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Ideológiai útkeresés 

Erôsen politikai beállítottságú fiatal képzômûvészek csoportjából
alakult ki az Orfeo. Elôzményének az a csoportosulás tekinthetô,
amely a 60-as évek végén Bálványos Huba és Malgot István körül
alakult ki a Képzômûvészeti Fôiskolán. A fiatal képzômûvészek ide-
ológiai útkeresését a mûvészi útkeresés követte, amely során azokat
a formákat is kutatták, amelyekkel szélesebb rétegekre is tudnak
hatni. Mert a mûvészeti alkotásnak társadalmi feladatot is szántak. 

Az Orfeo története2 valójában a KISZ-ben kezdôdött. A Képzô-
mûvészeti Fôiskolán Bálványos Huba – elôbb mint KISZ-titkár, majd
fiatal oktatóként mint KISZ összekötô tanár3 – élénk ifjúsági életet
szervezett. Bálványos Huba szeretetteljes személyisége vonzotta a
fiatalokat – mondja Malgot István. Majd máshol4 hozzáteszi, hogy
a fôiskolán a KISZ-szervezet vezetése már akkor baloldalibb volt,
mint a magát baloldalinak nevezô kormány vagy államhatalom.

„A párt lefedett minden mozgást, ami lehetséges volt az or-
szágban, és ami neki nem tetszett, azt nem is szerette” – mondja
Bálványos Huba. De a fôiskolai KISZ olyan fórumokat szervezett,
ahol a hivatalos politika által nem igazán támogatott témák is terí-
tékre kerültek: a korai egzisztencialistáktól kezdve Petri Györgyön
át egészen a neomarxistákig, illetve a Csoóri Sándor képviselte né-
pi irányzatig sok minden szót kapott. A fôiskolások keresték a ma-
guk önmegvalósításának helyét és módját, és ezt sokan – különö-
sen a politikai cselekvés iránt vonzódó fiatalok – ezeken a fórumo-
kon találták meg. Malgot István szerint az ideológiai útkeresés mi-
att tekinthetôk ezek a fórumok az Orfeo elôzményének. Hisz na-
gyon sokféle politikai, ideológiai beállítódás jelent meg ezeken, és
az ott jelenlévôk tulajdonképpen csak egyetlen dologban értettek
egyet: Magyarországon nincs munkáshatalom.

45 éve mutatta be elsô elôadását a Stúdió „K”, akkor még ORFEO STÚDIÓ néven. A FODOR TAMÁS vezette ama-

tôr színházi csoport ugyanis része volt egy nagyobb mûvészeti-politikai csoportosulásnak, a Malgot István ve-

zette Orfeónak, amely a 60-as évek végének, a 70-es évek elejének legfontosabb autonóm társadalmi, kulturá-

lis törekvéseit összegezte. SÁNDOR L. ISTVÁN tanulmánya.1

F É N Y F O R R Á S

1 Részlet a Szabadságszigetek. Fodor Tamás és a Stúdió „K” története 1981-ig címû könyvbôl. 

2 Az Orfeo történetét nagyrészt az Orfeo csoportról szóló dokumentumfilm számára készült csoportos beszélgetés alapján foglalom össze, melyre 2008. no-

vember 22-én került sor Pilisborosjenôn. A külön nem jelzett idézetek ebbôl a beszélgetésbôl valók. A csoportos beszélgetésnek – amelyen Bálványos Huba,

Malgot István, Fábry Péter, Komjáthy Anna és Fodor Tamás vett részt – végül egyetlen részlete sem került bele az elkészült dokumentumfilmbe.

3 Bálványos Huba 1956–62 között volt fôiskolai hallgató, majd 1972-ig tanított is a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán.

4 Az Orfeo csoport. Dokumentumfilm a nagy generációról. Társrendezô: Fábry Péter. Rendezô: Nemes István. Producer: Durst György. Duna Mûhely, Me-

diawave 2000. 104 perc. 

Etoile – Orfeo Stúdió archív



Fábry Péter szerint a baloldali diákmozgalmak sem ismerték el
a létezô szocializmus egyetlen formáját sem. Ugyanakkor ezeken a
fórumokon jobbára olyan emberek jelentek meg, akik valamilyen
módon meg akarták változtatni a fennálló viszonyokat. És Fábry
szerint az talán csak a véletlen mûve, hogy ez az ellenzéki magatar-
tás végül is egy újbaloldali gondolkodásban manifesztálódott.

A csoport alakulásában az is szerepet játszott – és ezt is Fábry
Péter hangsúlyozza –, hogy amellett, hogy mindenki kereste a ma-
ga helyét, céljait, ideológiáját, erôs igény érzôdött a közösségek
iránt. Mert ugyan a hivatalos ideológia közösségi társadalomról be-
szélt, de a mindennapokban ennek hiánya volt érzékelhetô. Ezért
érezték úgy a fiatalok, hogy egy ideológiailag megformált hazug-
ságban élnek, amelyet a maguk közösségteremtô törekvéseivel
próbáltak ellensúlyozni. (De a közösség iránti vágy a 60-as évek ifjú-
sági mozgalmaiban is központi helyet kapott, a nemzetközi diák-
mozgalmakban éppúgy, mint a Vietnam melletti szolidaritásban.) 

Ez az alakuló kör határozott kisebbséget jelentett a Képzômûvé-
szeti Fôiskolán. Bálványos Huba szerint világos volt, hogy ha valaki
ennek a csoportosulásnak a tagja, az nem sok jót ígért az egziszten-
ciális kilátásaira nézve. Ezért elôbb-utóbb még azok is elhúzódtak tô-
lük, akik fantáziát láttak abban, amit csináltak. Így a törekvéseik nem
tudtak nagyobb nyilvánosságot teremteni maguknak a fôiskolán.

„De a többiek egy kalap alá vették az állami baloldalt és az igazi
baloldalt, így bennünket ugyanúgy utáltak a fôiskolán, mintha állami
karrieristák lettünk volna – meséli Fábry Péter. – Ezzel szemben az az
igazság, hogy mindenki hihetetlen áldozatokat hozott, és a saját kar-
rierjét rombolta azzal, hogy az Orfeóhoz csatlakozott.” Komjáthy
Anna ehhez azt teszi hozzá, hogy nagyon erôs szolidaritásra való haj-
lamot mutatott ez a csoport. Egymás iránt is, de olyan társadalmi
csoportok iránt is, akik nem a társadalom sikeres rétegeihez, hanem
a szegényekhez, elnyomottakhoz, alávetettekhez tartoztak.

„Maoista összeesküvés”

A formálódó csoport alakuló újbaloldali gondolkodásában fontos
szerepet kapott a maoizmus is. Komjáthy Anna szerint azért, mert
azt érezték, hogy a Szovjetunió szerepe oly mértékben torzítja,
roncsolja az életüket, hogy szükségük volt valami olyasmire, ami
ezzel szembe mer szállni, képes ezt kritizálni, sôt megkérdôjelezni.
A maoizmus (és a tiranai rádió adásai) ezt a szerepet töltötték be
az életükben. Malgot szerint ezt az érzést erôsítette a kínai kulturá-
lis forradalom is, ami eleinte olyannak tûnt, mint ami a pártbürok-
rácia ellen lép fel. Hasonló érzést keltett a kubai forradalom, illetve
Che Guevara személye is, aki a kubai miniszterséget hagyta ott a
forradalom továbbviteléért. Tulajdonképpen ezért lett példaképük
– és lobogójuk – Che Guevara5. 

Malgot szerint a maoizmus a vietnami háború6 elleni tiltakozás
miatt került bele a gondolkodásukba. Szerinte az amerikaiak Viet-
nam elleni agressziója a történelem egyik legmocskosabb háború-
ja. Sokakban fogalmazódott meg az igény, hogy jobban kellene se-
gíteni a vietnamiakat, mint ahogy azt a szovjetek teszik. (A kínaiak
viszont határozottabb segítséget nyújtottak.) Malgot István épp a
Vietnami Szolidaritási Bizottság fôiskolai delegáltjaként vett részt
egy országos agitprop értekezleten, amikor híre jött, hogy nem fog
visszatérni a fôiskolára, mert felfüggesztették a tanulmányaiban. 

A történetekrôl más nézôpontból így ír Dalos György, aki maga
is résztvevôje volt az eseményeknek: Az alakuló diákcsoport „a hat-
vanas évek közepétôl az ELTE-n, az MKKE-n, a Mûszaki Egyetemen
és a Képzômûvészeti Fôiskolán fejtett ki többé-kevésbé nyílt propa-
gandatevékenységet. Ennek látható célja az volt, hogy a lagymatag
KISZ-nél tevékenyebb szolidaritást mutasson az Egyesült Államok
ellen harcoló Vietnam iránt. Létrehoztak egy Szolidaritási Bizottsá-
got, amely hol engedéllyel, hol pedig engedély nélkül szervezett
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5 „Ernesto „Che” Guevara, »a szakállas doktor« (Haraszti [Miklós] aposztrofálta így egy dalában) amúgy is szálka volt a párt szemében – írta Dalos György.

– Bolíviai naplóját a Magvetô csak zárt kiadványként, háromszáz számozott példányban jelentethette meg. Afféle szocialista Bolivarként egész Latin-

Amerikát akarta felszabadítani az amerikai uralom alól egy nemzetközi forradalomban, amelynek résztvevôi önmagukat szükség esetén »hideg, gyilko-

ló géppé« változtatják. Ezt a felfogást Szirmai István, az MSZMP ideológiai titkára 1967-ben mint »a marxizmussal szemben álló antihumanista teóriát«

utasította el. Ami az antihumanizmust illeti, ha eltekintünk Szirmai pártjának 1956 utáni gyakorlatától, a bírálatban talán volt is valami megszívlelhetô.

Egyfelôl. Másfelôl azonban a harmincnapos, számunkra elérhetetlen nyugati utazásból hazacsempészett T-shirtökrôl melankolikus Krisztus-arc nézett

ránk, amely fölöttébb üdítôen különbözött Biszku Béla vagy Apró Antal fizimiskájától. Guevara karizmája nemcsak a szélsôbalos anarchista Ladányi Mi-

hályt ihlette versre, hanem a népi és ötvenhatos Csoóri Sándort is. Aki pedig a hatvanas-hetvenes évek fordulóján guevaristának vallotta magát, az az

ifjúság körében automatikusan »jó fejnek« számított. Néhány évvel késôbb, az 1972-es márciusi diáktüntetés egyik – egyébként jobboldali nacionalista-

ként elítélt – vádlottjától a BM külön rossz néven vette, hogy cipôtalpára bicskával bevéste a „Che” nevet.” Dalos György: Kommentár. Mozgó Világ

2000/3. A továbbiakban Dalos.

6 A második indokínai háború (1955–1975) az emberiség történetének harmadik legpusztítóbb háborúja. A két világháború után ez követelte a legtöbb

emberáldozatot (több mint 5 millió fôt). Az elsô indokínai háborút Franciaország vívta Indokína visszaszerzéséért a Ho Si Minh vezette függetlenségi

mozgalom (Vietkong) ellen. Míg ôket a kommunista országok támogatták, a franciáknak az USA nyújtott pénzügyi és logisztikai támogatást. A háborút

lezáró genfi egyezményben a franciák elismerték Vietnam függetlenségét, ugyanakkor az országot ketté osztották: Északon a Ho Si Minh vezette kom-

munisták vették kezükbe a hatalmat, a déli országrészt a franciák által támogatott korábbi császár irányította államelnökként. A második indokínai há-

ború Vietnam újraegyesítéséért folyt. Ennek során Kína és a Szovjetunió – miközben egymással is rivalizált a délkelet-ázsiai befolyásért – a kommunis-

ta Észak-Vietnamnak nyújtott segítséget, míg az USA Dél-Vietnamot támogatta mondván, hogy a kommunizmus térnyerését próbálják megakadályoz-

ni a térségben. 1965–73 között közvetlen amerikai katonai beavatkozással zajlott a háború.
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tüntetéseket, s ezért az egyetemi KISZ 1966 decemberében felosz-
latta, vezetôit pedig frakciós tevékenység vádjával kizárta a szerve-
zetbôl, közülük kettôt, Pór Györgyöt és Haraszti Miklóst az egye-
temrôl is, és rendôri felügyelet alá helyezték ôket.” (Dalos) 

Pór Györgyrôl és „szervezkedésérôl” így ír a korabeli vizsgálati
dosszié: „1964-tôl bejárt a Kínai Népköztársaság budapesti nagy-
követségére, ahonnan magyar és orosz nyelvû iratokat hozott el,
azokat diáktársaival ismertette. Az MSZMP és a kormány nézetei-
vel ellentétes nézeteket vallott, amelyeket egyetemi szemináriu-
mokon ismertetett, és nézeteinek híveket igyekezett toborozni.
1966 nyarán megismerkedett Sztolakisz Vangelisz görög emig-
ránssal, és részben az ô hatására elhatározta, hogy az MSZMP poli-
tikája ellen szervezetten fog fellépni. A vele azonos nézeteket valló
ismerôsei körébôl, fôleg egyetemistákból 1966 augusztusában il-
legális csoportot szervezett. Késôbb, 1967 nyarán újabb csoport is
alakult. A csoportok célja kezdetben a kínai és albán pártok politi-
kai nézeteinek megismerése, terjesztése és szimpatizánsokból
csoportok szervezése. A csoportok tagjai különbözô helyeken
rendszeresen találkoztak, kicserélték nézeteiket, megvitatták a
szükséges tennivalókat, valamint a Kínai Nagykövetségtôl és
egyéb forrásokból beszerzett izgató tartalmú anyagokat. Kidol-

goztak egy programtervezetet, amely az MSZMP-t az osztályharc
elkendôzésével, a nemzeti tôke újjászervezésével, a kapitalista res-
taurációra irányuló politikával rágalmazza. 1967 ôszén Magyar For-
radalmi Kommunisták Csoportja aláírással Pór György és Bence
Sándor izgató tartalmú röplapot fogalmaztak, azt Malgot István
sokszorosította, s a terjesztésbe Simon Pétert is bevonva azokat
borítékban különbözô címekre elküldték.”7

A „maoista csoport” tevékenységérôl Dalos György így szá-
mol be: „A vietnami és egyéb akciókat (pl. a görögországi katonai
puccs8 elleni engedély nélküli tüntetést 1967. május elsején) egy
szûkebb konspiratív csoport irányította – amelynek én is tagja vol-
tam, de Haraszti [Miklós] nem, s amely önmagát 1967. novemberi
röplapján »Magyar Forradalmi Kommunisták Csoportjaként« jelölte
meg. Ugyanebben az idôben kidolgoztak egy 36 pontból álló Prog-
ramfelhívást, amelynek 34. pontjában kimondták, hogy céljuk a
»revizionista, burzsoá-bürokrata rendszer erôszakos megdöntése«
és egy kínai típusú szocializmus megvalósítása Magyarországon.

A mintegy 10-12 fôt számláló, kettôs tagolású »kemény mag«
Pór révén informális kapcsolatot tartott fenn egy hasonló irányza-
tú görög emigráns szervezettel, általam pedig az MSZMP irány-
vonalát ultrabalos álláspontról bíráló írókkal és mûvészekkel. Kisu-
gárzása létszámánál nagyobb volt, amit leginkább az 1968. január
végén beindult rendôri eljárás során beidézett tanúk magas száma
(50-60 fô) bizonyít.” (Dalos)

A csoport tagjait 1968 januárjában tartóztatták le. Köztük volt
Malgot István is, aki több mint két hónapot töltött magánzárkában
vizsgálati fogságban. Majd ’68 nyarán a „maoista per” negyedren-
dû vádlottjaként állították bíróság elé, de végül csak felfüggesztett
büntetést kapott.

„Az 1968 májusától júliusáig tartó összeesküvési perben a súlyos
vád ellenére viszonylag enyhe ítéletek születtek. A fôvádlottat két és
fél esztendei, szigorított börtönben letöltendô szabadságvesztésre
ítélték, s rajta kívül csak három személynek kellett ténylegesen be-
vonulnia a börtönbe. A többiek szabadságvesztését (hét és kilenc
hónap közötti büntetéstételeket), így az enyémet is, három év pró-
baidôre felfüggesztették. Keményebbek voltak a kevésbé látványos
mellékbüntetések: az egyetemrôl való kizárások, állásvesztések és
publikálási tilalmak. Ezen felül a BM számos résztvevôt még évekig
»utókezelésben« részesített, azaz okkal, ok nélkül becitált és fenye-
getett. Pór György a szabadulása utáni folyamatos zaklatás elôl 1975
májusában kivándorolt, magyar állampolgárságától megfosztották,
és legközelebb 1988-ban léphetett be az ország területére.” (Dalos)

Etoile – Orfeo Stúdió archív

7 Vizsgálati dosszié Pór György és társai ügyében. Idézi Dénes Iván Zoltán: Diákmozgalom Budapesten 1969-ben. http://jog.unideb.hu/bibo/articles/ta-

nulmanyok/diz_diakmozgalom_budapest_1969.htm#_ftn1

8 Az esetleges baloldali választási gyôzelem elkerülése érdekében 1967. április 21-én Georgiosz Papadopoulosz ezredes vezetésével katonai junta vette át

a hatalmat Görögországban. Feloszlatták a parlamentet, betiltották a politikai pártokat, teljes tisztogatást hajtottak végre az államszervezetben és a

hadseregben, cenzúrázták a sajtót. Bár a puccs vértelenül zajlott le, tízezer embert letartóztattak, hatezer embert pedig koncentrációs táborokba hur-

coltak. Georgiosz Papandreu korábbi miniszterelnök is börtönbe került, és ott halt meg egy év múlva. Az 1968-ban elfogadott új alkotmány betiltotta a

politikai tevékenységet, bevezette a rendeleti kormányzást, és parlamenti választást is kilátásba helyezett az utánra, hogy kellôképpen „megváltoztat-

ták a görög mentalitást”. (A katonai junta végül 1974-ben mondott le, és tartották meg a parlamenti választásokat.) 
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Mûvészi útkeresés

Közben 1968 nyarán lezajlottak a diáklázadások, majd augusztus-
ban a Varsói Szerzôdés csapatai megszállták Csehszlovákiát. Az új
helyzetben Malgot István azt gondolta, hogy Magyarországon ér-
telmetlen, sôt kifejezetten káros is belebocsátkozni direkt politikai
akciókba. A politizálás szándékát ugyan nem adták fel, de mindez
áthelyezôdött a mûvészet területére. 

Ennek elôzményei szintén a képzômûvészeti fôiskolán formá-
lódó körben keresendôk, amelynek tagjai – miközben keresték a
maguk ideológiáját – a képzômûvészetrôl is elkezdtek hasonló-
képpen gondolkodni. Elutasították az absztrakt mûvészetet, ami
szerintük képtelen valódi információk közlésére. Ugyanakkor elu-
tasították a naturalizmust is, és egyfajta új realizmust szerettek
volna létrehozni.

Azonban nagyon zártnak tartották a képzômûvészeti életet
(például a fôiskolások kiállításait a mestereikkel is engedélyeztetni
kellett), és úgy találták, hogy festményekkel, grafikákkal, szobrok-
kal nem lehet széles körben megszólítani az embereket. Ezért ke-
restek olyan formát, amely nagyobb nyilvánosságot célozhat meg. 

Közben erôsödött a csoport közösségi jellege is. Ennek terepe
egy szentendrei ház lett. Malgot István és akkori felesége, Komjáthy
Anna kiköltözött Szentendrére, és hasonlókép Szentendrén kerestek
albérletet a barátaik: Kiss Mihály és akkori felesége, Németh Ilona is.
Végül elhatározták, hogy építenek Szentendrén egy közös házat. Az
építkezésbe sokan mások is bekapcsolódtak, majd az elkészült ház-
ban is élénk élet zajlott: sokan jöttek, mentek, ott aludtak. Így lassan-
ként a közös munkának is a terepévé vált a szentendrei ház. 

Az Orfeo szerelme

A jobbára képzômûvészeti indíttatású alkotók úgy döntöttek, hogy
bábokat készítenek, és a segítségükkel elôadásokat hoznak létre.
Olyan elôadásokat, amelynek ugyan a képzômûvészet az alapja, de
mégis alapvetôen gondolatokat képesek közölni. És amelyeket az-
tán sokfelé lehet vinni, olyan emberekhez is, akik sem a képzômûvé-
szet, sem általában a mûvészet iránt nem igazán érdeklôdnek.

Az elsô elôadásuk az Orfeo szerelme címet viselte, és Györe Im-
re könyvnyi terjedelmû versét dolgozta fel. „Orfeón – akárcsak ma-
ga a költô – mi Che Guevarát értettük, aki elmegy megkeresni a
szerelmét az alvilágba – mondja Malgot István. – Az alvilágon a va-
lóságot értettük, a szerelmén pedig a forradalmat.” És a fôszereplô
bábnak valóban Che Guvara arca volt, ami a korabeli nézôknek (az
elôadás más összetevôivel együtt) azt jelentette, hogy ez a csoport
a kifejezés, a gondolat szabadságára törekszik. („Itt ilyen szabadon
lehet beszélni, hogy még Orfeónak is Che Guera az arca. És hogy itt
senki nem fél” – mondja Zsigmond Ágnes az Orfeo-filmben.)

Malgot minderrôl önkritikusan beszél: „létrejött egy nagyon
rossz bábcsoport, akik nem tudtak beszélni, nem tudtak bábozni,

felvették magnóra a dalokat. Egy dolgot tudtak: bábot készíteni.
Olyan mértében nem tudtak beszélni, hogy rászorultak valakire –
Fodor Tamásra –, aki rámondta egy magnóra a szöveget”, és gya-
korlatilag erre zajlott az elôadás.

Alakuló csoportok

Az Orfeo szerelme után egyre többen gyûltek az Orfeo köré, sôt a
bábosok mellett új csoport jöttek létre. Politikai vitakörök, szemi-
náriumok is zajlottak, de a politizáláson túl egyre fontosabbnak
érezték a mûvészi minôséget.

„Egyre többen csatlakoztak hozzánk. Sokan a fotós csoport-
ban kezdtek, s kifejezetten az alkotó munka vonzotta ôket, aztán
már az általunk felvállalt ideológia kedvéért is jöttek” – meséli Mal-
got István. A bábosok mellett „létrejött az Orfeo zenekar meg az
Orfeo Stúdió. Néhány fôiskolás társunkból alakult a képzômûvész
csoport…” „Kísérleteztek pantomimmel, meg politikai mon-
tázzsal, az avantgárd képzômûvészet és a szociofotó összeházasí-
tásával…” – mondta az Orfeóról Fodor Tamás.9

Az Orfeo szerelme készítése kapcsán nemcsak Fodor Tamás
találkozott az Orfeóval, hanem ekkor kapcsolódott be a munkába
Vas János „Panyiga” is. Ô addig Lantos Ivánnal játszott pol-beatet.
(Ennek az akkoriban kedvelt mûfajnak a képviselôi direkten politi-
záló dalokat adtak elô.) 

Lantos szólt Vas Jánosnak, hogy segíteni kéne az Orfeo szerel-
ménél. Így készítettek dalokat az elôadáshoz, amit házi körülmé-
nyek között felvettek magnóra. Aztán Vas János egy Brecht-mûsor-
ban is részt vett: az elején és a végén énekelt megzenésített verse-
ket. Ez az Orfeo alakuló irodalmi színpadának produkciója volt, de
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9 Nánay István: Az Orfeo-ügy. Fodor Tamás és Malgot István visszaemlékezésével. Beszélô III. évfolyam 3. szám
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ekkor már ragaszkodott hozzá, hogy ne egyedül zenéljen, és kezd-
te összeszedni a régi ismerôseit. Így alakult meg valamikor 1971
környékén a zenész csoport. 

„A kezdeti repertoárt fôleg Panyiga és [Dabasi] Péter hozta,
aztán miután bekapcsolódott Lantos Iván – aki elôtte Sebôékkel
játszott –, akkor kapott több teret egy másfajta zeneiség, muzika-
litás” – meséli Kamondy Ágnes.10 Vas János Panyiga szerint a for-
dulatot a csoport életében az jelentette, amikor kijutottak az elég
nagy támogatottsággal rendelkezô berlini Oktober klub rendezvé-
nyére, fesztiváljára, és ott meghallották a chilei Quilapayún együt-
test, amely határozottan politikai tartalmú dalokat játszott, de ezt
egyértelmûen népzenei alapok feldolgozásával tette. Ott döntöt-
ték el Dabasi Péterrel, hogy valami hasonlót fognak csinálni, és eh-
hez kerestek embereket. 

Kamondy Ágnes csak homályosan emlékszik, hogy került a ze-
nekarba: „talán Gaál Éva hívott, aki sokáig az Orfeo bábcsoport he-
gedûse volt, nekem pedig osztálytársam a Bartók Béla Zenemûvé-
szeti Szakközépiskolában. Az Orfeo csoportban egy rendkívül krea-
tív közegre találtam, szimpatikus és szép fiatal nôkkel és férfiakkal,
akik nem az összhangzattanról beszéltek, hanem a világról, a társa-
dalomról, a lázadásról, és olyan mûvészetet képviseltek, ami mély
szociális elkötelezettséget sugárzott. Tetszettek a dalaik is, ráadásul
ott volt a zenekarban Zsigmondi Ági, akihez elsô pillanattól rendkí-
vül vonzódtam. Egy nô, aki gyönyörûen énekel, intelligens és ked-
ves. Kicsit a nôvérkém lett, kicsit a barátnôm. De a dalokon túl az is
vonzott, hogy folytathatom a kórusmúltamat. Gyerekkoromtól kó-
rusban énekeltem, és az Orfeóban is több szólamban énekeltünk.
Ne csak egy legyen, hanem kettô, három, négy. Ez lett aztán a zene-
kar egyik fô erôssége, ez a vokális többszólamúság.” (Marton)

A zenekar repertoárja három irányból építkezett: különbözô
történelmi korok lázadó dalaiból (a középkori parasztháborúktól a
68-as újbaloldal repertoárjáig), latin-amerikai folkzenébôl, vala-
mint magyar és a környezô országok népzenéjébôl. Elôkerültek
például a magyar betyárballadák, ami hasonló alapanyagot jelen-
tett, és hasonlóképpen lehetett feldolgozni, mint amit a Quilapa-
yún játszott – meséli Vas János. Az Orfeo zenész csoport magyar
népzenét is játszott – egy modernebb ízlés szerint. (Ezt a törekvést
folytatták a zenekar utódai: a Vízöntô, illetve a Kolinda együttes.)

Politikai vitakörök, szemináriumok

Közben elkezdték az egész csoportosulást Orfeónak hívni. Ugyan-
is a bábosokat – az elsô elôadásuk után – úgy emlegették, hogy
„orfeósok”. Majd ez a melléknév lassanként tulajdonnévvé alakult,

és amikor a bábosok után más csoportok is alakultak – zenész cso-
port, irodalmi színpad, fotókör, képzômûvészek – ôk már az Orfeo
különbözô csoportjai lettek.

A bábegyütteshez ugyanis közben egyre többen csatlakoztak.
Nem a játékuk mûvészi színvonala, hanem elsôsorban a mondani-
valójuk vonzotta az embereket. „Olyan sokan csatlakoztak, hogy
ezekkel az emberekkel rengeteg mindenben nem lehet egyet érte-
ni” – mondja Malgot. „Ezért jöttek létre a különféle beszélgetések,
a politikai fórumok, klubok.” Akkoriban több budapesti ifjúsági
klubban is jelent volt az Orfeo. 

Errôl Fábry Péter mesél egy szemléletes példát. A „kis Fábri-
ék”11 tüntetést szerveztek a görög diktatúra ellen, mert a magyar
állam felvette vele a diplomáciai kapcsolatot. (Szabadságot Ma-
nolisz Glezosznak12 – festették Komjáthy Annáék a feliratokat a
fôiskolán.) De teljesen nyilvánvaló volt, hogy a tüntetést szét fog-
ják verni. Ugyanakkor mûködött a Thököly úton egy Hazafias
Népfront Békeklub, aminek a vezetôségében benne volt Fábry Pé-
ter is. Malgot pedig kint állt az utcán, és terelte befelé a fiatalokat,
akik futottak a görög nagykövetség felôl. Bent meg épp kezdôdött
egy politikai vitaest. Hasonló vitaestek nemcsak klubokban, ha-
nem magánlakásokban is zajlottak. Forgách Andrásban a Lóránt
Zsuzsi lakásán tartott szemináriumok maradtak meg erôsen. Szin-
te olyanok voltak ezek, mint a párttaggyûlések – meséli az Orfeo-
filmben. – Miközben az egész arra ment ki, hogy mûvészeti alkotá-
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10 Marton László Távolodó: „Néztem ezeket az elsárgult dalszövegeket”. Beszélgetés Kamondy Ágnessel. Magyar Narancs 2011/18.

11 Fábri Péter író

12 Manolisz Glezosz (1923) egy 18 éves korában végrehajtott vakmerô akcióval lett Görögország hôse: egy barátjával együtt 1941. május 31-én a megszállt

Athénban letépte az Akropoliszról a horogkeresztes zászlót. A német megszállók háromszor is elfogták és megkínozták. A polgárháború és a katonai

diktatúra idején (1967–1974) a kommunista pártban tevékenykedett Többször börtönbe vetették. Késôbb a Szocialista Pártba (PASZOK) lépett be,

amely elôször 1984-ben küldte ôt az Európai Parlamentbe. Még 2014-ben is európai parlamenti képviselônek választották.



sok jöjjenek létre vagy valami esztétika szépség keletkezzen. De az
egészet mégis valami szektaszerû dinamizmus mûködtette. 

Angelus Iván úgy fogalmaz ugyanitt, hogy jó kis szemináriu-
mokat adott és vett. Tóth Andrea úgy érzi, hogy választ kapott
minden benne felmerülô kérdésre, és megfogalmazódott mindaz,
ami akkoriban foglalkoztatta, amit akkor érzett. Csomor Béla kép-
zômûvészben a Sárga tengeralattjáróban szereplô kép idézôdik
fel, ha az Orfeóra gondol: áll a semmiben egy ajtó, amit ha kinyit az
ember, valami fantasztikus és csodás világra nyit rá. Számára ezt
jelenti az Orfeo-élmény. Mert az Orfeo a szabadságra nyitott rá, de
egyúttal kritikai világlátást is adott.

„Az igazságosság hitében éltünk… Hihettük, hogy közünk lesz
a történelemhez, hogy mi csináljuk” – mondja az Orfeo-filmben
Gaál Éva, a bábcsoport zenésze. Ehhez Szôke Szabolcs ugyanitt azt
teszi hozzá, hogy az Orfeónak célkitûzése volt megváltoztatni a vi-
lágot a mûvészet által. És bár késôbb ez kevésbé határozottan fo-
galmazódott meg, de a kérdés mindvégig napirenden volt, hogy a
mûvészetnek feladata-e megváltoztatni a világot. „Az ember úgy
érezte, hogy fontos, amit csinál – mondja Zsigmond Ági. – És fon-
tos is volt, mert egy kb. 100 fôs csoport mindig megjelent, ahol
szerepeltünk, követett bennünket.” 

A mûvészi minôség is fontos

Az Orfeo tehát a gyakorlati munka során formálódott, alakult ki. A
bábegyüttes – és az Orfeo szerelme – elindított egy folyamatot,
amelybe egyre többen kapcsolódtak be, és egyre többféle tevé-
kenységbe kezdtek bele. Elérkezett egy pont, amikor már nemcsak
a mondanivaló volt fontos, hanem az a mûvészi minôség is, ame-
lyet a produkciók képviselnek. 

Eközben olyan emberek is megjelentek az Orfeo körül,
akik kifejezetten értettek ahhoz a mûfajhoz, amit csináltak.
Többek között Fodor Tamás érkezése jelentette ezt a váltást az
Orfeo életében. 

A Fodor Tamás szervezte és vezette Orfeo Stúdió 1971. no-
vember 13-án mutatta be elsô elôadását a Kinizsi utcában. A Fo-
dor Tamás rendezte Etoile kollektív játék volt, azaz a kórusként
megjelenô közösségnek legalább olyan fontos szerepe volt
benne, mint a történet fontosabb figuráit játszó Oszkay Csabá-
nak, Gaál Erzsébetnek, Eczl Margitnak, Székely B. Miklósnak,
Angelus Ivánnak.13
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13 Az Etoile rekonstrukciója – a külön nem hivatkozott részekben – egyrészt a Fodor Tamással, Oszkay Csabával, Székely B. Miklóssal folytatott beszélge-

téseken alapul, másrészt a Stúdió „K”-ban 2011. december 5-én rendezett Újjá-születésnap címû esten elhangzottakon. A rendezvény a Stúdió „K” 40.

születésnapját ünnepelte. Ezen a Bak Zsófia által Semprún könyve alapján emlékezetbôl rekonstruált szövegkönyvet – ugyanis az eredeti elveszett – ol-

vasta fel és kommentálta Angelus Iván, Elek László, Fábri Péter, Fábry Péter, Janisch Kornélia, Mélykuti Ilona, Oszkay Csaba, Székely B. Miklós. A beszél-

getést – amely az egykori elôadást idézte fel – Fodor Tamás vezette. 
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Az alapszituáció

Az Etoile fôszereplôje Diego Mora (Oszkay Csaba), egy Franciaország-
ban élô spanyol emigráns, aki hivatásos forradalmárként vesz részt az il-
legális spanyol kommunista mozgalomban: különféle álneveken, titkos
küldetéseken vissza-visszajár Franco Spanyolországába. Van, hogy
hosszú hónapokat tölt ott illegálisan. Egyébként a feleségével Párizsban
él, de most sem látta már fél éve. Még a barátaik elôtt is konspirálnak, a
feleségén kívül senki sem ismeri valódi kilétét és „munkáját”, amelyhez
kölcsönzött vagy hamisított útlevelekkel igazolt álneveket használ. 

A történet kezdetén – az elôzetes terveket megváltoztatva –
Madridból tér vissza, mert sorozatos lebukások történtek: azonos
órában különbözô helyeken csaptak le a rendôrök az elvtársaira.
Volt, akit az illegális lakásban fogtak el, pedig ilyesmi eddig még
nem fordult elô. Ezért visszaindul Párizsba, hogy tisztázza a helyze-
tet, és megakadályozza az esetleges újabb lebukásokat.

Közben a spanyol–francia határon – szintén szokatlan módon –
ellenôrzik az útlevelét. A rendôrök még az iratokban szereplô lakást

is felhívják, hogy ellenôrizzék a személyazonosságát. Csak az menti
meg a lebukástól, hogy az útlevél valódi tulajdonosa nincs otthon,
viszont a telefont felvevô lány, Nadine azonnal kapcsol – vélhetôen
tud róla, hogy az apja kölcsön szokta adni a papírjait –, és igazolja
Diegót, aki azzal búcsúzik tôle, hogy majd este találkoznak.

Ezzel kezdôdik Diego (mozgalmi nevén: Carlos) „utazása”,
amely a történetet kitölti. Elsôként Robertót (Székely B. Miklós)
kell megkeresnie, mert ô szervezi a küldetéseket. Ô az egyetlen,
aki tudhatja, hol lehet Juan, akivel Diegónak Madridban kellett vol-
na találkoznia, elindult-e már, utol lehet-e még valahol érni, meg
lehet-e valahogy akadályozni a lebukását. Roberto azt válaszolja,
hogy ne legyen ideges, majd másnap megbeszélést tartanak az
elvtársakkal. Ezután Diegóval együtt felkeresik Ramont (Angelus
Iván), aki az autókat „készíti fel” az utakra (például a kocsiajtók le-
mezei közé rejti a röplapokat). Ramon közli, hogy már elkészült Ju-
an autójával, így valószínûleg úton van már Madridba. Diego sze-
rint valahogy mégis el kell érni ôt útközben, ha telefonon nem le-
hetséges, akkor személyesen. Roberto ezt ellenzi, mert szerinte
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„most minden nap számít, tizenkét nap van hátra az illegális moz-
galom által tervezett spanyolországi általános sztrájkig”. Digeo er-
re úgy reagál, hogy Juan is fontos, mert „húsz évet kap, ha lefogják”.
Roberto egyáltalán nem tulajdonít a lebukásoknak olyan nagy je-
lentôséget, mint Diego. Szerinte csak véletlen egybeesésrôl van
szó, és nem szervezett rendôrségi akcióról. Úgy gondolja, hogy a
spanyolországi „elvtársak hajlanak a túlzásokra, túl közel vannak a
dolgokhoz, hogy világosan lássák ôket”. „Mert innen, kétezer kilo-
méter távolságból jobban lehet látni?” – fakad ki erre Diego. 

Végül Ramon ajánlja fel, hogy elutazik Barcelonába, ott még
utolérheti Juant. Ezzel nem hátráltatnak semmit, viszont legalább
ô is kikapcsolódik kissé. Erre a felesége (Janisch Kornélia) zsörtö-
lôdni kezd, mert úgy érzi, hogy Ramon valójában tôle akar szaba-
dulni. (De az is lehet, hogy csak a feszültséget akarja oldani az
összeszólakozással a házaspár.). Ezután Diego Párizsba indul,
hogy másnap találkozzon az elvtársakkal. Közben hazatér a fele-
ségéhez is, akit már fél éve nem látott, de elôtte még megláto-
gatja Nadine-t is, hogy megköszönje a reggeli segítségét.

A színházi forma

Ebbôl az alaphelyzetbôl Alain Resnais filmje (A háborúnak vége)
sem realista történetet bont ki. A film különös képei, asszociációs
vágásai, a belsô hangként megszólaló narrátor által elmondott
kommentárok egyfajta lebegést, meditatív hangulatot adnak a
történetnek. Az Orfeo Stúdió által választott színházi forma ezzel
szemben dinamizmust és elszántságot, energikusságot és kreativi-
tást közvetít. Míg a film egy középkorú ember számvetésére fóku-
szál, addig az Orfeo Stúdió elôadásából a fiatalos tettvágy árad, és
az egyén helyett a közösségre irányul a figyelem.

Ez következik például a közösség állandó jelenlétébôl. Már az
elôadás indítása is ezt hangsúlyozza: a játékteret (egy üres teret) há-
rom oldalról székek veszik körül. Ezeken ülnek a szereplôk (akik, ha
nem a történet figuráit alakítják, kórust formálnak), s a lábukkal egy-
re erôsebben dobognak. Majd a crescendónál hirtelen kezdôdik el a
történet, amelyet folyamatosan a kórus különbözô játékai, énekei,
akciói kísérnek (kommentálnak és értelmeznek). Máskor magát a
helyszínt, illetve a közeget teremtik meg. Például a párizsi metróuta-
zás képzetét azzal keltik fel, hogy dallamosan-ritmusosan sorolják a
metróállomások nevét, miközben székekkel mozognak. („A kórus el-
képesztôen sok szólamban mondja-dalolja a metró megállóinak va-
lóban zenébe illô neveit” – olvassuk egy korabeli kritikában.14) 

Máskor ki is lép a kórus a színházi helyzetbôl: tagjai odafordul-
nak a nézôk egy-egy csoportjához, és „a spanyol munkások kere-
seti lehetôségeit, életszínvonal adatait s egy általános sztrájk ki-
menetelének eshetôségeit” ismertetik velük, mindezt újságokból

idézett statisztikai adatokkal alátámasztva. De ezt egyúttal szimul-
tán közléssé is alakítják, mert közben „a gitáros Fiú éneke is ezeket
a tényeket közli”. Késôbb a rendôrállamról énekel egy dalt a kórus
(egy francia diákmozgalmi dalhoz Fábri Péter írt magyar szöveget).

A kórusból válnak ki a történet szereplôi, de „ha a jelenet úgy
kívánja, [maguk is] személytelen kórustagok lesznek. Ez a folytonos
szerepváltás – a korszerû színházi formák egyik jelentôs hatáseszkö-
ze – nagy koncentrációt igényel a nézôtôl is.” A sokféle helyszínen
zajló, többnyire rövid snittekbôl építkezô, filmszerû eseménysor
helyszínváltásait könnyedén oldja meg az elôadás. „A jelenetek,
epizódok egymásba folyva, „áttûnve” követik egymást. A csupasz
helyszínt székekkel rendezik be”, és ezek változatos használata min-
dig új és új helyszínt jelez. „A kôszínházakban is ritkán tapasztalha-
tó következetes és hatásos fénydramaturgia segítségével szintén a
helyszínek jelzését, illetve a már-már filmi plán-technikának megfe-
lelô lényeg- és figurakiemelô színpadi hatást tudnak elérni.” 

Az elôadásban csak néhány tárgy jelenik meg (székek, újságok,
luftballonok), de ezeket sokféle módon használják a szereplôk,
többnyire nem az eredeti funkciójukban, s ezzel a helyzetnek, játék-
nak megfelelôen újabb és újabb jelentéseket adnak nekik. Így a tár-
gyak rengeteg mindent jelentenek, de sohasem önmagukat. „For-
mailag azért volt jó” az Etoile – mondja Malgot István15, mert „rí-
melt a korabeli avantgárd színházra, Grotowskira és a többiekre. Mi
errôl akkor keveset tudtunk, de hallottunk Grotowskiról, Brookról,
tudtuk, hogy Brook hasonlóképp bánik a tárgyakkal, mint az Etoile.”

Székek metamorfózisa

A tárgyak metamorfózisában – amelyre az elôadás épült – a székek
jelentették az egyik legfontosabb eszközt. Egyrészt többnyire a
székek határozták meg a helyszíneket, teremtették meg a játék te-
rét. Például „a szabályos rendben felfordított székek temetôt, más-
kor a székek variációi hol párizsi metrót, hol vizsgálati helyiséget”
jeleztek. Ugyanakkor az összes mozgást és viszonyt is meghatároz-
ta az, hogy a székekhez képest ki hol beszél, illetve hogyan viszo-
nyul a székhez (hogyan használja azt).

Elsôdleges funkciójukban látjuk például a székeket akkor, ami-
kor a másnapi megbeszélésen erre ülnek le az illegális párt párizsi
vezetôi. De az már metaforikus használat, amikor az üres térben
azt látjuk, hogy valaki belép egy szobába, és ezt nem (a korban
egyébként divatos) pantomim jelzésekkel oldja meg (a szereplô
azt imitálja, hogy megfog egy kilincset, kinyit egy ajtót), hanem
egyszerûen kifordít egy széket, mint egy ajtót, és ebben a pillanat-
ban már meg is teremtôdik a belsô tér, a szoba illúziója. 

Máskor még kreatívabb funkciót kap a szék. Amikor Diego és
Roberto meglátogatja az autószerelô Ramont, akkor az Angelus
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14 Nánay István: Fesztivál ifj. Horváth István emlékére. Színház 1972/4. A leíró részekben idézôjelekbe tett mondatok is ebbôl a cikkbôl való. Ezt a további-

akban külön már nem jelezzük.

15 Malgot István véleményét az Orfeo-film számára készült csoportos beszélgetésbôl idézzük. A további Malgot idézetek is innen valók, ezeket a további-

akban külön nem jelezzük.
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Iván játszotta figura nem fejezi be a munkáját, hanem tovább fog-
lalkozik az autóval, amelyen épp dolgozott: azaz fekszik egy szék
alatt, és sorra húzza meg a széklábakat tartó csavarokat. Ennek
egyrészt vannak naturális elemei – a csavarok és a velük való mun-
ka teljesen valóságos –, a jelentésük mégis metaforikus: anélkül,
hogy különösebben elmesélné az elôadás, a nézôk gyorsan rájön-
nek, hogy egy autószerelô mûhelyt és egy szerelôt látnak. Ez hatá-
rozza meg a jelenet ívét: miközben folyik a dialógus, zajlik az illegá-
lis pártmunkások konspirációja, Angelus Iván – mint egy autósze-
relô – végigmegy mind a négy keréken, vagyis a négy széklábon,
és megerôsíti a csavarokat. 

A székek mellett még két másik tárgy – a luftballonok és az új-
ságok – folyamatos metamorfózisa fontos az Etoile-ban. Ezek vál-
tozatos használata is sokféle metaforikus jelentést eredményez.
(Példákat a késôbb felidézett jelenetekhez kapcsolódóan említek.)

Két nô között

Miután Ramon magára vállalta, hogy Juan után megy, Diegónak –
félévnyi illegális munka után – hirtelen nem lesz semmi dolga (Ro-
berto is a hazaküldi a feleségéhez), és lassan egyfajta morális fá-
sultság lesz úrrá rajta. Ez egyszerre jelzi a magánélete válságát, és
a forradalmi-mozgalmi tevékenysége iránti kételyeit is. 

Mindez akkor kezd körvonalazódni, amikor még aznap (vasár-
nap) este felkeresi Nadine-t (Gaál Erzsébet), hogy tisztázza a reg-
geli telefonbeszélgetést. Hamar kiderül, hogy Nadine valóban az
igazat mondta, amikor a határról telefonáló rendôrnek azt vála-
szolta, hogy az apja elutazott. De gyorsan kapcsolt is, mert az apja

valóban beavatta abba, hogy idônként kölcsönadja az útlevelét.
(„A családnak Spanyolország a gyengéje.”) Diego (aki egyébként
Domingóként mutatkozik be – „ez annyit jelent, mint vasárnap” –
jegyzi meg Nadine) megígéri, hogy másnap délután, mielôtt a lány
apja hazatérne, visszahozza az útlevelet, mert elképzelhetô, hogy
a rendôrség még egyszer, már az otthonában is ellenôrizni akarja a
tulajdonosát. Diego/Domingo még azt is elmeséli, hogy egyszerû
kicserélni a fényképet, és nehéz lebukni vele, mert a fénykép való-
diságát csak a rendôrségi kartotékokban lehet ellenôrizni, de sze-
rencsére a határon nincsenek kartotékok. 

Nadine érdeklôdéssel, némi izgatottsággal kérdezi a férfit,
hogy valóban hivatásos forradalmár-e, majd biztosítja, hogy ez
sokkal izgalmasabb „munka”, mint ha író lett volna, ahogy Diego
eredetileg tervezte az életét. És az is lenyûgözi, hogy „Domingo”
mindent tud róla, az élete apró részleteit is. „Ezt kaptam az útlevél-
lel együtt” – válaszolja a férfi. „Akár az apám is lehetne” – reagál
Nadine. És már érzôdik köztük a lassan szövôdô gyöngédség, ami
egyre erôsebb vonzódássá alakul. Elôbb csókolóznak, majd le is
fekszenek egymással. 

Az Orfeo Stúdió elôadása a szeretkezést sem naturális módon,
hanem a stilizálás eszközeivel jeleníti meg. A „fénydramaturgia”
segítségével csak testrészeket, az aktus absztrakt részleteit mutat-
ja meg. Ebben Fodor Tamás rendezôi mintája egy másik Alain Res-
nais-film, a Szerelmem, Hirosima volt, ahol a szerelmi jelenetnek
csak a kontúros vonalai voltak láthatóak. Az Orfeo Stúdió elôadá-
sának szerelmi jelenetében még csak nem is találkozott Nadine és
Domingo, két luftballonnal „szeretkeztek”, amelynek hangjai, csi-
korgásai azért érzékeltették, hogy mi történik köztük. („Nem fel-
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tétlenül fontos fizikailag együtt lenni, hogy egy kapcsolatot el le-
hessen játszani – mondja minderrôl Fodor Tamás. – A nézô felada-
ta, hogy összerakja, ami absztrakt módon megjelenik elôtte.”)

Miután Diego hazatér – bár egyáltalán nem lehet biztos benne,
hogy otthon találja a feleségét – kiderül, hogy az elmúlt idôszak bi-
zonytalanságai után bizonyos fokig válságba jutott a kapcsolatuk.
Amikor kettesben maradnak – mert épp vendégek voltak náluk –,
Marianne (Eczl Margit) azt kérdezi, hogy „nem lenne jobb megmon-
dani az igazat”, mármint a barátaiknak, akik elôtt szintén hazudnak
Diego munkájáról, utazásairól. „Nem lehet megmondani semmit
senkinek, ez elvi kérdés” – válaszolja Diego. „Az elveid néha megi-
jesztenek” – reagál a felesége. Erre Diego a madridi letartóztatások-
ról mesél. Mire Marianne azt kérdezi, hogy akkor miért akar vissza-
menni Spanyolországba. Majd hirtelen azt mondja, hogy gyereket
akar Diegótól. „Nem élet ez így” – teszi hozzá. Diego megpróbál ki-
térni a téma elôl, mire Marianne a letartóztatásokról kérdez: „Van

kedved folytatni, tovább csinálni a dolgot, még ha egyedül maradsz
is?” „Az ember sosem marad egyedül. Kell, hogy tudják, mégis léte-
zünk, a munka folyik tovább” – válaszolja Diego. Majd hozzáteszi,
hogy „egy hivatásos forradalmár nem rendezkedhet be arra, hogy
beleszeressen valakibe.” Marianne erre közli, hogy a múltkor majd-
nem lefeküdt valakivel. Majd megkérdezi, hogy Diego elmondaná-
e, ha ez vele megtörténne. „Nem tudom” – válaszolja a férfi.

Malgot István szerint azért nagyon jó elôadás az Etoile, mert
mindaz az útkeresés tükrözôdik benne, amit az Orfeo tagjai addig át-
éltek. Ez nemcsak a közéletre, hanem a magánéletre is vonatkozik,
hiszen benne van az a mély fájdalom is, amit az ember a személyes
életében élhet át. A fôhôs két nô között vergôdik: a felesége a polgá-
ri megnyugvást jelentheti, a lány pedig a forradalmat képviselheti.

Újságok átváltozása

Marianne-t Agnesszel (Mélykuti Ilona), Billel (Kató Balázs) és Janine-
nal (Janisch Kornélia) találta otthon Diego, amikor megérkezett.
Fotókat válogattak egy kiadványhoz. „Könyvet csinálunk a váro-
sokról, a világ valamennyi városáról, egyszóval arról, hogyan be-
szél a város a lakóihoz, és hogy az utca embere hogy válaszol neki.
Hogyan lesz ebbôl egy meghatározott nyelv. Nehéz elmagyarázni,
de képekben egész egyszerû” – magyarázza Marianne Diegónak.

Mindehhez a tárgyak metamorfózisával fûzi a maga értelmezé-
sét az Orfeo Stúdió elôadása. Ebben az újságok játsszák a fôszerepet.
Az elôzô kórusjelenetben újságokkal a kézben mentek oda a kórus
tagjai a nézôk egy-egy csoportjához, hogy a spanyol munkásosztály
helyzetérôl, egy általános sztrájk kilátásairól beszéljenek nekik. Az-
tán a forrásként mutogatott újságokkal visszatérnek a játéktérre,
és a fölül kihúzott kötelekre akasztják ôket. Úgy lógnak ott, mint
ahogy másolás-elôhívás után a száradni kitett fotók. 

Ebben a kor nézôi számára ismerôs közegben zajlik a fényké-
pekrôl szóló beszélgetés, ahol az újságok – pontosabban az újság-
ként használt Népszabadságok is – tág asszociációkat keltettek a
nézôkben. „A Népszabadság volt az, amely közvetítette, ugyanak-
kor el is takarta számunkra a valóságot” – mondja minderrôl Fodor
Tamás. Késôbb összetekerték a kórus tagjai az újságokat, olyanok
lettek a kezükben, mintha gumibotok lennének, és közben a kórus
a rendôrállamról énekelt egy dalt. 

Egy késôbbi jelenetben egy clochard (hajléktalan) takaródzik
újsággal. Belé akkor botlik Diego, amikor másnap Nadine-nal akar
találkozni, de észreveszi, hogy valaki követi a lányt. Látod azt a pa-
sast? – kérdezi Diegótól a Clochard (Elek László). – Zsaru – teszi
hozzá. „Nem értek hozzá” – próbál kitérni Diego. „Én igen, nekik
dolgozom” – válaszolja a csavargó, mire Diego megbánja, hogy az
imént egy egész doboz cigarettát adott neki. (Clochardnak nevez-
tük a szereplôt – meséli Fodor Tamás, mert a mai értelemben vett
hajléktalanokat nem ismertünk, nem kerültünk velük napi kapcso-
latba, mint manapság. Viszont Párizsban az volt az elsô élmé-
nyünk, amikor kimentünk a hatvanas években, hogy „jé, itt az ut-
cán is alszanak”.)
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„Mit csinálsz, ami érdekelheti a rendôrséget?” – kérdezi késôbb
Diego Nadine-t, és elmondja, hogy biztos benne, hogy követik ôt. A
lány elôbb értetlenkedik, majd egy házkutatás lehetôségétôl megri-
adva egy bôröndöt bíz a férfira. De a lelkére köti, hogy ne nyissa ki…

Spanyolország távoli valósága

Diego akkor beszél elôször Spanyolországhoz való viszonyáról,
amikor Bill, a fotós – akinek képeibôl válogat Marianne a készülô
könyvhöz – megjegyzi, hogy „úgy látszik, Spanyolországban mo-
zog valami”. Diego elôbb megpróbál kitérni a téma elôl, aztán
mégis mond valamit: „Amit Spanyolországról kellene mondanom,
nem tetszene senkinek. És nem vagyok biztos benne, hogy nekem
magamnak tetszik-e.” 

Majd némi gondolkodás után meg is magyarázza, hogy mire
gondol: „Spanyolország lett az egész baloldal lírai lelkiismerete: volt
frontharcosok mítosza. És közben 14 millió turista fogja Spanyolor-
szágban tölteni a szabadságát. Spanyolország nem más, mint a tu-
risták álma és a polgárháború legendája.” „Azok, akik valamit csi-
nálnak Spanyolországban, igazán fontos dolgokat, … húszévesek,
és nem a mi múltunk mozgatja ôket, hanem a saját jövôjük.” Bill ta-
lán többet ért mindebbôl, mint Diego gondolná, mert távoztában
felajánlja a barátjának a segítségét: „ha egyszer szükséged lesz
rám, szólj, tudod egy fényképész sokfelé eljut…”

Diego szkepszise a másnapi megbeszélésen is megmutatko-
zik, ahol az illegális párt párizsi vezetôivel találkozik. Ezt a kórus
szavai vezetik be, amely a fôhôs belsô hangjaként szól: „azzal kísér-
leteztek, hogy rekonstruáljátok hazátokat, hogy hasonlóvá tegyé-
tek az emlékeitekhez, hogy belevigyétek álmaitokat makacs, kitar-

tó munkával Spanyolország távoli valóságába”. „Hányszor jöttetek
el, hogy tisztázzátok a lebukások okait, hogy elhatározzátok, mi-
lyen intézkedéseket kell foganatosítani.” A kórus jelen marad akkor
is, amikor Diego, Roberto, a Felelôs (Fábry Péter) és Manolo (Szitá-
nyi András, késôbb Szôke Szabolcs) megkezdi a megbeszélést. 

A Felelôs szerint Diego (illegális nevén, ahogy szólítja: Carlos)
eltúlozza a letartóztatások jelentôségét. Szerinte ez csak a rend-
szer félelmét fejezi ki a tömegmegmozdulásokkal szemben. A dik-
tatúra pánikba esett, „mert forradalmi helyzetben vagyunk, az álta-
lános politikai sztrájk felé megyünk.” Carlos szerint viszont ennek
nincsenek meg a feltételei, és egyébként sem lehet az emigráció-
ban dönteni azokról az akciókról, amelyeknek Spanyolországban
kellene megtörténniük. Szerinte az illegális apparátus által meghir-
detett általános sztrájk most is kudarchoz fog vezetni, „ami azzal a
veszéllyel jár, hogy elfordítja a tömegeket ettôl az akcióformától”. 

Erre a Felelôs kemény ítéletet fogalmaz meg Carlosról: felelôtle-
nül viselkedik, és kapkodásának egyetlen eredménye az, hogy Juan
most veszélyben van, hisz egyedül maradt Madridban, ahol Carlos-
nak kellett volna ôt segítenie. És nem hallja meg Diego érveit, hogy
távolra kerültünk az emberektôl, és 2000 kilométerrôl nem lehet
irányítani a párt ügyeit. Ehelyett inkább Lenint is idézi, illetve egyfaj-
ta mozgalmi zsargon alapján érvel. A kórus tagjai ezt a maguk mód-
ján, nonverbálisan értelmezik: miközben a párt vezetôi beszélnek,
ôk luftballonokat fújnak körülöttük. Ezzel mintegy üres, felfújt, lég-
bôl kapott kijelentésnek minôsítve minden kommunista szlogent.

A luftballonok – a tárgyak állandó metamorfózisának megfe-
lelôen – máskor is megjelennek az elôadásban. Például a párizsi
metrót megidézô jelenetben szatyrokként, csomagokként cipelik
ôket az utasok.

A radikális út

„Miért nyitottad ki a bôröndöt, Domingo?” – kérdez vissza késôbb
Nadine, amikor a férfi számonkéri rajta azt, hogy miért rejteget plasz-
tikbombát. Közben ugyanis kiderült az is, hogy a lány egy fiatalokból
álló forradalmi akciócsoport tagja. „Egyáltalán hogy jutott eszetekbe,
hogy Spanyolországgal foglalkozzatok?” – kérdezi „Domingo”. „Hát
neked?” – kérdez vissza a lány. „Nekem mégiscsak a hazám.” „Ki-ki
magának, a kuckójában? – ironizál Nadine. – Azt hittem internaciona-
listák vagyunk.” „Az internacionalizmus mindenekelôtt azt jelenti,
hogy az ember otthon csinál forradalmat” – reagál „Domingo”.

Nadine révén Diego végül eljutott a fiatal anarchisták titkos
csoportjához is, akik a „bôröndjüket” akarják visszakapni. „Mi a For-
radalmi Akció leninista csoportja vagyunk” – mutatja be magukat a
vezetôjük (Fábri Péter). „Van egyáltalán programotok?” – kérdezi
Diego, mire a fiatalember kifejti, hogy szerintük Spanyolország lá-
tens forradalmi helyzetben van. Miközben gazdaságának alapja az
idegenforgalom, és a turisták lassan hozzászoktak ahhoz, hogy Spa-
nyolországot normális országnak tekintsék. „Tehát le kell sújtani a
spanyolországi idegenforgalomra.” Erre való a plasztikbomba. „Mi-
ért nem mindjárt megállítani a napot is” – okvetetlenkedik Diego. 
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De a fiatalember nem zavartatja magát, tovább fejtegeti,
hogy kettôs eredményt lehet elérni a turisták elleni merényle-
tekkel, a nyaralók elriasztásával: „elapasztjuk a deviza egyik for-
rását, és felébresztjük a proletár öntudatot”. „Mert alszik?” –
kérdez vissza Diego. „Nincs forradalmi politika, nincs forradalmi
front” – magyarázza meggyôzôdéssel a fiatalember, s folytatná:
„Lenin azt mondta…” „Lenin nem imamalom” – állítja le Diego.
A fiatalember azonban nem hagyja magát, azonnal újabb tám-
adási felületet talál: „A ti békés utatok – revizionizmus. Objektí-
ve a spanyol polgárság uszályába kerültök.” „Ezért üldöznek hu-
szonöt éve bennünket, bebörtönöznek, kidobálnak az abla-
kon?” – értetlenkedik Diego. Egyre nyilvánvalóbb, hogy – mi-
közben a saját elvtársaival sem ért egyet – a fiatalok radikális,
anarchista útjával sem tud azonosulni. „Robbanjatok fel vele” –
dobja oda nekik a pályaudvar csomagmegôrzôjének a kulcsát,
ahová a bôröndöt rakta.

Malgot szerint az Etoile-ban egyszerre van benne a leszámolás
az ún. radikális ballal, kicsit az anarchizmussal és leszámolás a bü-
rokratikus pártstruktúrával is. Emellett az is megjelenik az elôadás-
ban, hogy mit jelenthet a haza. Bár a szereplôk Spanyolországról
beszélnek, a nézôk természetesen Magyarországra gondoltak. 

Epilógus

A történet epilógusából még annyi derül ki, hogy Ramon meghalt,
mielôtt elindulhatott volna Barcelonába: a szíve nem bírta az izgal-
makat. Így végül mégis Diego megy Juan után. 

Közben egy nyomozó keresi fel Nadine-t, hogy még egyszer
ellenôrizze az apja útlevelét. Az is bebizonyosodik, hogy az anar-
chista fiatalembernek abban is igaza volt, hogy nem miattuk, ha-
nem Domingo miatt követték a lányt. „Egy pasast, aki lebukott
Madridban, hagytak átjönni a francia határon, mert biztosak ben-
ne, hogy elkapják, ha visszamegy” – magyarázza a nyomozó. De
ha itt van Nadine apjának útlevele, akkor ez téves információ volt.
„A politika egyébként mindig komplikált – teszi hozzá. – Vannak
ilyen illegális alakok, és egy szép napon miniszter lesz belôlük.”16

Az Etoile a „Törd a kerítést, a falakat át” refrénû dallal zárul.
Malgot szerint az Orfeo zenész csoportjának munkája nélkül nem
jöhetett volna létre az elôadás, hisz ôk közvetítették a nyugati di-
ákmozgalmak dalait, amelyek fontos szerepet kaptak az Etoile-
ban. És ôk tették lehetôvé azt is, hogy a modern diákmozgalmi da-
lok a népi hagyományokkal együtt legyenek jelen a produkcióban.

Az újbaloldal dalai közül az zárja az elôadást, amelynek refrén-
je arról énekel, hogy „Törd a kerítést s a falakat át, / Miénk ez a föld,
a tenger és az ég, / Jánosé, Tamásé, Katié…” „Ezt a dalt mindenki
értette – mondja Malgot. – Ebben a dalban a baloldali mozgalom
végre leszállt a földre, és azt mondta ez embereknek, hogy figyel-
jetek ide, minden a tiétek. Nem igaz, hogy pártstruktúráknak kell
megmondania neked, hogy mit csináljatok, miközben ti magatok
viszitek vásárra a bôrötök (téged lônek le esetleg a határon, ami
Diego Morát ténylegesen fenyegeti is). Ez az élet a tied, élj vele! Ezt
kimondani akkor nagyon fontos volt.” 

„Valóban sokat vitatkoztunk a darab készítése közben – isme-
ri el Malgot. – Egy csomó vitában alakult az, hogy mirôl szólt az
Etoile. De ez tette lehetôvé azt, hogy egyfajta szintézist teremtsen
az Orfeón belül. Vas János Panyiga hozta a dalaival azt az anarchiz-
must is, amit képviselt. Meg azt népiséget, ami a Csoóri-vitában is
felszínre került az Orfeóban. De az Etoile olyan elôadás lett, ami
mögé az egész Orfeo oda tudott állni – a baltól a népi vonalig.” De
nemcsak ezt tartja fontosnak Malgot, hanem azt is, hogy az elô-
adásban megjelentek olyan emberek – Gaál Erzsitôl Székely B.-ig
–, akik tényleg nagy dolgokat tettek le késôbb az asztalra.
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16 Miután maga Semprún is francia-spanyol kötôdésû személyiség volt, mint Diego, és élete egy szakaszában szintén illegális pártmunkásként dolgozott,

nyilván sok önéletrajzi vonatkozása van a forgatókönyvnek. És a könyvbeli „jóslat” is igaznak bizonyult, hisz Semprún 1988-ban kulturális miniszterként

tért vissza Spanyolországba. 
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