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mi lezajlik. Furcsa, skizofrén állapotot kíván ez,
tudattalannak és tudatosságnak furcsa keve-

edését. Nagyon nehéz ezt létrehozni, de meg-
alósítható.
 És az nem jelent skizofrén állapotot,

ogy kétfajta színházban párhuzamosan
átszol?

ordán Tamás színész, előadóművész, rende-
ő. 1943-ban született. Eredeti foglalkozása:
érnök. 1961-től 1970-ig az Universitas
gyüttes, 1971-től 1976-ig a 25. Színház, 1977-
ől 1979-ig a Várszínház, 1980-tól 1991-ig a ka-
osvári Csiky Gergely Színház tagja volt. 1991
ta a Merlin Színház igazgatója s színészkép-
őjének vezetője. Jászai-díjas, Érdemes mű-
ész.

Mi hozott téged Kazincbarcikára?
 Szeretnék a Merlin számára előadásokat

alálni. Ugyanakkor nagy örömömre visszatalál-
am valami rég elveszetthez. Amióta a kazinc-
arcikai találkozó létezik, én nem tudok semmit
z amatőr színházakról. De az, hogy most itt va-
yok, borzasztóan erős élmény számomra.
 Miért?
 Nem voltam még itt, tehát nem tudom

sszevetni a látottakat a régebbi fesztiválokkal,
e úgy látom, hogy a mostani jó színvonalú
alálkozó. Az igazi élményt a fesztivál hangulata
elenti számomra. Visszaidéz sok mindent, ami a
iatalságomra volt jellemző. Meg
sszehasonlításra is késztet. Valami olyasmit
rzékelek - lehet, hogy csak én látom bele, nem
iztos hogy így van -, hogy ezek a gyerekek,
kik itt játszanak, sokkal felszabadultabbak,
int amilyenek mi voltunk annak idején. Sokkal

zabadabban léteznek eb-ben a furcsa világban,
miben élünk. Jóval kevesebb dolog köti őket
zínházi értelemben is - mind tartamilag, mind
ormailag. Jelét látom annak is, hogy ezek az
matőr társulatok több örömöt és több
éltóságot találnak a játékban, mint a profi

zínházak. És ez nagyon fontos, mert a hivatásos
zínjátszásnak megújulásra van szüksége.
alán most is fontos lesz ezeknek a csapa-

oknak az a szerepe, hogy megmutassák azokat
titkokat, amelyeket - helyzeti hátrányból kö-

etkezően - a profi színház nem tudhat.
Alapvető kérdés, hogy a színháznak van-e
ondanivalója, és ha igen, akkor mi az. Az a ve-

zély fenyegeti a színjátszást, hogy nem tud mi

 Nem, semmikképpen sem. Egyfajta tuda-
tosságra, a testem tudatosabb használatára ta-
nít meg a Csabával való munka. Nem játszom
másként a Radnóti Színházban, mint eddig. A já-
ték, a színészi munka belülről, „ízeiben" kezd el
változni - észrevétlenül, alig elmondhatóan.

hez hozzászólni. Nagyon furcsa, változó idősza-
kot élünk, és a színház is csak keresgéli a helyét.
Nem találja sem a közönségét, sem a saját
hang-ját. Identitászavarba kerültek a
kőszínházak. Mintha az itt látható csoportokra
ez nem lenne ilyen mértékben jellemző. Úgy
tűnik, hogy tudják, mi foglalkoztatja őket,
megtalálták az önálló hangjukat és saját
közönségüket.
 A legtöbben azonban a fennmaradásukért

küszködnek...
 Valóban, az is fontos probléma, hogy az

anyagi eszközök kevéssé állnak rendelkezé-
sükre. De ez ebben a helyzetben talán inkább
előny.
 Ezt hogy érted?
 Rákényszerülnek a leleményes fogalma-

zásra, a formák újragondolására. Ez megmutat-
kozhat akár az eszközök és tárgyak alkalmazá-
sában, akár a saját testük használatában is. A
legjobb társulatok előnnyé változtatják a hát-
rányt. Az ismertebb példák közül utalhatok akár a
Ruszt-féle szegény színházra, akár az Arvisura
leleményes színpadi trükkjeire. Ezek a megoldá-
sok nagyon erős mozgásba hozzák a fantáziát -
a társulatokét is meg a közönségét is.

De azért valóban fontos probléma az anyagi-
ak hiánya. Egész egyszerűen rosszul vannak el-
osztva a pénzek. Nem alakult ki még az az új
struktúra, amely megpróbálna igazságosabb el-
osztást kialakítani. Miközben egyre kevesebb a
pénz, egyre nagyobb szélsőségek alakulnak ki.
Lehet, hogy ez nem is ellentmondás. Egy köz-
gazdász biztosan tudná, hogy miért van így. A
művészek anyagi elismerés szempontjából
nagyon széles skálán helyezkednek el. Egy ki-
váló magyar színész például a Merlinben tizenöt
előadást és egy tévéfelvételt - a próbákkal
együ t t - kétmillió forintért vállalt volna el. Ugyan-
akkor az Egy csepp mézszereplői jó esetben há-
romezret kapnak egy-egy előadásért - ha telt
ház van. Ha kevesebb a néző, akkor kisebb a
gázsijuk. Úgy tűnik, hogy teljesen elszakadtunk a
realitásoktól. Van, aki egy esti fellépésért tizen-
ötezret, húszezret, huszonötezret kér. A nyugati
gázsikhoz képest a hazaiak valóban alacsonyak.
De mi még nem érkeztünk el odáig, hogy meg
tudjuk fizetni a művészeket. Tán nemis ér annyit
az egész művészet. Természetesen én is sze-
retném, hogy mindenki jó fizetést kapjon. Mégis
azt hiszem, most, hogy változik a világ, és egyre
inkább a pénzről szól minden, nem szülne jó vért,
ha a művészek túlságosan jól élnének. Nem
mondom persze, hogy nélkülözzenek, meg

JORDÁN TAMÁS

AHOGY VÁLTOZIK A VILÁG

Jelenet A Békéből (Térszínház)
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zegények legyenek, de az sem jó, ami a felső
öröket jellemzi, hogy elszabadultak a gázsik.
ár talán kicsit farizeusnak tűnő szöveg, de sze-

intem az amatőr mozgalomnak egyik lendítő
reje épp az anyagiak hiánya. Az, hogy szerze-
esi attitűd, sok odaadás és lemondás szükséges
hhoz, hogy színház szülessen. Ilyenfajta
lázatot nem lehet megkövetelni egy befutott,
arriere csúcsán lévő művésztől. Benne - gon-
olom - egészen más erők működnek belső
otivációként. De nincs okom kétségbe vonni,
ogy művészileg ne akarná a maximumot nyúj-
ani. Mégis szkeptikus vagyok ezeket a jelensé-
eket tapasztalva.
 Az anyagiak mellett a színjátszás másik

lapvető problémája a közönséggel való kap-
solat átalakulása.
 Nincs kinek játszani. Nincs olyan polgári,

rtelmiségi közönségréteg, amely el tudná tartani
z ilyenfajta színházakat. Ennek más hagyo-
ánya van Lengyelországban, Csehszlovákiá-

an. Azt hiszem, ez a fő baj. Az egyetemisták kö-
ött sincsenek olyan sokan azok, akik igényelik a
zínházat. Ez a vékony réteg jár a Szkénébe meg
hasonló alternatív előadásokra.

- A hatvanas években más volt egyetemistá-
ak lenni?
 A hatvanas években sokkal erősebb volt a

rogresszió. Az emberek vágytak aki nem mon-
ott, sorok között elbújt szavakra. A saját véle-
ényükként szerették volna hallani őket. Ezt az

gényt teljesítette a színház. A rendszerváltást
egelőző években is fontos volta színház. Az ér-

elmiségi közönség körében nagyon erős kohé-
iós erő működött. Mindenki érezte a lehetősé-
et, hogy történhet valami az országban. Ez
sszetartotta az embereket, falkába terelte őket.
em csak a színházért, nem csak a művészetért
entek az emberek a színházba. Már csak azért

s elmentek sokan, hogy együtt legyenek mások-
al. Hogy lássák egymást, hogy érezzenek vala-
it, ami közös. A színháznak sem volt már olyan
ehéz politizálnia, mint a megelőző húsz évben.
okan a színháztól is azt várták, hogy lökjön, len-
ítsen azon a folyamaton, amelyről éreztük, hogy
lkezdődött, de nem tudtuk, hova tart. Ter-
észetesen a jó társulat - mondjuk, a Katona

agy a kaposvári színház - összhangot tudott
eremteni a kétféle igény, a politikai fórumok vá-
ya meg egymás közelségének keresése között.
 És mára ez a kohézió megszűnt?
 Az értelmiség megosztott. Elég csak a pár-

okra, pártharcokra gondolni. Akik vállvetve küz-
öttek a rendszerváltást megelőzően, most a

egnagyobb ellenségek. Azokban pedig, akik nem
esznek részt a politikai életben, hatalmas
özöny alakult ki. Egymással sem akarnak talál-
ozni. A színháztól sem várnak semmit. Nagyon
eegyszerűsítve arról van szó, hogy egy csomó
salódás, rengeteg kudarcélmény után megtört

Zöld vászonba öltözött, mosolygós lányok kötik be
a szemem, és egy szót súgnak a fülembe. Csak ak-
kor vehetem le a kendőt, ha meghallom ezt a szót.
A távolban altsípok donganak. A magasfekvésű
sípok elnyúló hangja, mint egy zuhanó sikolya. Ez
kíváncsivá tesz. Nem bánom, ha odavezetnek.

A sípok már egészen közel szólnak - fület sér-
tőn, vészjóslóan. Egyszerre úgy tűnik, már órák
hosszat várok. Vajon mit várnak tőlem? Lehet,
hogy mára fülembe súgták a szót, csak nem vet-
tem észre? Aztán hirtelen elhallgatnak a sípok.
Egy férfihang tagoltan szavalni kezdi a Théba-le-
gendát. Mikor ahhoz a szóhoz ér, amit a fülembe
súgtak, leveszem a kötést a szememről. Emberek
csoportjában állok. Egyesek szeme még bekötve,
mások ugyanolyan hunyorgó izgatottsággal tekin-
getnek körül, mint én. A széles, de nem túl mély te-
remben csak két UV-lámpa ég. A dübörgő
dobszó-ra vakítóan fehér ruhájú alakok
robbannak be, arcuk foszforeszkáló festékkel,
rikító színekkel be-mázolva. Peregnek a
legendajelenetei. A sárkányt felaprítják, az egyik
„sárkányfog" mellém zuhan - a fehér ruhás nőalak
nyög, sikong: most születik belőle a hérosz.
Aztán kavargó körtáncok, iszo-

az a lendület, amely átsegített bennünket a válto-
zás évein. Most nagy űr van. Megszűnt az a ko-
hézió, amelyben olyan fontos szerepet játszott a
színházba járás. De politikai fórumként sincs
többé szükség a színházra.
 Ezért kell művészetté válnia...
 Ez sokkal nehezebb. Meg tán igény sincs

Fodor Tamás színész, rendező, 1 942-ben szü-
letett. Eredeti végzettsége tanár. Az Universi-
tas Együttes egyik alapítója. 1966-tól több
színházban dolgozott, majd szinkronrendező
lett. 1971-től az Orfeo, majd az ebből alakult
Stúdió K. vezetője. 1986 óta rendező a szolno-
ki Szigligeti Színházban, ahol egy ideig a fő-
rendezői posztot töltötte be. Jászai-díjas.
Főbb rendezései: Etoile; Vurstli; Büchner:
Woyzeck; Genet: A Balkon (Orfeo-Stúdió K.).
Csáth Géza: Janika; Shakespeare: Ahogy tet-
szik; Szilágyi Andor: A rettenetes anya; Ibsen:
Vadkacsa (Szolnok).

- Hogy érzed magad Kazincbarcikán?
 Nézőként vagyok jelen, tájékozódni, ta-

nyatos erők. Nem kimunkáltak a mozdulatok:
nyersek, reflexszerűen őszinték, a végsőkig
feszítettek. De a szertartás csak a játszók
számára zajlik világos liturgia szerint; igazából
nem következik semmiből és nem tart sehová. A
szemlélő csak zavaros, drámaiatlan, féktelen
kavargást lát, nem történik meg a beavatás, és a
látottak nem oszlatják el a gyanút, hogy talán
nincs is mibe beavatód-ni.

A Dionüszosz-szertartást kileső Perszeuszt a
bacchánsnők leleplezik, és darabokra tépik. Mint
Bakkhosz Perszeuszt, bennünket is bekötött
szemmel vezettek a szent helyre, ahol a bac-
chánsnők fékevesztetten tombolnak. Mindnyájan
leskelődni jöttünk a színházba, csak szemlélni azt,
amit nem lenne bátorságunk végigélni. Végül
Bakkhosz leül az egyik nézővel szemben, és
többször elismétli az utolsó mondatot: „És mire
várunk, az sose jő el". A gesztus egyértelmű: az
előadás azon pontjához érkezett, amikor a
mainaszoknak szét kellene tépniük bennünket.
Lassan kiürül a terem. Lebotorkálok a lépcsőn,
órával a csuklómon, fényesre suvickolt cipőben,
ki nem élt feszültségekkel a testemben -
darabokban. T. I.

rá. Ha csak művészeti szempontból nézzük, ak-
kor nagyon kedvezőtlen az összkép. Hisz épp a
korábbi évtizedek nem késztették a színházakat
arra, hogy meztelenül, csak a művészet oldaláról
nézzék a világot, hogy újat hozzanak akár a for-
ma, akár a tartalom terén. Ezért van elmaradva a
magyar színjátszás.

pasztalatot szerezni jöttem. Egyébként nem na-
gyon szeretem a fesztiválokat. Sem azt, ami
Szolnokon volt, sem azt, ami Kazincbarcikán
van. A fesztivál sosem életszerű dolog. Az ember
él, családja van, kapcsolatokat keres, dolgozik, s
mellesleg adódik egy-egy ünnepnapja, amikor
másfajta találkozást keres. Mondjuk, a színhá-
zat. De ha a színháznézés annyira üzemszerűvé
lesz, mint egy fesztiválon, akkor képtelenség fel-
dolgozni a látottakat. A néző nem közönségként
viselkedik, hanem kritikusként, tájékozódó em-
berként, összehasonlítgat, összefüggéseket ke-
res. Nem maga az előadás érdekli.

Az is zavar, hogy a közönség és a színház ta-
lálkozására - ami a színjátszás lényege - nem
megfelelő alkalom egy fesztivál. Alig hiszem,

F O D O R T A M Á S

EZ CSAK ÁRUMINTAVÁSÁR

CSOKONAI SZÍNKÖR (KAPOSVÁR) - BACCHÁNSNŐK


