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Színház, stúdió, előadóestek, verses-zenés
produkciók, egy „hely", ahol találkozhatunk...
hányszor beszélgettünk már erről,
hányszor, s mindig új és úi aspektusból,
ahogy éppen a pillanat meghatározta. Hogy hol
vegyük föl a beszélgetés fonalát? Tálán mégiscsak
az alapkérdésnél: a Merlin Szín házból szemlélve,
hogyan látja Jordán Tamás a színház helyét és
helyzetét, létjogosultságát a mostani időben?

 Attól félek, ha igazán őszintén felelek, máris

öngólt rúgok. Ugyanis azt kellene mondanom,

hogy nem látom a színház helyét, nem érzem
ellenállhatatlan szükségességét. Ma. Persze csak
ma, s valószínűleg ez nem lesz mindig így. De

egyelőre az a kérdés, kinek játszunk, melyik az a
réteg, amelyik valóban igényli, ha igényli a szín-
házat. Még én itt, a Merlinben sem tudom pon-
tosan, hogy kik járnak színházba. Sokfélék, asze-
rint, hogy melyik előadásunk van műsoron, s ez
rendjén is való, de mégsem tudnám azt mondani,

hogy ez vagy az a réteg keresi a színházat. Meg

kellene állítani az embereket az utcán, és meg-
kérdezni, járnak-e színházba, ha igen, miért, ha

nem, miért nem, mi az, ami igazán érdekli, mi az,
ami teljesen hidegen hagyja őket.

 A színházak látszólag mégsem üresek.
 Nem, nem. És egyáltalán nem lehet panasz-

kodni, nem lehet azt mondani, hogy nem jön a
közönség. Mostanában azt hallom, még az is
előfordul, hogy rendőröknek kell vigyázniuk a
sorban álló jegyvásárlókra a József Attila Színház
előtt, mert olyan nagy az igény és a fölfordulás,
amikor árusítani kezdik A miniszter félrelép jegyeit.
Ilyesmit utoljára az ötvenes években értünk meg.
De akkor a Ill. Richárd jegyeiért „verekedtek".
Hozzáteszem, nincs ezzel az előadással nekem
semmi bajom, láttam, én is remekül szórakoztam.
Csak hát azért, ha belegondolunk, van a két darab
között egy kis különbség.

- Meg a két korszak között is...
 Persze, de hát azért ma nincs az a Ill.

Richárd, amelyért sor állna.
Mert nem az „áthallások" idejét éljük. Leg-

alábbis ebben a pillanatban már és még nem.
 Volt idő, nem is olyan nagyon régen, amikor

tüntetően jelen kellett lenni, meg kellett érteni az
üzenetet. Jól emlékszem, amikor a kaposvári
Marat-előadásra egyetemisták, értelmiségiek
konvojban érkeztek, virágesővel árasztották el a
színpadot. Akik akkor ott voltak, tudták, hogy mi
ellen tartanak össze. Aztán a nagy zavarban elve-
szett valami...

- Talán éppen a MŰVÉSZET csupa nagybetűvel.
 Föl kellene fedezni újra, hogy mit jelent, mit

kellene hogy jelentsen a nagy tömeg számára a
színház. De közben a színház is attól szenved,

amitől az egész ország. A kilátástalan gazdasági

helyzettől, ami egyértelműen arra kényszeríti az
intézményeket, hogy megpróbáljanak minél na-

gyobb tömegeket vonzani, zsúfolt nézőtér előtt

játszani, s persze kiszolgálni az ízlést. S hogy mit

diktál a közönség? Azt mondja, fáradt vagyok,
egyre jobban hajszolom magam, ha színházba

megyek, szórakoztassatok, nevetni akarok, ki-

kapcsolódni... Hát tessék, erre reagál a színház.
Zenével, dallal, tánccal... eladható „ipari" termékkel.

- Csakhogy ez nem egészen új keletű gond.
Jól emlékszem, ugyanezeket a problémákat és
érveket soroltuk mára nyolcvanas évek derekán
is. Akkoriban kezdődött a prózai színházak
zenésedése, akkoriban jöttek a nagy musicalek
meg a kisebbek is.
 Azt hiszem, végül is ez világjelenség, ezt a

portékát árulják mindenfelé, mert azt mondják,

ezt szereti a közönség. És lehet, hogy tényleg ezt

szereti, de az is lehet, hogy már elhitte, hogy ezt

szereti... S ha most azt kérdezné, hogy igazából

érdekeI-e ez engem, akkor lehet, hogy meglepő

választ adnék: nem. Tudom persze azt is, hogy

ennek konzekvenciái vannak. Meg kell felelnem

rá, hogy miért nem. Meg arra is, hogy akkor mi
az, ami érdekeI.
Helyben vagyunk. Egy évvel ezelőtt, amikor

beszélgettünk, majd valamivel később újra, azt

éreztem, hogy kimondva-kimondatlanul más,
több érdekli, mint a szorosan vett színház, a
szorosan vett pálya. Amikor arról mesélt, hogy a
Merlinnek egy„ hely"-nek kell lennie, ahol talál-
kozhatunk, ahol együtt lehetünk, ahol beszélget-
hetünk, ahová jó (bejönni, ahol egymásra
nézhet-nek azok, akik egyetértenek, s azok is,
akik nem, akkor úgy éreztem, mintha kevés
lenne Jordán Tamás számára a színház, szűk a
tér.
 Ötvennégy éves vagyok. Ha szerencsém

van, még lesz tíz jó évem. Sok, kevés? Sok, ha
arra gondolok, hogy van egy tízéves lejáratú
OTP-tartozásom, nagyon kevés, ha belegon-
dolok, mi mindent kellene még elvégeznem,
mennyi dolgom van még az alkotó életben. S ha
arra gondolok, hogy mennyi dolgom van még,
türelmetlen leszek, s el kell fogadnom: itt az ideje,
hogy magammal, a saját munkámmal, a saját
feladatommal foglalkozzam. Ezért dobtam le ma-
gamról a Szövetség terheit. Ne értsen félre: ez
nem gőg, nem árulás, csak önvédelem.
 Ezt most úgy mondja, mint aki azt hiszi,

lépéshátrányba került saját magával szemben, s
most egy nagy lélegzetvétellel, elszántsággal úgy
döntött, itt az ideje, hogy behozza. Bármi áron is.
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- Igazából sohasem tudtam még erről beszél-
ni, de most valahogy kikívánkozik már belőlem.
Egész pályám során úgy éreztem, hogy késésben
vagyok: hét éva veszteségem. Az a hét esztendő,
amennyivel később kezdtem színházzal foglal-
kozni. Es magamban mindig visszaszámoltam.
Amikor harminckét esztendős lettem, azt mond-
tam, ott tartok, mintha huszonöt lennék. Persze
azt is tudom, hogy ez nevetséges dolog, s akár-
hogy igyekszem, sohasem tudom behozni ezt a
késést. S ez az érzés, bár sohasem mondtam ki,
minden pillanatomban végigkísért. Mint ahogy
végigkísért valamiféle különös, távolságtartó,
megfoghatatlan és főleg ki nem mondott, ma-
gam előtt is titkolt gondolat, amely arról szólt,
hogy valójában magam sem tudom, miért va-
gyok itt, mit keresek itt.
 Mit keres a színházban, mit keres a színészi

pályán, miért lett színész? Valahogy így hangza-
nak ezek a belsőkérdések?
 Valahogy így... meg úgy, hogy talán nem is

kellett volna színészetre adnom a fejem. Most

már tudom, dacból, valami mást akarásból keve-
redtem ide. Beléptem a negyvenedik évembe,
mire egyáltalán magamnak is megfejtettem a
titkot, de akkor még jó ideig nem tudtam beszélni
róla. Azóta aztán már édesapám is hallotta a
magyarázatot, s megértette-helyeselte. Ötgyere-
kes X-es - azaz osztályidegen - családban nőttem
föl. Apám nagyon szigorúan fogott bennünket, az
iskolából még négyessel sem állíthattunk haza,
mert azt mondta, s igaza is volt, a mi családi
hátterünkkel abban az időben legföljebb
színjelesen volt esélyünk, de még az sem biztos.
Gátlásos voltam, istenfélő, úgy gondoltam, hogy
Isten vigyáz rám, de büntet is, szorongtam, és
közben szép lassan kifejlődött bennem a
kisebbrendűségi érzés. Kerestem valamit, ami
talán fölszabadít. Azt képzeltem, hogy a színész
- és ez nem volt megszemélyesítve, nem
kötődött egyetlen nagy személyiséghez-, ha
fölmegy a színpadra, és ott leél egy életet,
valami különleges dolgot csinál, s miközben
valaki más alakjába bújik, valami olyasfélét tesz,
amitől fölszabadul. Valahogy így

kezdődött, de ma már azt gondolom, talán nem is
kellett volna, nem is volt föltétlenül szükséges.
 De mégiscsak egy olyan pillanatban került a

műszaki egyetemről az Universitas bűvkörébe,
amely sokak számára meghatározó volt.
 Persze. Ez biztosan így van. Mint minden, ez

is szerencse dolga. En azt hiszem, a színészethez
is, mint annyi máshoz, nagyon nagy mértékben
szerencse kell, és csak igen kis százalékban te-
hetség. En tényleg jó időben kerültem oda: akkor,
abban a szörnyű időben fantasztikus csapat gyűlt
ott össze, a kivételes találkozások korát éltük,
megtanultuk, hogy a szó legjobb értelmében mit
jelent a közösség, mit jelent együtt lenni, miként
lehet alárendelni mindent a szerepnek, a színház-
nak, az együttjátszásnak. Ez az, amit csak akkor
és csak ott lehetett igazán megtanulni és megér-
teni, s ami életre szóló tartalékot, tartást adott.
Tíz évig tartott. Aztán jött a Huszonötödik Szín-
ház, újabb tíz eszendő, és Kaposvár a maga
évtizedével.
 Azt szokta mondani, úgy látszik, életének

bűvös száma a tízes. De amikor arról beszél,
hogy talán nem is kellett volna a színi pályára
lépnie, mit gondol, mérnökként több szerencsével
járt volna?

- Az életben az a gyönyörű, hogy nem egy-
valamiről szól, s ráadásul nincs is ellenpróba.
Nem tudom, hová vitt volna az elhivatottság.
Lehet, hogy most valami nemzetközi céghez köt-
ne a munkám, tudós társaságban ülnék szakte-
kintélyként. Nem tudom. De hiszek abban, hogy
minden attól függ, az ember a megfelelő időben
miként dönt. S aztán az elhivatottság párosul-e
elszántsággal, és persze nem győzöm eleget
mondani: szerencsével.
 Egy korábbi találkozásunkkor, amikor egy

pillanatra úgy éreztem, hogy már nem is a színész
Jordán Tamás beszél azt felelte: „Lehet, hogy már
nem is vagyok színész. En már menekülök a
szerepek elől, nem akarok játszani..." De azért
időről időre mégiscsak színpadra lép, s nem csak
röpke jelenetekre, hogy így is vezesse-irányítsa
csapatát, a Merlin ifjú társulatát, most például újra
játszik a Kamra Dürrenmatt-előadásában.
 Most, ha azt mondanám, hogy igazán nem is

nagyon szeretek már játszani, eretnek dolog
lenne... Játszom, s nemcsak azért, mert hívnak,
hanem mert a lelkem mélyén talán tudom is,
hogy fontos még a színészet, s egyúttal azt is
bizonyítanom kell, hogy nem azért nem akarok
színpadra lépni, mert már nem megy, mert bele-
fáradtam, mert nem tudok játszani. De nem kom-
penzálok semmit. Egyszerűen arról van szó,
hogy egyre jobban zavar, ha azt érzem, hogy a
színház nem más, mint illusztráció. Minden ideg-
szálam tiltakozik, ha azt látom, hogy a színész
rossz hatásfokkal „lereagál" helyzeteket, és nem
történik semmi más. Egyre kevésbé kap helyet a
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színházban az ember. Engem pedig kizárólag az
érdekel, miként viselkedik az ember a legkülön-
bözőbb szituációkban, hogyan éli meg a helyze-
teket, mi játszódik le benne a lelke mélyén, mi az,
ami belül történik, anélkül, hogy látható lenne, de
a színháznak mégiscsak „meg kell mutatnia".

 Ez pedig már az alkotás.
 Sokan azt mondják, a színészet nem alkotó

műfaj, hanem reprodukáló. Nos, ez az én nagy
problémám. Ha a színészet valóban nem alkotó-
művészet, akkor számomra semmi örömöt nem
jelent.
 Valójában úgy gondolom, inkább arról lehet

szó, hogy az alkotás folyamata a próbákkal nagy-
részt véget ér.
 Az előadáson kétségtelenül azt kell reprodu-

kálni, ami a próbákon létrejött. S az maga az
alkotás. Amíg megszületik egy alak, kialakul egy
jelenet, életre kel az előadás egysége. Számomra
tényleg egyre inkább ez a fontos. Az alkotás
ihletett pillanatai, az alkotás folyamata. Teljesen
persze nem ér véget a próbákkal, hiszen nap nap
után, előadásról előadásra, újra és újra meg kell
vívni a csatát, meg kell kísérelni alkotásnak
tekinteni a játékot, de az már „csak" ismétlés, az
igazi alkotás maga a próba. A próbák során
születik meg az az alak, aki én vagyok, de őt kell
azután reprodukálnom az előadások során.
Persze a színésznek állandóan olyan állapotban
kell tarta-

nia magát, hogy újra meg újra fölfedezze a meg-
személyesítendő figurát. Tudom, az előadások
során is létrejöhetnek fölfedező pillanatok, de az
egész, a lényeg, a csoda mégiscsak a próbák
idején kel életre.
 Ez lenne a színház pillanatnyi problémája?
 Az a baja a színháznak, hogy a szerepeket

játszó színészek nincsenek birtokosi helyzetben.
Hogy a szöveg, amit mondanak, nem az övék.
Persze ez mindig is így volt, a színész mindig az
író szövegét mondta, de talán jobban érezte,
hogy az övé, talán tényleg az övé volt, vagy az is
megeshet, hogy nem számított, hogy nem az
övé. A mai korban nagyon fontos lenne, hogy a
színész magáénak érezze a szavakat, magáénak
tudja a gondolatokat, hogy a mondatokban kife-
jeződjék a maga viszonya a világgal, környezeté-
vel. Hogy mindaz, amit a színpadon előad, tény-
leg az övé legyen, elválaszthatatlanul a sajátja.
Mert akkor nem csak „fölmondaná" a szöveget,
nem viselkedne úgy, mint akinek egy, a saját
gondolkodásától független, kötött beszédet kell
előadnia. S akkor talán tényleg megszülethetne
valami, amire azt mondhatnánk, íme, a színház
mai vagy legalábbis egyik mai útja.
 Ars poeticáját mondja? Talán ebbe az irány-

ba igyekszik immár fölnevelt színészcsapatát, a
Merlin-iskolába járó s azt kijárt fiatal együttest
vezetni? Lehet, hogy valahol itt keresgélhetjük a
Merlin Színház útját?

 Az iskolát Lázár Katival annak idején azért
hoztuk létre, hogy majdan kialakítsunk egy közös
nyelvet beszélő kis csapatot. Három évre tervez-
tük a színiiskolát, három év alatt elvégeztük a
feladatot, s azóta a volt növendékek itt játszanak, a
Merlinben. Eddig, bármily furcsán és fájdalmasan
hangzik is ez, nagyon kevés időm volt arra, hogy
igazán együtt dolgozzam velük, hogy valóban
kipróbáljam a műhelymunkát. Ez talán csak a
Szeretni kell! előadásában történt meg; de most
két és fél hónapig végre valóban közösen hozunk
létre valamit, ami talán megmutatja, talán eldönti,
érdemes volt-e, lehet-e a kiszemelt, vállalt úton
járni. Nem megírt darabról van szó, hanem egy
röviden fölvázolt szinopszis alapján együtt
alakítjuk ki a szöveget, a játékot. A köz-ponti
„figura" egy hatalmas televízió, amely immár
betölti a családok életét. Döbbenten olvastam
nemrégiben egy fölmérést, amely arról szólt, hogy
a fiatalok napi négy-öt órát töltenek a kép-ernyő
előtt, minden idejüket a tévénézés köti le, az
zsibbasztja az agyukat. A televízió nálunk,
elképzelésünk szerint, a szó szoros értelmében
családtag lesz, beleszól az életekbe, kilépnek be-
lőle a szereplők, belépnek a családtagok...
 S az improvizált szöveg, ahogy előző

gondolatmenetéből sejtem, valóban a színész
sajátja lesz, a színész birtokolni fogja, a színház
pedig „lecsupaszítva" kiszolgáltatja magát a
színész-nek és a nézőnek, hogy ott, az
előadáson szüles-
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sék meg a csoda, a varázslat. Persze ehhez egy
pillanatra sem szabad megfeledkezniük arról,
hogy a televízió nem először lesz „családtag" a
színházban.

-M o s t mégis megpróbáljuk, s úgy gondolom,
ez a két és fél hónap elegendő lesz arra, hogy
meglássuk, hogyan állunk a színházzal, az esz-
ményeinkkel, miként tudunk írott szöveg nélkül
közösen gondolkodni és játszani, tudunk-e vala-
mi igazán újat produkálni. Ez az előadás egyben
az iskola stúdiumainak lezárása is. Eldől, mire
jutottunk. Nincs recept, nincs biztos végered-
mény. Nem titkolom, szorongok attól, hogy sike-
rül-e, ugyanakkor tökéletes nyugalommal tölt el
az elhatározás, hogy most végre kipróbálom ma-
gunkat. Lehet, hogy most kinyílnak a zsilipek, de
lehet, hogy épp ellenkezőleg, bezárulnak. A
lehetőség adott, de az is megeshet, hogy a végé-
re kipukkad, mint egy luftballon. Meg kell próbál-
ni, ebben biztos vagyok. Mindez nemcsak elgon-
dolás, de tehetség dolga is. En úgy gondolom,
most nem tehetek mást.

- S ha nem sikerül? Ezt egy átlagos bemutató
előtt nem lenne érdemes megkérdezni, ám most
úgy érzem, mintha önmagában mindent erre az
egy lapra tett volna fől.

- Ha nem sikerül? Akkor be kell látni, hogy
nem ment, be kell látni, hogy másfelé van a
színház útja... Le kell vonni a konzekvenciát... és
talán visszatérni a színészethez... Ám ha sikerül,
kijelöl egy utat, megmutatja, hogyan kell mosta-
nában, hogyan kell nekünk színházat csinálni itt,

Interjúk, nyilvános beszélgetések előtt be
szoktam menni a Színházi Intézet doku-
mentációs részlegébe, és áttanulmányozom a
kiszemelt páciens, szóval a beszélgetőtárs
dossziéját...

- ...hát igen, elismerem, egy csomó könyvet
nem vittem vissza.

- Emiatt ne aggódj, azzal ott nem foglalkoz-
nak, inkább az érdemeket dokumentálják. A

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

a Merlinben. Lehet, hogy ez most egy kicsit
nagyképűen hangzik, bár lehet, inkább úgy tűnik,
valami deviáns dolgot csinálok, és azt bizonyga-
tom róla, hogy ez az én utam. Minden lehetséges,
de számomra a lényeg mégiscsak az, hogy meg-
próbáljunk egy olyan színházat létrehozni, amely
minden pillanatában, az előadáson is alkotás, a
szó totális értelemében.

- A teljességre törekvés minden szempontból,
minden területen sajátja. Igy gondoltam ezt akkor
is, amikor arról beszélt, hogy a Merlinnek
„helynek" kell lennie, abban az értelemben,
ahogy annak idején az Egyetemi Színpad sem
„csak" színház volt, ahol előadásokat, előadó-
esteket tartottak. Vajon sikerült-e ezt az eszmé-
nyét megvalósítani?

- Hát ez komoly dilemma. Tulajdonképpen azt
kellene mondanom, hogy nem, de azért ez így
sem igaz. Az, ami az Egyetemi Színpad volt,
valószínűleg már soha többé nem hozható
vissza. A Merlin-klub mindig zsúfolásig megtelik,
ha klubest van, ha valami rendezvényt ígér a
program, s aki olyankor azt látja, hogy még a
lépcsőn is állnak, hogy alig lehet beférni, úgy
gondolja, ez mindig így van. Máskor viszont azért
jócskán akad hely, de lehet, hogy akik itt találták
volna meg a beszélgetésre-együttlétre alkalmas
teret, elszoktak ettől, vagy azért nem szoktak ide,
mert itt mindig történik valami... Nehéz ezt meg-
mondani, talán több türelem kellett volna, na-
gyobb kitartás, de akkor meg hogyan éltünk
volna meg? Ki tudja...? Azért még nincs eltemetve
a hely-eszmény. Ha, ahogy a tervek szólnak,
1998-ra „ledobja" az épület a „rátapadó" háza-
kat, s egy gyönyörű park közepén áll majd, biz-
tosan többen találnak rá. Akkor majd eltűnnek a
formális nehézségek. Csak nehogy akkor mások-
nak is túlságosan megtetsszen...

dosszié külső borítóján például mindig szerepel-
nek az illető díjai - ebből most már van neked
bőven -, és jelölik a születési helyét és időpontját
is. Nálad ezszerepel:Pécs,1947.Vagyis ebeszél-
getés megjelenésének évében ötvenéves leszel.
Miközben tehát az Osiris-est középpontjában,
feltételezem, legutóbbi színházi munkáid állnak
majd, érdemes lenne, bármilytöredékes és eset-
leges lesz is, egy pályaképet is felrajzolnunk. (Es
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LÉTRA, FAL, MESE
BESZÉLGETÉS GOTHÁR PÉTERREL


