontos, hogy nem szabad,
nem lehet kihagyni. Csakhogy: az írott
drámák elsősorban irodalmi alkotások, a
színház viszont nem az. Nagyon ritkán
születik olyan színdarab, amely nemcsak
mint irodalmi mű, hanem mint színházi
történés is megállja a helyét. Shakes-
peare-nek ez nagyon ment, hiszen ő szín-
házat csinált, és írni is tudott. Én nem va-
gyok Shakespeare, s bár megpróbálok
színházat csinálni, de írni nem tudok, leg-
alábbis azon a szinten nem, ahogyan már
érdemes. Ez az oka annak, hogy a mára is
érvényes drámákból szedem össze azt,
ami izgat, amiben a magam gondolatai
éppúgy benne vannak, mint a mai világ
problémái. Ám ismétlem: a gondolatok,
amiket mi kifejtünk - ezt pontról pontra
be tudnám bizonyítani -, azonosak a fel-
dolgozott drámában fellelhetőkkel.
 Gondolja, hogy a „mezei néző" szá-

mára is érthetőek ezek az átszabott gondo-
latok?
 Kétségtelen, a Dromlet nem társal-

gási színmű, amit azért értenek meg
könnyen, mert nincs mit érteni benne.
Egy társalgási darab a nézők olyan tudat-
tartalmaira utal, amelyek számukra úgyis
ismerősek, amelyeken jólesően felkacag-
nak, mert rájönnek, hogy az író is azt
gondolja, amit ők, tehát megvan az a jó
érzésük, hogy „juj, de okos vagyok". De
ez csak amolyan csiklandozás. Szerintem
akkor van értelme egy alkotás befogadá-
sának, ha fáradságot kell venni a megér-
téséhez. Persze abban nem hiszek, hogy
száraz, csak intellektuálisan felfogható,
filozofikus gondolatokat és képeket kel-
lene a nézők fülébe, agyába és szemébe
gyömöszölni; mindenképp élvezhető for-





mában kell hozzájuk szólni, de az iste-
nért, ne csak azt mondjuk nekik, amit már
úgyis tudnak, mert akkor mi a fenének
jönnek el a színházba?

 Bocsásson meg egy kitérő, személyes
kérdésért: hány éves?

 Negyvenhét.
 Hogyan él? Csak annyit tudok, hogy

Pilisborosjenőn, kommunában...
 Az az igazság, hogy sosem éltünk

kommunában. Ez az egyik tévedés, ami
elterjedt rólunk és a velünk egy időben
együtt dolgozó Fodor Tamásékról.

 No de Molnár Gál Péter néhány hó-
napja írta le a Mozgó Világban...
 Molnár Gál Péter írása rengeteg tár-

gyi tévedést tartalmaz. Csak egy példa: az
Orfeo soha nem volt szélsőbalos csopor-
tosulás. Soha! A Fodor Tamás által ren-
dezett Étoile - az Orfeo-színjátszók egyik
legjobb produkciója, amit M. G. P. akkor
még nagyon szeretett, de most már csak
megemlít cikkében - egyaránt vitatkozik
az akkori maradi kommunista párt maradi
nézeteivel és a Spanyolországban tevé-
kenykedő szélsőbalos figurákkal, tehát az
előadásban szó sincs szélsőbalosságról! A
csoportra valóban hatottak a világ-szerte
bekövetkezett 68-as események, de az
Orfeo akkor már túl volta szélsőba-
losságon. Ezzel nem azt állítom, hogy
egyes tagok nem mentek át ilyen korsza-
kon, de ezt én természetesnek tartom, a
baloldaliak többsége úgy esik át a szélső-
balosságon, mint kisgyermek a kanyarón,
és meg is kell mondanom, hogy sokan -
köztük Lenin - lényegesen türelmesebbek
voltak ezzel a „gyermekbetegséggel"
szemben, mint adott esetben a magyar
kultúrpolitika. Ám ismétlem, az Orfeóra
akkor ez már rég nem volt jellemző.
Cohn-Bendit meg aztán - akit M. G. P.
szintén emleget - végképp nem gyakorolt
semmiféle hatást a csoportra. Rudi
Dutschke sokkal inkább, akárcsak Gue-
vara, akit igazán nem szoktunk szélsőba-
losként emlegetni. Egyáltalán: én nem
értek egyet azzal, ahogyan M. G. P. elin-
tézte Fodor Tamást, nevezetesen, hogy
Fodor a szélsőbaltól eljutott a tökéletes
hivatalnokságig, a hatalom kiszolgálója
lett, s ezzel megszűnt művész lenni - vagy
nem is tudom, mit akart ezzel az egésszel
M. G. P. mondani. Fodor Tamás rengete-
get dolgozott életében, csinált jót és rosz-
szat, közben nyilván tévedett is, mint
mindenki más. Az is lehet, hogy a III. Ri-
chárd rossz rendezése - istenem, akkor mi
van? Meg lehet írni, hogy miért, de én a
magam részéről nagyon gusztustalan-nak
tartom, ha egy alkotót úgy próbálnak
kikészíteni, hogy annak egyértelmű poli-
tikai felhangja van. Ne legyen!

 Visszatérve a kommunára: azt

mondja, olyan soha nem létezett Pilisbo-
rosjenőn.
 Nem. Tudomásom szerint Fodorék-

nál sem. Ugyanis amit a kommuna jelent,
az gyakorlatilag kivitelezhetetlen, vagy
csak pillanatokra kivitelezhető. Egysze-
rűen azért, mert hosszú távon nem lehet
azonos szintre hozni emberek érzelmeit,
vágyait, igényeit, márpedig a kommuna
ezt tételezi fel. Az embereknek minden
téren, kezdve az evésen, folytatva a sze-
xualitáson át a művelődésig, különböző-
ek az igényeik, és azokat különbözőkép-
pen elégítik ki. Kommuna valójában csak
úgy képzelhető el, ha ezeket az igényeket
és a kielégítési módjukat mindenkinél
egy szintre helyezzük. Az Orfeóban dol-
gozó emberek ennél fejlettebbek voltak,
és mivel volt konkrét társadalmi tevé-
kenységük, nem szorultak rá, hogy ilyen
téren éljék ki közösségi vágyaikat. Léte-
zett egyfajta együttélés, egymás segítése,
időnként együtt főztek - bár még ez sem
volt jellemző -, de az nem volt szükség-
szerű, hogy valaki, aki akár az egyik, akár
a másik Orfeo-csoportban tevékenyke-
dett, feltétlenül kint-élt volna Pilisboros-
jenőn. A két magunk építette ház való-
jában azért készült, mert volt egy olyan
időszak, amikor különböző társadalmi
szervek lehetetlenné tették a művészeti
csoport munkáját, még a próbákat is
meghiúsították. Egyszerűen szükségünk
volt egy helyre, ahol élni, beszélgetni és
próbálni lehet, ezért mindkét ház padlását
próbateremnek képeztük ki.
 Ma is érik attrocitások a csoportju-

kat?
 Ahhoz képest, amennyi ért és

amennyi érhetne, nem túl sok - mint
elődeinket, karóba nem húznak ma már -,
de az adminisztráció bizonyos részei a
mai napig is akadályozzák a létünket, úgy
gondolkodnak és működnek, mintha ez-
előtt harminc évvel élnének. Ez rettene-
tes. Egészen idáig bármi lehetőség felme-
rült, mindig sikerült megakadályozniuk,
hogy állandó játszási helyünk legyen, pél-
dául, hogy a Pinceszínházban megjelen-
hessünk.
 Korábban azt mondta, az Orfeo-ta-

goknak nem volt szükségük arra, hogy
egy kommuna keretein belül éljék ki kö-
zösségi vágyaikat, hiszen társadalmi tevé-
kenységet folytattak. A színjátszást értette
ezen?
 Nemcsak színjátszás folyt nálunk,

volt fotózás, különféle klubokban külön-
böző viták, előadókat hívtunk meg, szo-
ciológusokat, politikusokat, szóval elég
sokirányú volt a tevékenységünk.
 Miért szűkült be később?
 72-ben az Orfeo ellen megindult

egy nagy támadás, amelynek az lett az
ered

ménye, hogy bezárultak előttünk azok a
kapuk, amelyeken belül addig a nem ki-
fejezetten művészi tevékenységünket
folytattuk, tehát az ifjúsági klubok nem
fogadtak be többé bennünket. Egyre több
fiatal csapódott hozzánk, akiket kü-
lönböző előadásaink, vitáink és az ezek-
hez kapcsolódó színpadi és egyéb művé-
szeti eseményeink mind afelé toltak,
hogy ne a társadalom iránt közömbös
gépemberekként nőjenek fel. Ez a tevé-
kenységünk gyakorlatilag a Brezsnyev-
korszakkal esett egybe, és arról a kor-
szakról sok minden elmondható, kivéve
az, hogy ne gépembereket akart volna
nevelni. Én a brezsnyevi időket a létező
szocializmusok történetében az egyik
legsötétebb korszaknak tartom. A minden
érték kinyírásának időszaka, a bürokrácia
abszolút eluralkodásának, a gépemberek
elhatalmasodásának kor-szaka, az
apparatcsikok rendszere volt.
Annak az időszaknak - a hetvenes-
nyolcvanas évek - nálunk az volt a leg-
főbb jellemzője, hogy szétvertek minden-
féle létező közösséget. Ebben az időben
szűntek meg az amatőr színjátszás kitűnő
csoportjai, egyszerűen mert minden gya-
nús volt, ami mozgott.
 Végleg lemondott az Orfeo típusú

pedagógiai munkáról?
 Igen. Tudom, hogy az a szörnyű

rendszer olyan módon soha többé nem is-
métlődhet meg, de attól azért még mesz-
sze vagyunk, hogy a viszonyok új feltéte-
lei értek volna meg. Bár bízom abban,
hogy eljutunk ide is. A régi Orfeósok kö-
zül sokan csinálnak ma is kiváló dolgo-
kat, de ezek már egyéni, egymástól telje-
sen független tevékenységek, én magam
pedig úgy döntöttem, hogy azzal foglal-
kozom, amihez a legjobban értek: a mi
sajátos formanyelvű színházunkkal. Ha
módom lenne rá, se hoznék létre egy új
Orfeót, sem energiám, sem kedvem nem
lenne hozzá.
 Ahhoz, amit most csinál, kedve is,

energiája is van. De vajon van-e közönsé-
ge, van-e igény a munkájukra?
 Biztos vagyok abban, hogy azokat az

igényeket, melyeket mi kielégítünk,
mások nem elégítik ki, hiszen az értelmi-
ség bizonyos rétegei soha nem azokra az
előadásokra fognak eljárni, amiket a
nagyszínházban kapnak, mert a nagy-
színházak mindinkább rákényszerülnek a
kommersz előállítására, különben nem
tudják megtölteni a nézőterüket. Ez bor-
zasztó kényszer. Én úgy gondolom, hogy
az idő túlhaladta ezeket a nagyszínházi
formákat, magukat az épületeket, az óri-
ási nézőtereket, ahova csak viszonylag
könnyen emészthető dolgokra lehet
nyolc-kilencszáz embert bevinni. Vagy



már nemis lehet. Ha pedig nem lehet, ak-
kor olyan színházak kellenek, amelyek-
ben kétszáz fő telt házat jelent. Ha egy
következő kulturális formációban létre-
jöhetnének ilyen színházak - amely szín-
házakat nem is kellene az államnak külö-
nösebbképpen támogatnia, hiszen ezek az
iszonyú apparátus, az óriási díszletek, a
rettenetes technika híján csaknem ön-
fenntartók lehetnének -, akkor lényegesen
sokszínűbb lehetne a magyar szín-házi
kultúra, és ezek a formációk talán
elősegítenék azt a társadalmi mozgást is,
amely jelenleg hiányzik Magyarországon.
Én a mostani helyzet egyik tragikumát
éppen abban látom, hogy van ugyan egy
nagyfokú elégedetlenség a jelenlegi
állapottal szemben, de nincs valódi re-
formcél, reformmozgalom. Annak elle-
nére - és én erről meg vagyok győződve -,
hogy a vezetők jó része reformot akar és
ezen munkálkodik, ám a köztudatból a '68
körüli évek elmúltával mintha eltűnt
volna a reformmozgalom. Addigra a
brezsnyevi gyakorlat nemcsak az amatőr
csoportokat verte szét, hanem megbénított
egy olyan társadalmi tudatot is, mely-

re ma nagyon nagy szükség lenne, még-
pedig pontosan ahhoz, hogy keresztül le-
hessen vinni egy valódi tömegtámogatást
élvező reformmozgalmat; hogy ez ne
csak kevesek „agyréme" legyen, hiszen
szükség van rá. Egy ilyen reformmozga-
lomnak nyilvánvalóan olyan művészeti
törekvés is segítője lehet, amely szintén
újat akar, szintén nyitottságot kíván,
szintén Európa felé akar tárulkozni.
Úgyhogy én nemcsak saját szempon-
tunkból tartom fontosnak, hogy A Hold
Színháza az elkövetkezendő tíz évben lé-
tezhessen, dolgozhasson, s ha bármily
szerény körülmények között is, de meg-
mutathassa önmagát, hanem meggyőző-
désem, hogy a reformista kultúrpolitiká-
nak is rettentő nagy szüksége lenne ránk
és hasonló képződményekre, hiszen kü-
lönben mivel csinál reformot? A kőszín-
házakkal? Három év múlva nem lesz kö-
zönségük. A cél az, hogy ez az ország
bal-kániból európaivá legyen
gazdaságilag, politikai
intézményrendszerében és kultúrájában
is, és mi ebben szeretnénk részt venni. Ha
ezt a reformvezetés megérti, akkor
nyilván segíteni fogja - hiszen ele-

mi érdeke, hogy segítse - ezeket a kul-
turális törekvéseket, de ha úgy gondolja,
hogy csak a gazdaság és csak az adók...!
 Apropó, gazdaság, adók... Amikor

Jancsóék távoztával a maguk számára is
megszűnt a kecskeméti színház, anyagi
alap nélkül maradt a csoport. Akkor fo-
lyamodtak Sorosösztöndíjért. Mekkora az
az összeg, amelyből életben kell marad-
niuk „civilben" és színházként?
 Az előadásokra produkciós keretet

kapunk, s mivel mi képzőművészek,
szak- és segédmunkások is vagyunk - van
műhelyünk, tudunk varrni, gyalulni, én
még a hegesztéshez is értek -, igen olcsón
ki tudjuk hozni az előadásainkat, belefé-
rünk a keretbe.
 Én még emlékszem olyan időkre,

amikor abból éltek, hogy értelmiségi ba-
rátaiknak bútort faragtak, ácsoltak. Ha le-
jár az ösztöndíj, ismét átalakulnak „ bútor-
üzemmé"? Mi lesz magukkal, miből fog-
nak megélni?
 Fogalmam sincs. Kérhetünk újra

Soros-ösztöndíjat, kérdés, megkapjuk-e;
megpróbálhatunk sok előadást tartani, de
abból nem lehet megélni, mert a fel-

Goda Gábor és Koltai Judit a Rosszcsirkeff Mária emlékirata című előadásban (Fábry Péter felvétele)



nőtt darabjainknak nagyobbak a kiadásai,
mint amennyit a százszázalékosan fizető
közönség behoz. Hogy miből fogunk élni?
Gondoljon az ég madaraira... Addig, amíg
az ösztöndíj lejár, az alapítvány havi 5000
forintos juttatása az anyagi bázisunk.

- A Mérték nem hoz anyagi megoldást?
 Semmiképpen. A Mérték egy eszme.

Amennyiben kap adományokat, tá-
mogathat bizonyos embereket, csoporto-
kat, produkciókat, tehát célprémiumjel-
leggel elősegítheti alkotások elkészülését,
de senkinek nem nyújt semmiféle
megélhetést.

 Miféle reményei vannak?
 Nekem soha nincsenek reményeim.

Mi állandóan dolgozunk, és úgy gondol-
juk - legalábbis én ebben fanatikusan hi-
szek -, hogy azok az emberek, akik úgy
vélik, szükség van ránk, segítenek annyit,
hogy ne haljunk éhen. Ugyanakkor azt is
gondolom: ha ez az ország afelé halad,
hogy ne csak a tömegekhez szóló hagyo-
mányos színházaknak adjon teret, hanem
a rétegigényt kiszolgáló kisszínházi cso-
portoknak is, akkor mi ebből az egyik le-
hetünk. Akkor lehet jövőnk, s akkor nyil-
ván nem hagyják, hogy széthulljunk, el-
pusztuljunk. Úgy vélem, mi színházi érte-
lemben valódi értékeket teszünk le, nem
handabandázunk, hanem jó előadásokat
hozunk létre, és azt is gondolom, hogy az a
formanyelv, amit tizenöt év alatt kikí-
sérleteztünk, kikínlódtunk, a magyar
kultúra egyik értéke. Ezt vagy látják,
vagy nem látják.

 A hasonló gondolkodású és megjele-
nési módú együttesek visszatérő címkéje az
„avantgárd". Mit szól ehhez?
 Erre azért nem lehet felelni, mert az

avantgárd éppúgy nem egységes, mint
ahogy bármi más sem az.. Jelentésében
„élcsapat" lenne, de mi nyilvánvalóan
nem vagyunk az, mert minek is lennénk
az élcsapata? Igazából egy párt lehet
avantgárd, amennyiben tényleg az, de egy
művészeti törekvés... Én inkább csak
mosolygok ezen a jelzőn, semhogy ko-
molyan venném, s ha már muszáj, az
avantgárd helyett inkább a progresszív,
korszerű jelzőt aggatnám magunkra, hi-
szen korszerűek szeretnénk lenni, európai
és magyar értelemben egyaránt.

 Évekkel ezelőtt Fodor Tamás is vala-
mi hasonlót nyilatkozott. Maguk oly sokáig
éltek és dolgoztak egy közösségben, tartják
a kapcsolatot?
 Hosszú évek óta nem. Köszönünk

egymásnak, nincs harag köztünk, csak
semmi közünk egymáshoz. Tökéletesen
más az én utam, mint az övé. Egyébként
Fodor útjának voltak számomra nagyon
értékes állomásai - a Woyzecket például

ilyennek tartom -, és voltak kevésbé ér-
tékesek is.
 Miért váltak szét?
 Valószínűleg mindig is mást akar-

tunk. Ráadásul az Orfeót mint nagy egé-
szet nem viselte el a hatalom, elviselte vi-
szont, többé-kevésbé, a részeit. Tehát el-
ismerte bizonyos értékeit, de azt mondta:
jaj, istenem, csak ne az legyen, hogy ezek
összegyűlnek, mert urám bocsá', nézeteik
vannak, előbb-utóbb még koncepciójuk is
lesz, és akkor megrendül a magyar
szocializmus. Nem rendült volna meg.
Akkoriban még nem volt korszerű az a
gondolkodás, hogy a párt is tévedhet - az
Étoile erről szólt-, egy újságíró tajtékozva
mondta nekünk, hogy amit csinálunk, az
a Petőfi-kör kezdete, ellenforradalmárok
vagyunk, mert a párt soha nem téved. Jó,
ezen túljutottunk, csak éppen elment
közben húsz év, és ez alatt kevesebbet
tehettünk, mint amennyit tettünk volna.
Bár Fodorral mi valószínűleg mindig
mást akartunk, de az Orfeóban a nézetek
egy sor esetben, vitában kiegyensú-
lyozódtak, létrejött valami, ami nem Fo-
dor nézete volt, nem az enyém és nem a
harmadiké, hanem egy közös nézet, ám
miután ez a közeg megszűnt, nem maradt
más, mint külön csinálni a dolgokat. Es ez
a „külön" már nagyon kevés azonosságot
mutatott, azt hiszem, csak annyit, hogy
elismertük egymás értékeit, de úgy, mint
két idegen, tehát ez már nem vitt egyfelé
sem társadalmi, sem színházi értelemben.
 Visszatérve a mához: miért éppen a

holdnak ajánlotta a színházat?
 Franciaországban működik A Nap

Színháza, Mnouchkine-éké valószínűleg
a legjobban működő valódi népszínház.
A nap mindazokra süt, akik eleve kint
vannak a napon - és ez jó dolog -, de a
másik fontos égitest, amelyhez a költők
verseket írnak, amely a művészet egyik
részének ihletője, csak azoknak világít,
akik éjjel nem alszanak, hanem csatan-
golnak, fogják egymás kezét, verset ír-
nak, tehát azokra, akik veszik maguknak
a fáradságot... A mi közönségünknek fá-
radságot kell vennie ahhoz, hogy befo-
gadja, amit csinálunk, sőt ahhoz is, hogy
eljöjjön, egyáltalán megtaláljon, megke-
ressen bennünket.
 Nekik csak fáradságot kell venniük, de

magában fantasztikus elszántságnak kell
lennie.
 Ez nem elszántság, ez maga az élet.

Az ember választhat három lehetőség
közül. Az első: öngyilkos lesz, mint Lati-
novits - ez a legkézenfekvőbb abban a
formációban, amelybe itt a művészet
kényszerült az utóbbi huszonöt évben -,
vagy belepusztul az őt körülvevő létbe,
mint Kondor Béla. A másik lehetőség:

megpróbálni külföldön dolgozni, tehát
kiszakadva a magyar valóságból. A har-
madik megoldás az, amit én is választot-
tam: ha már ide születtem, akkor válla-
lom ezt az országot, és megpróbálom a vi-
szonyokat jobbá tenni. Az elszántság tu-
lajdonképpen ahhoz kell, hogy az ember
egyáltalán éljen. Semmiféle optimizmus
nem dúl bennem, csak nincs más megol-
dásom. Ha az ember az életet választja
ebben az országban, az azt is jelenti, hogy
konokul, fanatikusan kell tennie, amit
akar. Nemcsak nekünk, akik színházat
csinálunk, hanem mondjuk Nyers Rezső-
nek is, akit tizenöt évre félreállítottak.
Ezt a sorsot tényleg nehéz elviselni, csak
azok bírják ki, akik ugyanazért a célért
élnek. Tehát nem az a kérdés, hogy ho-
gyan élünk, hanem hogy - miért.

HELYESBÍTÉS

Az 1989/2-es számunk Vezetőválság II. című

cikkében az Ascher Tamással folytatott
beszélgetésbe értelemzavaró nyomdai hiba
került, emiatt a beszélgetés logikája
követhetetlenné vált. A helyes szöveg a 37.
oldal közepén a következő:
 Nézzünk konkrétumot, a műsorterv

öszszeállítását! Legtöbb színházunkban ez
úgy zajlik, hogy a vezető rendező választ
magának két darabot, a többiek pedig - kicsit
sarkítva fogalmazok - a maradékon, vagyis
az ilyen-olyan szempontokból muszáj-
feladatokon osztozhatnak. Elképzelhető
persze olyan vezető, aki toleráns, és
áldozatként maga vállalja a kötelezőt.

- Ilyen is van? Ismersz ilyet? Én nem ismerek.
 Olyanokat ismerek, akik toleránsnak

tartják magukat.

E számunk szerzői:

BORS EDIT újságíró,
a Lakáskultúra munkatársa

BŐGEL JÓZSEF
a Művelődési Minisztérium főmunkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ERDEI JÁNOS
esztéta

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GYÖRFFY MIKLÓS
az ELTE BTK Világirodalmi Tanszéke
adjunktusa

KOLTAI TAMÁS
a Magyar Televízió rovatszerkesztője

KORMOS BALÁZS újságíró

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ZAPPE LÁSZLÓ újságíró,
a Népszabadság munkatársa


