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KEMÉNYABÁRSONYSZÉK
BESZÉLGETÉS ALEX KOENIGSMARKKAL

Alex Koenigsmark, a Kaposvárott 1985-
ben nagy sikerrel játszott Agyő, kedve-sem
szerzője nem volt chartás, nem ült
börtönben. A csendes ellenzékhez tarto-
zott, amiért csak annyi járt, hogy állásából
elbocsátották, darabjait vagy eleve eluta-
sították, vagy a bemutató előtt tiltották be.
Legföljebb azt engedélyezték, hogy
forgatókönyveket írjon az NSZK filmipara
számára.

Amúgy Havel anyagából gyúrták őt is:
lezser, fesztelen, nyitott értemiségi, csupa
ironikus humor és tolerancia; sehol semmi
kisebbségi érzés, és ebből következően
semmi agresszivitás. Egy európai író. Egy
európai.

A bársony forradalom a csendes ellen-
zékit most Kelet-Európa-szerte rossz em-
lékű posztra emelte: a Kulturális Miniszté-
rium Színházi és Művészeti Főosztályának
élére. Kényelmes az ülés az új fotelben?
 Nem. Kemény karosszék ez, nem is

kívánok sokáig benne maradni.
- Kötelező volt elfogadni?
 Erkölcsileg volt kötelező. Az új cseh

kulturális miniszter, Milan Lukes professzor
kért fel rá. Neki - azonkívül, hogy tisztelem
és szeretem - komoly színházi múltja van:
neves Shakespeare-fordító, egy ideig a
Nemzeti Színház prózai tagozatát vezette.
A poszton addig egy apparatcsik ült, egy
nulla. Hát, gondoltam, elvállalom, hátha
tudok csinálni valamit. Vagyis a
barátságon kívül hazafias indokok is
vezettek.
Koenigsmark és felesége, magyar drámák cseh
fordítója, Viktoria Hradska

 Volt már azelőtt is állásban?
 Kétszer is. Egyszer, 1974-ben, nyolc

hónapig mint filmdramaturg, utána kidobott
a filmfőigazgató. Másodszorra már egy
évig húztam mint a Činoherní Stúdió
dramaturgja.
 Ha jól értettem - szégyenletesen tájé-

kozatlanok vagyunk egymás dolgaiban -,
ön a cseh minisztériumban dolgozik.
Eszerint van külön szlovák és külön szö-
vetségi is?
 Csak, külön szlovák. A szövetségi kor-

mányban csupán az egyik miniszterelnök-
helyettes felel a kultúráért is. Nem jó, hogy
így van; a kultúra ezért is húzta mindig a
rövidebbet. Ha a cseh kormány
megszavaz a kultúrának, a színháznak va-
lamennyi pénzt vagy kedvezményt, a szö-
vetségi kormány többnyire leszavazza. Ez
a konstrukció is a Husák-rendszer öröksé-
ge, talán majd ez is változik.
 Melyek voltak új posztján a legsürge-

tőbb feladatok?
 Öt fő területre figyeltem. Az első: az

előző rezsim problémás, bélyeges, üldö-
zött vagy elbocsátott embereinek rehabi-
litálása, a legnagyobbaktól a legkisebbe-
kig. Krejčának például megfelelő színház
kellett, a régit alakítottuk át számára, ez
lesz a Divadlo Za Branou II. Nem kell
sokáig törni a fejünket, hogy mivel nyit:
természetesen a Cseresznyéskerttel. De
rengeteg volt a kis hal, alig ismert színé-
szek, a meghurcolt ismeretlen bátrak,
akiknek tán még rosszabb volt, mert az ő
sorsukra kevésbé figyelt a közvélemény,
jobban ki voltak szolgáltatva.

Jelenet az Agyő, kedvesem című Koenigsmark-
darab kaposvári előadásából (1985)

A második terület a törvények átírása,
nevezzük liberalizálásnak vagy dezideolo-
gizálásnak, a lényeg, hogy kiiktattunk
minden cenzúrát, a központi irányítás
minden nyomát. Bizonyos anyagi garan-
ciák esetén bárki alapíthat színházat, ki-
adót, bármit. Az új színházi törvény még
nincsen kész, de mi is, a szakma is már
úgy dolgozunk, mintha...
- Átalakul a struktúra is?
-Alapvetően. Megszűnik az úgynevezett

„színházi hálózat", ez a szovjet típusú
intézményrendszer. A színházakat átadjuk
a helyi közösségeknek, a városoknak, ők
osztják majd el a kormánytól kapott pénzt,
eldöntve, miféle színházakat (galériákat,
zenekarokat stb.) akarnak; de egyszers-
mind nekik kell ügyelniök arra, hogy az
átalakulás ne járjon igazságtalanságokkal,
kíméletesen menjen végbe.
Ez épp a harmadik fő feladatunk: a piaci

viszonyokra való áttérés elősegítése. Ez
az áttérés szükséges, de nem szabad,
hogy kapkodva, fejetlenül menjen végbe.
Értékek nem sérülhetnek, jó színházak
nem mehetnek tönkre.
Negyediknek említeném a nemzetközi

kapcsolatokat, ötödiknek pedig új pénz-
ügyi források feltárását a meglévők mellé;
alapítványokra gondolunk, a művészi
közösségek javaslatai alapján létesített és
osztott díjakra.
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 A forradalom győzelme után nem kő-
vetkezett-e be az a jelenség, amelyről az
NDK-ban is, nálunk is panaszkodnak: a
színház funkciózavara?
 Azt hiszem, a hangulat valamennyi

kelet-európai országban hasonló. A forra-
dalom előtt a mi színházunknak dicsősé-
ges szerepe volt a tiltakozásban, a változá-
sok kezdeményezésében, de ezzel egy-
szersmind más tényezők politikai funkció-
ját vállalta át. Olyan volt a szakma, mint
összeesküvők baráti társasága, no de
most ki ellen esküdjünk össze? Legföljebb
a pénzügyminiszter ellen... Szóval a funk-
ciót újra meg kell határozni.

Van aztán még egy probléma: nem
mindenki érzi jól magát az új helyzetben, s
ez a művészekre is vonatkozik. Rádöbben-
nek, hogy elveszítették a „sztálini mele-
get". Igaz, hogy ketrecben éltek, a ketrec
pedig szűk volt és büdös, de legalább
fűtötték, és ennivalót is kaptak. A letűnt
rendszer az átlag birodalma volt, és mert
átlagos művészből sok van, hát sokat is
etetett. A piaci társadalomban az ilyenek
már sokkal nehezebben találnak vevőt
magukra. Persze túl sokan is vannak; ná-
lunk tízezer szabadúszó művész van, több
mint bárhol a világon.

No és sötét az anyagi helyzet is; a
hozzám tartozó osztályok vezetői azon
versengenek, melyikük területe van a leg

inkább leromlott állapotban. Annyi bizo-
nyos, hogy az ötven cseh színház közül
negyvenötnél azonnali nagyrekonstruk-
cióra volna szükség.
 Viszont legalább műsorproblémáik

nincsenek, hiszen az íróasztalfiókok tele
vannak betiltott művekkel...
 Még ez sem olyan egyszerű. Higgye

el, azok a darabok, amelyeket Magyaror-
szágon a fordulat előtt színpadra enged-
tek, sokkal élesebbek voltak, mint nálunk a
másként gondolkodók fiókban rekedt
művei. Ma még van köztük játszható, még
aktuális a figyelmeztetés a totalitarianiz-
mus ellen, de nemsokára a múlt csak
emlék lesz. Új témák kellenek, s ezeket
nem lesz könnyű megtalálni, mert a re-
zsim elsorvasztotta az igazi emberi értéke-
ket, s ezeket újjá kell építeni, hogy a
drámaírás hivatkozhassék rájuk.
 Ön profi kultúrpolitikusként beszél.

Nehéz elhinni, hogy alig várja a búcsút a
funkciótól.
 Pedig így van. Én csak afféle

szubbotnyik vagyok, „kommunista
műszakot" abszolválok; nem sokkal a
választások után kiszállok. Még névjegyet
se nyomattam új funkciómban!
Elsősorban mégis író volnék, most meg
ülök a hivatalban tíz-tizen-két órát, utána
reprezentálok - ha meglá-

Varga Mari az Agyő, kedvesemben (Fábián
József felvételei)

tok egy hidegtálat, nem akarok nagyké-
pűsködni, de felfordul a gyomrom.

Úgy érzem, megtettem a magamét, s
még teszem egy darabig. Kihordtam a
gyereket, most már születőfélben van, de
persze nem mindegy, kinek adom át gon-
dozásra, felvenelésre. Megfelelő utódot
akarok találni, jobbat nálamnál: olyat, aki-
nek ez a poszt valóban életcél, mert ezt
nem lehet mellékfoglalkozásban csinálni.
Én se úgy csináltam, hisz épp ezért pa-
naszkodom.
 Es Havel elnök? Ő tud még figyelni a

színházra?
 Figyelni figyel, meg is teszi a meg-

jegyzéseit, amelyekkel - legalábbis úgy,
ahogy a munkatársai telefonon közvetítik
- nem mindig értek egyet, és maradok a
magam elképzelésénél. De azért az elnök
egyelőre inkább csak néző, a színházban
is, a művészeti életben is. Mása dolga.
 Drámaíró az állam élén, drámaíró a

legfőbb szakmai szerv élén. Van rá elmé-
lete, miért történt ez így?
 Nem kell ide elmélet. A kelet-európai

mozgalmak értelmiségiek lázadásai vol-
tak. Ezen belül is a humán értelmiségé.
Természetes, hogy a győzelem után ők
jutottak hatalomhoz. És ez sem olyan
egyszerű, mert a hatalmon aztán már
osztozniok kell a technokratákkal. És noha
ez törvényszerű, a humán értelmiség
azért meg van bántva: ők kockáztattak, s
mosta forradalom hálátlan...
 Úgy tudom, budapesti tartózkodása

alatt találkozott egy másik, a hatalom
csúcsára került drámaíróval, régi barátjá-
val, Göncz Árpáddal. Elárulná, miről be-
szélgettek?

- Rövid találkozás volt, az elnök úr ideje
szükre szabott. így hát csak a lényegről
beszéltünk. Arról, hogy bármilyen szegé-
nyek vagyunk is, valamiben mégis gazda-
gabbak, mint a Nyugat: emberi élmé-
nyekben, megszenvedett bölcsességben,
mondanivalóban. Ez nagyon fontos, mert
az Európa-házban mi, kelet-európaiak
mind egyaránt kisebbségiek vagyunk, és
identitásunkat csak a kultúrán keresztül
őrizhetjük meg. Ez Kelet-Európa közös
büszkesége és közös feladata, és szerin-
tem sokkal fontosabb, mint az, ami né-
peinket ideiglenesen elválasztja. Erről
folyt a szó Göncz Árpáddal, aki különben
szerintem ideális elnök. Senkit sem gyű-
löl, és őt sem gyűlöli senki.

Azóta megvoltak a választások, s Koenigsmark beváltotta, amit
önmagának ígért. Augusztus elsején felállt a hivatali íróasztaltól,
s végleg visszaült a sajátjához.


