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A hogy előhúzom az egykor volt hetilapból
itépett oldalakat, tekintetében kíváncsisággal
legyes mosoly villan. S tán egy
illanatra az emlékezésé is: milyen rég
olt! „Hadd fussam át először!" Hát persze, azért
oztam magammal, hisz úgy gondolom, hogy
miről akkor, a nyolcvanas évek harmadik
armadában beszélgettünk, az ma is - már
egint?, még mindig? - érvényes. S hogy meny-

yire?
 Épp ezzel a gondolattal kezdtem Szegeden

z évadnyitó társulati ülést - mutat a Musil-idézetre.
Nem emlékeztem rá, hogy erről máskor

eszéltem volna, pedig mindig foglalkoztatott. Es
zt hiszem, ma éppúgy érvényes, mint akkor volt:
Olyan régi-óban élünk, ahol annak vannak
örténelmi hagyományai, hogy az emberek mást
sinálnak, mint amit mondanak, és mást
ondanak, mint amit gondolnak."

Akkor arról beszélt, hogy nálunk az efféle színház-
ak vannak hagyományai: beszél valamiről, és köz-
en másra gondol, s mindenki tudja, hogy ez így
an... Vajon most hogy állunk ezzel?
 Sokszor megkérdezik a rendezőtől, a

zínigazgatótól, milyen színházat akar csinálni, mit
kar a színháza. En úgy gondolom, először nem
zt kell tisztázni. Erre a választ úgyis ösztönösen
dja meg a színház, az előadás. Az első kérdés,
mit tudatosan föl kell tennünk és aztán
egválaszolnunk: hol vagyunk? Ezt a mi két

eszélgetésünket egész világ választja el
gymástól. Akkor egy összeomlóban lévő
ilágrend végén voltunk, most egy formálódó,
apogatózó világ kezdetén beszélgetünk. A helyszín
gyanaz, nagyjából a szereplők is azonosak. Es
égis mások. A musili mondat pedig még mindig

rvényes. Egyszerűen azért, mert a szocializmus -
a már világosan látjuk - éppoly alattomosan mű-

ödött, minta hirosimai atombomba. Néhány száz-
zer embert elpusztított, de igazi áldozatok azok a

ovábbi milliók, akiknek a szervezetébe beépült,
ogy lassan rohassza őket, hogy csak évtizedek
últán pusztuljanak el. Hiába robbant föl a régi

ilágrend, itt generációk testébe-lelkébe épültek be
nnek a rendszernek az embert rohasztó mikrobái.

portrékat Koncz Zsuzsa készítette

És ma is működnek. Még sokáig működni fog-
nak. Sohasem felejtem el azokat a képsorokat a
televízió Híradójában, az emberek föllélegezve,
boldogan mosolyogva integettek a távozó orosz
katonák után. Most meg szinte nosztalgikusan
gondolnak azokra az időkre, amikor itt voltak. No,
nem a jelenlétük hiányzik, csak az a tudat, hogy
volt kire fogni, miért mennek rosszul a dolgok.
Nyugodtan azt lehetett mondani, bezzeg minden
másként lenne, ha nem volnának itt. Es mégsem
lett minden jobb. Hogy miért? Mert változatlanul itt
maradtak. Bennünk. Az emberek-ben. Es még
nagyon sok időre van szükség ahhoz, hogy
kimosódjék az emberekből a félelem, a politikai
megnyomorítottság érzetének összes létező
kompenzációja. Nos, ez a felelet a hol vagyunk
kérdésére.
 Tehát az ön szerint legfontosabbra. Íme, itt

vagyunk, s szavaiból úgy érzem, ez az ittlét határoz
meg mindent: a művészi választásokat, az emberi
és szellemi kapcsolatokat.
 Tulajdonképpen igen. Szinte ösztönösen

határozza meg az ember darabválasztását, de
igazából az emberi választásokat is. Évekkel ezelőtt
voltam

olyan naiv, hogy jelentkeztem a Nemzeti Színház
pályázatára. Akkor többen föltették a kérdést, hogy
milyen Nemzeti Színházat képzelek el. Én meg
untam állandóan ugyanazokat a sablonokat
emlegetni. EngEm inkább az érdekel, mi az a
plusz, amit műészi hittel zászlóra lehet tűzni...
 Azért örülő külön, hogy erről beszél, mert alig

néhány hónapja a Magyar Nemzet rovatvezetője
akkori beszélgetésünkből mesteri kézzel, anélkül,
hogy előre szólt Volna, kihúzta a Nemzeti Színházra
vonatkozó részleteket.
 Akkor úgy gondoltam, hogy a szabadság és a

merészség színházának képzelem a Nemzetit. Csak
később döbbentem rá, hogy mennyire elrugasz-
kodtam a valóságtól. Hisz először a szabadság és a
merészség országát kellene megteremteni ahhoz,
hogy ilyen Nemzeti Színház létrejöjjön. Hogy is
hihettem, hogy előbb lehet megteremteni a sza-
badságot és a merészséget a színházban, mint az
országban! Aztán eltelt néhány év, s úgy éreztem,
elképzelésem mégis megvalósulhat. Kicsiben,
mintegy modellezve e nagyszabású eszmét: Pé-
csett, a Nemzeti Színház mellett működő kamara-
színházban. Annak a színháznak a szabadság és a
merészség lett a vezéreszméje.
 Valójában mit jelent, túl a szavak első

értelmén, ez a színházi eszmény?
 A művészet számomra az az ideológiáktól

mentes szellemi közeg, ahol az ember az „uni-
verzum polgárának" érezheti magát - ahogy Pi-
linszky megfogalmazta. Az univerzum a nyitottsá-
got jelenti, az el nem apadó folyamatos kísérletező
kedvet, az örök nyitott kíváncsiságot. Csupa olyan
tulajdonság ez, amelyet születendő gyerekként
örökségül hozunk egy másfajta létből, az öröklétből;

R Ó N A KATALIN

SZABADSÁG ÉS MERÉSZSÉG
BESZÉLGETÉS SZIKORA JÁNOSSAL
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s ezt az örökséget azután az emberek többsége,
mire felnő, elherdálja. Jellemző módon a pécsi
kamaraszínháznak a bérleteit is róluk, az „uni-
verzum polgárairól" neveztük el. Pilinszkyről,
Kondor Béláról, Bódy Gáborról, Szentkuthyról. Egy
évig létezett ez a színházi műhely. Es korunkban
tipikus módon nem a rendőrség tiltotta be, nem párt
üldözte, egyszerűen a középszerű ízlés szüntette
meg.

 A színházi műhelyt meg lehetett szüntetni, de
az eszményt aligha.

- Magamban még mindig nem mondtam le róla.
Es biztos vagyok benne, hogy a szabadság és
merészség színháza egyszer létrejön...

 Talán Szegeden...
 Személyes kudarcnak érezném, ha nem így

lenne. Csakhogy ezeket szellemi értelemben föl kell
építeni. S ez nem azonos egyetlen sikeres vagy
sikertelen évaddal. Hosszú évek kemény munkájá-
ról van itt szó. Szegedre három évre szerződtünk,
ez talán elég lesz az alapozáshoz.

 Valamikor úgy mondtuk, egy színháznak, egy
társulatnak négy évadra van szüksége ahhoz, hogy
igazán megmutassa önmagát.

 Legalább. Komoly színházi műhelyek példája
mutatja - gondoljunk csak Kaposvárra, Szolnokra,
a Katona József Színházra -, hogy hat-hét évbe
telik, mire összecsiszolódik egy csapat, mire a
színház valóban önmaga lesz. Es akkor még nem
beszéltünk az egymást keresés, a tapogatózás
megelőző idejéről. Ritkán adatik meg ennek az
esélye. Mostanában hozzá kell szoknunk, hogy
nagy csinnadrattával temetünk színházakat, társu-
latokat, amelyeknek nem sikerült talpon maradniuk,
de hát ezt végül is meg kell szokni, ez a világ
természetes rendje.

- Valóban az lenne, ha a temetetteknek megada-
tott volna a négy vagy akár a hét esztendő... Pálya-
futása alatt eltöltött valaha is ennyi időt egy társu-
lattal?
 Nem. Soha.
- Miskolc, Győr, Eger, a Vígszínház, Pécs, Szol-

nok - megannyi útjelző tábla. Hol töltötte a legtöbb
időt?
 Talán épp a Vígszínházban.
 Különös. Főként, ha arra gondolok, hogy ak-

koriban a Vígszínházat föltétlenül a konveniconális
teátrumok skatulyájában tartották számon. Vajon
bizonyítani akarta, hogy mást és másként is lehet
ott csinálni, vagy egyszerűen úgy érezte csaknem
egy évtizedes vidéki hadakozás után, hogy ebben a
színházban elég, ha „csak" rendez, ha nem terheli a
vezetés felelőssége?
 Valóban, sok viharos esztendő utána

Vígszínház nyugodt kikötőnek tűnt. Nem
nyomasztott a színházvezetői kényszer. Túlságosan
belefáradtam az évek óta tartó küzdelembe, s úgy
véltem, ideje végig-gondolni a helyzetemet.
Elhittem: szükség van rám a Vígszínházban, és
biztos voltam benne, hogy a nyitottság eszménye
nem csak egy irányban érvényes.
 Aztán, talán váratlanul, de a Vígszínháznak is

búcsút mondott. Mégsem találta meg ott a helyét,
vagy az örök nyughatatlanság vitte tovább?
 Konkrétan egy darab volta kiváltó ok. Eletem-

ben először darabírásba fogtam. Találtam egy tör-
ténetet, nekiláttam. Es ez nem volt más, mint A
varázsfuvola létrejöttének históriája, egy mű szüle-
tésének, két művész barátságának a története. Ez
lett a Legenda A varázsfuvoláról. A Vígszínházban
nem tetszett. Szolnokon Schwajda György más-
képp látta. Így a Szigligeti Színházban rendeztem
meg Garas Dezsővel a főszerepben. Ez akkor ko

molyan gondolkodóba ejtett: miért van az, hogy ha
én valamit nagyon őszintén a magaménak érzek,
azt Szolnokon csinálhatom meg és nem a
Vígszínházban? Ahogy a Doktor Zsivágó sem kel-
lett, az az előadás, amelyet máig is pályám egyik
legfontosabb állomásának tartok. A Szigligeti Szín-
ház játszotta el először. A Vígnek az sem tetszett,
pedig szerettem volna ott megrendezni. Aztán Vá-
mos Lászlónak mégiscsak jó volt a Nemzeti Szín-
házban... A Vígszínház kapcsán egyértelmű siker-
ként Az ügynök halálát szokták emlegetni, az az
előadás valószínűleg tényleg megérintett minden-
kit, de már Kárpáti Péter drámájának (A folyón át a
fák közé...) rendezésével konfliktusba keveredtem.
Valahogy elfogyott a levegőm, elfogyott irántam a
bizalom... Es ezt, visszanézve azokra az évekre, csak
azért tartom furcsának, mert azóta az enyémeknél
sokkal hajmeresztőbb kísérletekre volt pénz,
lehetőség.

Még az első évadban történt egy mozzanat,
amelynek akkor nem tulajdonítottam különösebb
jelentőséget, csak utólag, visszagondolva látom,
hogy már abban benne volt a lényeg. Az ügynök
halálában van egy jelenet, amikor a fiú összetűz az
apjával, fölborítja az asztalt, és azt kiabálja:
„Basszátok meg az üzleti világot!" Az angol
eredetiben így van: Fuck the business world! A
magyar fordítás ennél enyhébb: A fészkes fene
essen abba az üzleti világba! - mondja. Mi
visszaállítottuk az eredeti változatot. Marton László
megnézett egy próbát, s amikor meghallotta, hogy
mit kiabál a színész, azt mondta: gyerekek, ez így
túl durva, maradjon csak, ahogy volt. Akkor még új
voltam, nem akartam vitatkozni, nem is éreztem
túlságosan fontosnak a dolgot, ráhagytam. Attól
kezdve Hegedűs D. Géza estéről estére „fészkes
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fene essennel" borítgatta az asztalt, s mindenki
szépen megnyugodott...
 Különös hasonlóságot érzek, persze más-más

szituációban, a vígszínházi búcsú és a pécsi szük-
ségszerű távozás között. Mintha ismétlődnének a
helyzetek.

- Túl vagyok rajtuk, mögöttem vannak.
 Annak idején Nagy Lászlót idézte: „S dúlt

hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist?" S
hozzátette: a színpadon is katedrálist kell építenünk,
és ha az előadás valóban katedrális, a szónak szent
és tiszta értelmében, akkor nem baj, ha téglái
szennyből és sárból valók. Vajon ma is így gon-
dolja?
Minél jobban múlik az idő, annál inkább így

gondolom. A mai idő egyre kevésbé kedvez a mű-
vészetnek, a művészeknek. De valahogy úgy vagyok
vele, minta Rubljov harangöntője. A mesterséget
tudni, fogásait őrizni kell. Lehet, hogy nagyon sokáig
nem épülnek templomok, nem öntenek ha-rangot, de
mégiscsak érteni kell hozzá, valakinek tudnia kell,
hogyan is kell harangot önteni. Lehet, hogy egész
életünkben egyetlen harangot sem önt-hetünk, de a
tudást át kell adni, örökül kell hagyni minden fortélyát,
mert majd eljön az idő, amikor valakinek mégiscsak
megadatik a harangöntés lehetősége. Így van ez a
szellem katedrálisával is.
 A múló idő a saját idejét vagy a világét, a korét

jelenti?
Nem csak az enyémet. A történelem idejét.
 A katedrális alapköve sem került még a he-

lyére?
- Nem adtam fel ezt az eszmét, és egyáltalán nem

vagyok pesszimista. Különösen nem, ha arra
gondolok, hogy vannak emberek, nem is kevesen,
akikben hihetetlenül nagy és kiirthatatlan a színház
iránti ambíció. Es amikor a politika felelőtlenségét és a
köztisztviselők cinizmusát látom, amellyel a kultúrát
kezelik, mindig azokra a kialvatlan, csóró gyerekekre
gondolok, akiknek ugyan nem csipog a zsebében
Westel telefon, és mégis megtalálják a „kapcsolatot"
egymással. Gyakran látom bennük magamat, ahogy
elkezdtem ezt az egészet. Es pontosan tudom, hogy
a jövő színházát ők fogják föl-építeni.
 De addig legalább meg kell tudni őrizni azt,

ami van.
 Milyen furcsa, hogy húsz évvel ezelőtt úgy

gondoltam, jó lelkiismerettel a színházban csak egy
dolgot lehet: rombolni. Ma azt hiszem, jó lelkiis-
merettel csak építeni szabad. Mert más előjelűek a
társadalmi erők. Régen a társadalmi establish-
mentnek egyetlen célja volt: mindent konzerválni.
Ezért éreztem progresszívnek minden kultúrterrorista
akciót. Mára tökéletesen megfordultak az erővonalak.
A társadalmi establishment a kultúra gátlástalan
gazdasági szétzúzására rendezkedett be.
 Es micsoda iszonyú cinizmussal hajtogatja a

piac követelményeit.

- Épp ezért, aki ebben a korszakban a kultúr-
terrorizmust választja, az ő malmukra hajtja a vizet,
s akarata ellenére konzervatívabb, mint képzelné.
Mit takar a kultúrterrorista fogalma?
 Szerintem kultúrterrorista az, aki fölrobbantja

az intézményt, fölrobbantja a játékszabályokat, és
természetesen fölrobbantja saját magát is.

- Valóban volt idő, amikor a progresszivitást a
rombolás jelentette?
 Volt egy időszak, amikor abból, amit a színház-

ról képzeltem, és persze képzelek ma is, nagyon sok
minden megvalósult. Abban az időben engedték be
az amatőr mozgalmat a kőszínházakba: Paál István,
Ács János színházára gondolok, utóbb jött Csizma-
dia. Akkortájt kezdtem el én is dolgozni. Azok az
előadások egészen másfajta világnézetből fakadtak,
mint amit nálunk megszoktak. A mi Mekkánk
Wroc3aw volt. A kocsmák, az egyetemi klubok, ahol
reggelig együtt voltunk, beszélgettünk, vitatkoztunk.
Es micsoda hangulatuk volt azoknak a hajnalban
megismételt előadásoknak! Mintha egy másik
világban éltünk volna, mintha másik világból érkez-
tünk volna. Aztán elmúlt az is. Egyszerre csak nem
lett másik világ. Csak egyetlen világ létezett, aminek
volt egy ilyen oldala meg egy olyan...

De azt hiszem, amiről most beszélek, az nem
más, mint a fiatalság elvesztése. Minden fiatal azt
hiszi, hogy egy másik világban él, aztán, amikor
elmúlik a fiatalság, akkor látja csak, hogy az a másik
talán nem is létezik. Persze azért valami volt, vala-
minek lennie kellett, élettel teli volt az a kor. Annak
kellett lennie, hiszen azok nélkül az energiák nélkül
nem következhetett volna be a hetvenes években a
színház megújulása.

BÁBFESZTIVÁL BELGIUMBAN

A genti Europees Figurenteatercentrum
1997. július 20. és 27. között rendezi meg ötödik nyári bábművészeti fesztiválját,

az International Puppetbuskersfestival 1997-et.

A rendezvény egyike a legnagyobb európai szabadtéri bábfesztiváloknak. Műsorán legalább tíz ország több,
mint huszonöt társulata vagy szóló bábművésze mutat be több, mint kétszáz előadást, amelyek legtöbbje
először látható Belgiumban.
A fesztivál díja a Luk Vincent-prijs nagyon fontos a résztvevők számára mert már bebizonyosodott, hogy

afféle útlevélként szolgál más nemzetközi fesztiválokra. A díjat a múltban olyan társulatok kapták meg, mint a
Bouldegom (Franciaország), a Green Ginger (Anglia), a Fundus (Németország), a Credo (Bulgária), a Diego
Stirman (Argentina-Franciaország) és a Zwei Hände (Bulgária-Németország).
A genti fesztiválok (a Figuero és az International Puppetbuskers festival) közismertek jó szervezésükről,

vendégszeretetükről és változatos összetételű közönségükről, amelyben egyaránt megtalálhatók gyermekek
és felnőttek, a bábszínház nemzetközi szakemberei és újságírók.
A műsort Freek Neirynck, az Europees Figurenteatercentrum fő koordinátora állítja össze. Mint a genti

telephelyű Teater Taptoe művészeti vezetője, társulatával számos országot és nemzetközi fesztivált felkeres, és
a helyszínen válogat a kínálatból.
A műsor összeállítója azonban fenntart helyeket olyan társulatoknak, amelyek dokumentáció, fényképek

és videofelvételek segítségével mutatkoznak be. A videofelvétel lehet amatőr munka is, csak az a fontos, hogy
az ajánlott előadást, illetve előadásokat a maguk teljességében rögzítse.
Azok a társulatok vagy szóló előadóművészek, amelyek, illetve akik részt szeretnének venni az Europees

Puppetbuskersfestival 1997-en, küldjék el anyagukat a lehető leghamarabb a következő címre:

Europees Figurenteatercentrum, c/o Freek Neirynck, Trommetstraat 1, B-9000 Gent.
Az anyag elküldése után legkésőbb két hónappal választ kapnak.

 Azt hiszem mégiscsak arról van szó, hogy
fiatalságunk évet egy különös, változó történelmi
idővel estek egybe.
 Persze, csak hajlamosak vagyunk ezeket a

kérdéseket generációs dimenzióban nézni. Es én
magamban most is azt képzelem, hogy újra létezik
egy Wroc3aw, csak talán mi nem tudjuk. Jó lenne, ha
lenne. Szomorúvá tenne, ha bizonyosan tudnám,
hogy nincsenek olyan helyek, ahol úgy lehet-nek a
mai fiatalok, ahogy mi voltunk egykor.
 De hát lehet, hogy az a világ tényleg véget

ért, s most másfajta világban, másfajta körülmények
között kell megtalálni az embernek a helyét.
 A világ egy kicsit véget ért... mindannyian

érezzük, s valóban nem csak azért, mert már nem
vagyunk fiatalok Proust írja, s ez most nagyon
érvényesnek tűn k: sajnos nemcsak az emberek
öregszenek, hanem a városok, az utcák, a házak is.
 Korábbi találkozásainkkor sohasem titkolta:

a színházat olyan „társasjátékként" éli, amelyben
nagyon fontosak a társak, azok, akikkel együtt
dolgozik, akikkel együtt gondolkodik.
 Ha visszagondolok utam fontos pillanataira,

mindig nagyon sok embert látok magam körül, s
mindig akkor éreztem magam gyöngének, amikor
légüres tér vett körül. Mindig pontosan tudtam, nem
elég a megszállottság. Katedrálist nem lehet egyedül
építeni. S úgy gondoltam, most már addig nem
vágok bele újabb „építkezésbe", amíg nincsen
megfelelő, azonos eszményre szövetkezett csapa-
tom. Most úgy érzem, megvalósulhat, amit elkép-
zeltem. Hogy jól választottam-e, hogy a Sors jól
keverte-e a kártyát, még nem tudom. De biztosan
nem vállaltam volna a Szegedi Nemzeti Színházat,
ha nem éreznék magam mellett társakat.


