
M a nálunk egy művész helyzete nem privilegizált, Egy 
író vállalja, hogy úgy él meg, ahogy tud, hogy író maradhas
son, miközben nem adatik meg neki , hogy higyjen benne, 
nélkülözhetetlenül fontos. 

A z amatőr színjátszás helyzete - mellyel számunk 
tematikusán foglalkozik ennél még annál is nehezebb, mert 
hogy közösségi, közösséget feltételező művészetről van szó. 
N e m elég tehát a csoportvezető, rendező elhivatottsága (aki 
valamely a megélhetését segítő egyéb foglalkozás helyett a 
színjátszással tölti idejét), de szükségeltetik hozzá egy csoport 
is, amelynek tagjairól ugyanazt kell tudni elmondani, mint 
vezetőjükről, rendezőjükről. Talán éppen c helyzet az, amely 
megengedővé teszi a színjátszást a diákoknak és feloldja a 
probléma egy részét az alternatív színházak esetéhen, ott 
ugyanis a megélhetés kérdése legalábbis a profi művészekéhez 
hasonló problémákra "redukálódik". 

Színjátszással foglalkozunk e számunkban, ahogy ezt 
még akkor elterveztük, amikor nem volt tudásunk a Játékos 
című lapról, mely időközben megjelent, s melyet szeretetlel 
köszöntünk. 

Mostani , azaz az 1997. évi harmadik .számunkban egy 
új rovattal bővítjük lapunkat. A z EMLÉKIRAT a művelődés 
valamely területének művelőjétől közli fennmaradt, doku
mentumszerű, naplószerű feljegyzéseit, folytatásokban. Rova
tunkat egy nyugalmazott pedagógus emlékirataival indítjuk, s 
keressük azt a népművelőt, aki hasonlót tud rendelkezé
sünkre bocsájtani. 

Lapunk nyomdai előkészületei idején kerüli sora T I T 
Stúdióban A magyar felnőttoktatás mai helyzete című orszá
gos konferenciára. A konferenciával és a témával a Szín kö
vetkező - tematikus - száma foglalkozik. Várjuk írásaikat. 

M Á T Y U S A L I Z 

M E G K É R D E Z T Ü K 

F O D O R T A M Á S 

rendezőt, a Stúdió "K" vezetőjét, aki újra öntörvé
nyű színházat csinál 

A legendáiról... amik voltak? 

- Hogy legenda-tulajdonos vagy legenda-gyáros vo l 
tam? Vagy rólam szóltak-e legendák?... N e m tudom, ezen 
még nem gondolkodtam... Lehetséges, hogy volt ilyen... a 
legendában" általában mindig a legkevésbé ludas az, akiről a 
dolgok szólnak. Voltaképpen nem is tudom, hogy egyáltalán 
léteztek-e, de én azt hiszem, hogy nem, hogy ez túlzás... 

Talán egy korosztály emlékezik valami érdekességre. 
De ma már ez egyre kevésbé érdekes. Engem néha zavar a 
múltam. Úgy értem, hogy 1997 felől máfnem is olyan fontos 
az az évem, amire én nosztalgiával emlékszem... Nyilvánvaló, 
hogy az ember a folyamatos leltárkészítés állapotában van. 
Talán a bibliai talentumokról szóló történet készteti arra, 
hogy úgy gondolja, nem csak utolsó ítélet van, hanem min
den nap van ítélet. M i n d i g meg kell válaszolni arra, mire 
fordítottad a kapott talentumot, mert, akinek van, az meg
szaporíttatik, akinek meg nincs,... attól az a kevés is elvétetik, 
ami volt egyáltalán. 

Ahogy az ember elkezdi vizsgálni azt, mit tart az éle
téből fontosnak, úgy tapasztalnia kell , hogy a korosztály, 
amiben él, nem tartja ezeket az éveket, még a legmegrázóbb 
éveket sem olyan fontosnak. Pedig a történelemből kijutott 
nekem, szinte a második világháborútól kezdve. A n n y i min 
den történt, aminek valamilyen módon részese voltam. 

Csináltam is 67-ben erről egy előadóestet, - ha már 
nosztalgiánál tartunk, az akkori "nagy Egyetemi Színpadon" -
amikor a fiatalabb emberek is úgy gondolták, hogy számot 
kell adni sok mindenről, a kortásaikhoz, pontosabban a v i 
lághoz fűződő viszonyaiktól. 67-ben arra a gondolatra fűztem 
fel az interpretált műveket, hogy azok a nagy változások, 
amik a század második felének változásai, azok mind egybees
tek az én "egyedfejlődésemmel", valamilyen módon tükör
képe voltam így a "törzsfejlődésnek", legalábbis ezt gondol
tam, de hát mit gondoljon az ember 25 évesen... Most 55 
évesen úgy gondolom, hogy összemosódnak, összefutnak 
bennem ezek az évek. M i n t egy gyorsított filmfelvételben. 
Már a jelen pillanat a fontos, az, amit most csinálok. M i n d e n 
előadás után örülök, hogy életben maradtam, örülök, hogy 
velem együtt még életben maradtak mások is. 

N e m tudom, hogy a múltnak van-e valamilyen sze
repe. Ez a nemzedék, amely ma a közönségem, és amely ma a 
játszótársam, nem nagyon érdeklődik a múlt iránt.. Sőt in 
kább zavarja, hogy létezett egy "nagy generáció", már nincs, 
tehát számára nem létezik 

Az újrakezdésről... 

Azt , hittem, amikor a Stúdió " K " újraindult, pár évvel 
ezelőtt..., hogy sokan várják a visszatérést. És nem. Az t kell 
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mondanom, hogy néhány ember igen, akik nem felejtenék el, 
de az a közönség, amelynek készült, az nem tudott róla. 

A színház és a politika viszonyáról... 

Mint állampolgárt, körülvesz minket a politika, kit 
jobban, kit kevésbé, En nem lettem hűtlen azokhoz a baráta
imhoz, akikkel együtt "politizáltam". Most is dolgozom a 
Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnökségében, 
ami politikai munka természetesen, hiszen a tulajdonos kép
viseletében kell ott ülnöm tizcdmagammal. Ott is adódnak 
nap mint nap konfliktusok, de hát, "színház az egész világ", a 
sokszereplős dráma, az folyik. Ez azonban nem függ össze az 
én színházi vagy művészi tevékenységemmel. A politika és a 
színház is professzionálizódott. Valmikor az is politikai tett 
volt, hogy a hivatalos színházon kívül létrejött egy második 
struktúra, mekkora politikai tett volt!, hogy az ellenőrizhető
ség jól bevált rendszerén kívül, margón kívül, létrejött valami 
igazán létező. És meg is maradi, nem tagolódott be sehová, 
nem sorolódott be valami alá. 

Ma mindenkinek megvan a maga feladata, a politika 
nem az amatőröknek a dolga, és valószínűleg a színház se. 

Arról, hogy miért lesz az ember "amatőr"... 

- Alapvetően két motívumot látok, és láttam a múlt
ban is, ez nem változott. 

Mondhatjuk, az amatőr helyzete nem változott a ko
rábbiakhoz képest. Valami mellett, illetve valami ellenére 
hoz létre valamit, mert mint fogyasztót nem elégíti már ki az, 
ami a piacon kapható. Megpróbál valami mást létrehozni, 
ami éppen nem kapható a piacon, de szeretné, kapható le
gyen. Csakhogy ebben a pillanatban már ő is bekerül a piacra, 
...és abban a pillanatban, amikor sorozatban már nem csak a 
saját szükségletére tennél, hanem eladásra, akkor egy sor új 
követelménynek kell megfelelnie. És abban a pillanatban ő 
már nem amatőr. 

A másik, hogy tudatosan készül arra, hogy ő majd a 
kulturális piacnak résztvevője lesz, és mivel ezt el kell kezde
nie valahol, és hát itt kezdi el. 

Mind a két motívumra láthattunk példákat az elmúlt 
időszakban, vagyis az utolsó harmincöt évben nem sokat 
változott a helyzet. Csak ma már az a tej és kenyér, amin 
akkor meg lehetett élni, nagyon drága kenyér és nagyon 
drága tej. 

Problémás volt-e az átmenet amatőrség és profiz
mus között?... 

- Nem. Én mindig a párhuzamos kultúrában voltam, 
és párhuzamosan éltem. Amikor 1964-ben elkezdtem a Jószef 
Attila Színházban játszani, akkor még az Egyetemi Színpa
don dolgoztam 1969-ig, és mindig úgy gondoltam, hogy amaz 
nekem vendégség, valami módon pénzkereset. Soha nem 
gondoltam, hogy én profi karriert futhatok be, tennészetesen 
jól esett, hogy előre léptem, és jól esett az, hogy egyre többen 
tartottak számon. Egyre inkább kollegaként kezeltek. Pedig 
annak idején ez nagyon nagy dolog volt. Talán tényleg én 
voltam az első ilyen módon, és nem jártam végig a professzio

nalista szamárlétrát, léteztem az amatőr mozgalomban és 
léteztem a profi színházban. 

Utánam talán a Paál Isti jött, mint rendező, de én 
például jóval később vállam rendezővé. 

Arról, hogy olyan színész-rendezőket nevelt, mint 
például Gaál Erzsi... 

-Többek között. Csakhogy én a Gaál Erzsit nem akar
tam nevelni. Gaál Erzsinek független a művészi képe, mód
szere, világlátása az enyémtől, és nem én neveltem őt 
olyanná, hanem ő nevelődött, persze abban, hogy ő ilyen lett, 
nekem is van némi részem. De ő önálló egyéniség. 

Mindenesetre úgy gondolom, kölcsönösen hatottunk 
egymásra abban az időszakban. 

A jelenlegi csoportjában színésszé nevel-e... 

- Nem. Színésszé nevelődnek, ha akarnak. Folyamato
san hagynak el, és folyamatosan keresnek meg újak. Önző 
vagyok; nem akarok belőlük színészt nevelni, nem akarok 
belőlük színházi embert nevelni, nekem nincsenek ilyen 
vágyaim, nem is vagyok erre büszke. Kifejezetten magam
nak szeretnék partnert találni mindig, és ebben a 
"szerelemben" szeretnék élni azzal, akit megismerek. Annyit 
szeretnék kapni tőlük, amennyit én adok. így aztán rendkívül 
bánt, amikor elviszik tőlem ezeket a kincseket, éppenúgy, 
mint amikor egy házasságnak véget vetnek, és a közös vagyo
nunkat viszik el, ami mégis csak más, mint az "ő hozta", és "én 
adtam". Közösen szereztük meg. Nem azt gondolom, hogy én 
ebbe a mostani "házasságba", vagy bármelyik házasságba va
lami rettenetes nagy pluszt hoztam volna, annyit hoztam, 
amennyit tudtam. És ő is annyit hozott, az a fiatal színész, 
amennyit tudott. Ha nem hoz sokat, akkor elválunk egymás
tól jóval korábban, és nem fáj az elválás. 

Az elválás akkor fáj, de ez mindig, ez folyamatosan, ha 
már van közös művészi vagyonunk. Én folyamatos válóper
ben vagyok a színészeimmel és folyamatos szerelemben. Ez 
tart életben, ez tart valamilyen módon fiatalabbnak, mint az 
éveimnek száma engedné. Nem egymáshoz kell a hozott 
javakat mérni, hanem azt kell nézni, hogy közösen mennyit 
teremtettünk hozzá. 

Erre vagyok büszke, amit közösen megteremtettünk. 
Nem arra, amit én adtam plusznak. Nekem nagyon sokat kell 
adnom bármilyen kapcsolatban, mert csak akkor kapok vissza 
sokat. 

Vannak-e iskola-alapítási ambíciói... 

- Nem, nem. Mindig is zavart az iskola. Én dolgoztam 
iskolában, a Zeneakadémián tanítottam hét teljes álló évig 
színészmesterséget, az operaénekesek közül nagyon sok 
olyannak is, akik ma világhírűek. Sőt, játszottam együtt a 
tanítványaimmal az Erkel Színházban, de ez nem ambicio
nált, otthagytam. Azért, mert nem volt igazán kedvem úgy 
tanítani, hogy nem tudom, hogy hová kerülnek a növendé
kek. Nem vagyok igazán pedagógus alkat, miközben pedagó
gia szakos voltam, és az egész életemet tulajdonképpen neve
léssel töltöttem. 
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Egy vérbeli tanár mindig azt gondolja, hogy az Életnek 
tanulunk, én pedig nem. Énnekem az "élet" az, amit én élek. 
N e m vagyok jó tanár ilyen módon, nem tanítom meg olyas
mire az embereket, aminek általában hasznát veszik, de azért 
azt gondolom, hogy akik velem valamilyen kapcsolatban 
voltak, az meglátszik: a helyzetelemzéseken, meglátszik az 
alkotás technológiáján. H a sikerül valamit közösen létre
hozni, annak az életük további részében hasznát veszik 
"tanítványaim". 

A z abszurdról három lonesco-darab kapcsán... 

- Vannak az ember táskájában olyanféle dolgok, ami
ket időnként elő kell , hogy vegyen. Engem nem az irodalmi 
abszurd érdekel, hanem az anyag, ami alapanyagául szolgál
hal egy színházi előadásnak. Vagyis engem mindig az abszurd 
érdekel, mindenben; Shaekespeare-ben, Ibsenben és lonesco-
ban is. lonesco azért zavar egy kicsit, mert abszurd. Mert 
abszurd szerző. Színházban azt a színházat szeretem, amely 
egy eseményt végig görget, ad absurdum. Vagyis megpróbálja 
a színészi mozdulatot, a színészi hangot, a színészi helyzeteket 
végig görgetni, odáig - ameddig lehel. H a ilyen darabol talá
lok, ez elindít a későbbi előadás felé. 

Most véletlenül Ionesco-nak került két ilyen darabja 
elém, a Székek és az itt játszott két egyfelvonásos közül a 
második, " A kötelesség oltárán" című, amelyek a lehető leg-
realistábbak lonesco művei közt, és a legtöbb színházi lehető
séggel rendelkeznek. Mindennek ellenére egyik sem tartozik 
a legjobb rendezéseim közé, ezt meg kell, hogy mondjam, sőt, 
a Székek, az igazából meg is bukott a kritikák szerint. Kicsit 
másként is csinálnám ma, de azt gondolom, hogy így kellett 
csinálni akkor, abban a felállásban, egy olyan színházban, 
azokkal az emberekkel.... Szerettem azokat az embereket, 
akikkel csináltam... 

A profi színészekkel voltak-e valaha is nehézségei... 

- Nem. Először is én mindig a színészből, a színész felől 
indulok ki , mert először voltam színész és csak utána lettem 
rendező. 

M i k o r szinkronrendező voltam 12 évig, akkor a ma
gyar színésztársadalom szinte minden tagjával dolgoztam . A 
lehető legnagyobbakkal is. Talán két-vagy három olyan ma
gyar színész akad, akivel nem dolgoztam. Szerettek, mert a 
szinkronban a lehető legkisebb időegység alatt, a lehető leg
több infonnációval tudtam segíteni a színészt, és nem 
elméletieskedő, hanem a lehető leggyakorlatibb és ugyanak
kor lényegre irányuló instrukciókkal. 

Végig rendeztem és játszottam a Shakespeare-reperto-
árt, végig játszottam a nagyon jó és Oscar-díjas színészeket és 
filmeket. Egyszerre kellett megismerkednem a világ filmter
mésével és ezen belül alkotói stílusokkal. Ez nagyon jó iskola 
volt. 

A m i k o r profi színházhoz kerültem, akkor már túl vol
tak a kezdeti "amatőr-profi" kérdés ellentmondásán, és be
csültek is. A m i k o r pedig olyan feladatokhoz juttattam a szí
nészeket, amik igazán jó színészi feladatok, és komoly igénye
ket támasztottam a munkájukkal szemben, akkor tudták, 
hogy ez is érettük történik. Engem elmarasztalhattak, mint 

rendezőt, aki a koncepciót így vagy úgy gondolja, de azokat a 
színészeket, akik igazán jók, azokat nem marasztalta el a 
kritika, és a színész hálás ezért. Tudja, hogy ebben annak a 
munkának is része volt, amiben nem magamat akartam 
megvalósítani. 

A jelenlegi "amatőr" vagy "alternatív" társulatáról, 
színházáról... 

- Ez a társulat egyáltalán nem amatőr a szónak annak 
az értelmében, hogy önmagát kellene adnia vagy pedig 
hirtelen támadt elképzeléseket gátlástalanul színpadra kéne 
tennie. Itt 100-15o előadásról van szó egy évben, és ez ko
moly próbamunkát jelent, nagyon komoly iskolamunkát. 
A k i k velem dolgoznak három éve, vagy akik párhuzamos 
alternatív együttesekből jöttek át, azok ma már tulajdonkép
pen konvertibilis színészek.Azt is mondhatnám, hogy mára 
kialakult a konvertibilis alternatív színész. Ok , függetlenül a 
rendezői stílusoktól és az egyes együttesekre jellemző játék
módoktól, át tudják magukat váltani az egyik tendezőről a 
másikra. V a n tennészetes fluktuáció is, és van szerződéses 
függetlenség is az alternatív színházban.Van, aki nem szerző
dik le sehová, hanem szabadúszó alternatív, és vannak olya
nok, akik keresik a számukra megfelelő, teljesen professzio
nális életpályát. Délelőtt próbálnak, este előadás van, délután 
is próbálnak vagy esetleg el tudnak menni szinkronba, mert 
azért ők is jelen vannak a színészek piacán. A Stúdió "K"-ban 
dolgozók mindegyikének van filmje, szinkronja, van egy má
sodik élete. Ugyanúgy dolgoznak, mint bánnelyik hivatásos 
színész. A színház, ami alternatív. Sőt, én nem is alternatív 
színháznak nevezném a m i színházunkat - buta név, majd 
megtalálom a jó nevet - "közhasznú nonprofit magánszínház", 
így nevezném. Kicsit bonyolult. Magánszínház abban az érte
lemben, hogy a tulajdonosa nem az önkonnányzat, nem az 
állam, hanem egy alapítvány - amelyben temrészetesen én is 
nagy szerepet játszom, hiszen az egészet én alapítottam - , és 
a benne részt vevők igazából tulajdonosok is. 

Nonprofit abban az értelemben, hogy örülünk, hogy 
életben maradunk, nemhogy még osztaléka lenne az egész
nek, és közhasznú olyan módon, hogy része a budapesti mű
vészeti életnek a maga gyermekprodukciójával, felnőtt pro
dukciójával.... V a n foglalkoztató-házunk, work-shop, képző
művészeti műhely gyerekeknek, és így tovább. 

Egészen speciális művelődési ház, ha úgy tetszik, vagy 
művelődési otthon, amelyiknek bázisa van. Ellentétben a 
hagyományos művelődési házzal, amely egy kicsit szálloda -
nekem a legjobban működő művelődési ház is az, és nagyon 
kevés ilyen van szerintem - tehát még a legjobb művelődési 
ház is olyan szálloda, ahol nem lakik tulajdonos-család. Csak 
kitűnő manegemant-je van - esetleg, csak kitűnő szo
balányai vannak, csak kitűnő séfje van, és így tovább. M i n d e n 
kényelmet megad az odalátogatóknak, és jó esetben ez nem is 
a pénztől függ - tehát ilyen módon nonprofit szálloda - , de 
még sem lakja egy család sem, akinek az az épület az otthona. 

A z a fajta művelődési otthon, amire én vágytam v i 
lágéletemben, az inkább hasonlít egy családi panzióra. Kics i , 
így van valami családi melegsége. Talán nem olyan jól ellá
tott, mint egy szálloda. De azt gondolom, a családi panzió
nak megvan a maga varázsa. 
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N e m kívánom, hogy ne legyenek szállodák, csak nem 
érzem ott jól magam. 

Van-e létbizonytalanság ebben a színházi formá
ban.. . 

- Én túlságosan nagy biztonságnak tartom azt, amire 
általában igénye van a művészeknek, a művészetekkel foglal
kozó embereknek. 

Hála Istennek, kezd helyérc kerülni a művészet, tehát 
nem arra a kiemelt helyre, mint eddig volt. A művészet élet-
jelenség, életforma. A k i ezzel akar foglalkozni, az foglalkoz
zon, de ne érezze magát lángoszlopnak, és a művészetel ne 
tartsa szolgálatnak. 

Hgy igazságosabb eloszlási rendszert, minőségi szelek
ciót feltételezve, minden évben meg kellene vizsgálni, hogy k i 
hol tart. Es aki rossz helyen van, aki nem tud produkálni, -
egy év türelmi idő után sem -, annak tönkre kell mennie. 
M i n d e n a világon így épül fel, csak a művészet kap felmen
tést, miért? Miért? 

Pusztuljon bele, ha rossz. Túl sok magát: művésznek 
nevező ember akad, és nincs normális szelekció. M a a szín
háziak egyenlőségének eszméje uralkodik, és a szegénység 
egyenlősége valósul meg. Egyszerűen azért, mert ilyen módon 
pátyolgatják egymást, az egymást egyébként utáló kortársa
ink. 

Véleményem szerint az az összeg, ami a közpénzekből 
a művészet támogatására szolgál, annak szűkösen, de elégitek 
kellene lenni. Túl sok helyre megy, mindenki azt mondja: 
ide nekem, és ne másnak. Sajnos nem működik még az a 
rendszer, amely bátran tudna szelektálni. Én alávetném ma
gam és bevallanám a csődömet. Már többször bevallottam a 
csődömet, sőt ott is hagytam, ami csődbejutott. 

És most is abba tudnám hagyni. H a egyöntetűen úgy 
ítéli meg az általam megcélzott közönség, ha úgy ítéli meg a 
szakma kollektív bölcsessége - márpedig a szakmának van 
kollektív bölcsessége - , ha úgy ítéli meg a kritika, hogy ez 
nem jó, akkor ezt abba kel l hagyni. 

Sőt, ha úgy ítéli meg, hogy nem fejlődik, akkor is abba 
kel l hagyni. Vagy ezzel az energiával csinálni kell egy profit
érdekeltségű színházi üzemet, ami sok embernek az igényét 
elégíti k i . Persze ilyenekhez nagy beruházás kell , ez kétségte
len, és az sem biztos, hogy ilyet Magyarországon el tud tartani 
a magyar ajkú közönség. D e el tudom képzelni, hogy létezik, 
aki ilyenre teszi fel az életét. Persze, ha profitorientáltak 
volnánk, akkor nem húzódnék egy ötvenszemélyes pincébe, 
hanem akkor olyan előadásokat rendeznék. De nem érdekel 
- egyszerűen erről van szó - , bár tudnék ilyet csinálni, és 
össze tudnék szedni olyan embereket, hogy nagy látogatottság 
legyen. Látok egyébként ilyen törekvést a kortárs színházi 
iparban, mert nem kell szégyellni, hogy ez egy színházi ipar, 
nem kell mindenáron művészetnek nevezni, - látok olyan 
törekvéseket, amelyek ebbe az irányba mennek. V a n rá vevő, 
teltházuk van. 

De miért kel l ezt támogatni másoknak a pénzéből, mi
ért nem az vásárolja meg erre a jegyet, aki ezt akarja meg
nézni... A k i ezt igényli... 

Léteznek persze mindenki adóforintját felhasználó kö
zös célok, amelyekben egy ország évente megegyezik. A szín

ház nem ilyen. Különösen az egyes színházak nem ilyenek. A 
kultúra egésze lehet ilyen, de hol van az előírva, hogy a szín
házra kell egy csomó pénzt költeni, és hol van előírva, hogy 
ezekre a színházakra kell? 

Tehát ilyenmódon én azt gondolom, hogy igen, na
gyon rossz, hogy mindig pályázni kell , mert nem ad biztonsá
got, és nincs jobb, mint a biztonság - én is szeretnék kényel
mesen élni - , de voltaképpen örülök, hogy addig élek csak, 
ameddig szükség van rám. 

A pályázatok elbírálásáról... 

- En benne vagyok a Nemzeti Kulturális A l a p kurató
riumában, szembesülök ezeknek a színházaknak az igényeivel, 
és azt látom, hogy nagyképűek a pályázatok, slendriánok a 
pályázatok, nem áll az ígéretek mögött valóságos teljesítmény. 
És mégis toleránsnak kell lennem, mert sajnos még én is 
beállok abba a sorba, hogy azt mondjam; hát igen, ezeknek 
kevés pénzük van, ezeknek adni kell , hogy életben maradja
nak. N e m tudok kegyetlen lenni, miközben pedig sürgetem 
ezt a kegyetlenséget. A z egész rendszert meg kéne változtatni, 
hogy a jóra mondjuk végre azt, hogy jó, a rosszról pedig 
mondjuk ki , hogy rossz. Ez nagyon nehezen megy. Én olya
nokat szoktam támogatni, akikben látok valami mozdulatot, 
valami mozgást. Támogatni szoktam mindazokat az alternatív 
színházakat, vagy kezdeményezéseket, bárkinek a kezdemé
nyezését, amely mögött látom, hogy van valami hit..., valami 
garancia. Hogy ebből születhet valami. 

Lát-e még igazi amatőr csoportokat.. . 

- Szoktam néha zsűrizni, mert megkérnek rá, látok 
diákszínpadokat például, de gyerekszínjátszókat is... Hogy 
milyenek ezek a csoportok? Olyanok általában, amilyennek 
lennie kell egy amatőr csoportnak. A gyerekeknél az zavar 
csak, hogy sokszor, talán divatból, play back-re énekelnek és 
nagyon vacak, nagyon rosszul megcsinált musical-t. A z egész 
inkább hasonlít valami farsangi jelmezbálra. Miközben renge
teg munka van benne, tehát voltaképpen sajnálom is. De 
nem, mégsem, tulajdonképpen örülök neki , alig várom, hogy 
valaki tehetséges ember feltűnjön, mert azt nagyon szeretem, 
ha feltűnik. Örülök egyébként, hogy legalább azoknak egy 
részét látom, akikről ítélkeznem kell . 

Es amit nem látok, azért azt is figyelem, vagy informá
ciókat gyűjtök róla másoktól. 

A z intézményekről... 

- A Magyar Művelődési Intézetnek például a szó leg
szorosabb értelmében kulturális szerviznek kellene lennie, 
amely kiszolgálja a c ivi l szervezeteket, és lebonyolítja az 
adminisztrációs feladataikat, a pénzügyeket, őrködik a tör
vényességi kérdések fölött, segíti jogi területen az eligazodá
sukat. Ezeket tartom lényegesnek, és ebben kellene segíteni. 
A z oktatásnak a megszervezését kel l kézbe vennie. A meg
szervezését, de nem az eldöntését, hogy milyen szint minek 
felel meg. És bizonyos más ügyeket is kezelnie, de csak annyi
ban, amennyiben közpénzt fordítanak rá... A h o l a közpénz 
szerepel, ott sajnos szerepe van a hivatalnak, akár az Intézet-
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nek is, ilyen módon. De az Intézet most mintha mást csi
nálna... 

A z életnek számtalan más területén a döntéseket a 
független, delegált, rotált, reprezentációval rendelkező dön
téshozók hozzák. 

A z előterjesztések kidolgozásában nyújthat segítséget 
a szervíz, a végrehajtásban minden-képpen. Látnunk kell, 
hogy igen, erre. a szervízre szükség van, ott igazán jó szakmai 
színvonalon kel l ellátniuk a feladatot az ott dolgozóknak, de 
nem ilyen mennyiségben és nem kulturális területeket kell 
felügyelni vagy pátyolgatni. 

A z új bemutatóról, a Caspar Hauserről... 

- Én mániákusan a csoport és az egyén kapcsolatát 
látom lényegesnek. Nagyon érdekesnek tartom, hogy ezzel 
bíbelődjön egy csoport, azzal a rendkívül nehéz és bonyolult 
helyzettel foglalkozzon, amibe nap nap után kerül az ember, 
hogy nincs egyedül, hogy állandó kapcsolatokban él, és ezek a 
kapcsolatok nehézzé teszik az életét, de ezek nélkül a kapcso
latok, nélkül is nehéz élnie. 

O lyan extrém, vagy abszurd eseteket szeretek meg
fogni, mint valakinek a megváltoztatása, vagy befogadása, 
vagy nevelése, valamilyen normának megfelelően.A csoport 
ellenállása az egyénnel szemben, az egyén ellenállása a cso
porttal szemben. 

Ez a Caspar olyanvalaki, aki belecsöppent egy emberi 
közösségbe és ez az emberi közösség kiirtotta őt. Megtörtént 
eset, nagyon sokan feldolgozták, a miénk is szuverén feldolgo
zás. A dramaturg, Szeredás András hozta az ötletet, ő állí
totta össze azt a jelenet-sor vázlatot, amit végül eljátszot
tunk. A z együttes találta meg magát a közegél, utána pedig 
egy fiatal író, Lajos Sándor írta meg, természetesen a sajái 
elképzelése alapján, de elfogadva azt, amit kapott. Mondjuk 
dialógus-kapcsolatban született meg. 

Emberi és művészi közérzetéről... 

- Köszönöm szépen, jól vagyok. 

(A beszélgetést készítette: 'í ót/t Zsuzsamta) 

B O R B Á T H E R I K A 

VÁLLALKOZÁS - K U L T Ú R A 
- M Ű V E L Ő D É S I O T T H O N 

Gondolatok az 1997. május 22 -23 -án , Szolnokon 
megrendezett tanácskozás margójára 

A vállalkozás - kultúra - művelődési otthon hármas 
már a '70-es évek óta vissza-visszatérő kétdése művelődési 
életünknek. A z étről való beszélgetések azonban az utóbbi tíz 
évben egyre gyakrabban képezik közvetlen viták tárgyát. 
Tcnnészetesen ez még kiegészül a következő fogalmakkal: 
alapítvány, egyesület, nonprofit működés, közhasznú társaság 
(mindennapinevén: k h t ) , intézményfinanszírozás, tevékeny
ségfinanszírozás, stb. Vagy elutasítjuk és nem vagyunk haj
landók a más működési keretek létéről érdemben vitatkozni, 
vagy kényszeredetten, jobb választás hiányában vannak akik 
elfogadni kénytelenek ezeket a működési fonnákat, illetve 
vannak kollegák akik hatékony és életképes működési keret
nek tartják, és az előnyei mellett érvelve választják a felada
tok megoldásához valamelyik, nem önkonnányzati működési 
modellt. 

Felhalmozódott már annyi tapasztalai és persze vé
lemény , néhányszor indulat is , amennyi elegendő volt 
ahhoz, hogy szakmai konferenciát rendezzünk ezekről a 
problémákról. 

A z aktualitást több tényező együttes megléte indo
kolja: „ 

megváltozott társadalmi környezet, új szakmai 
kihívások 

- megváltozott gazdasági környezet - új, folyama
tosan változó gazdálkodási keretek 

megváltozott poli t ikai környezet új érdekkép
viseleti technikák megtanulása 

megváltozott kulturális intézményrendszer új 
és új módon működő intézmények 

- megváltozott feltételrendszer - újnak éppen nem 
mondható, de mindenképpen aktuális túlélési technikák 
folyamatos kialakítása. 

A kérdéskör megvitatásának számtalan vetülete van. 
Egyrészt a kultúra mai állapota, a szakterület törvényi szabá
lyozása, a kultúrafinanszírozás gyakorlata, a művelődési ott
honoknak az 1990-es évek második felére kialakult helyzete, 
a konkrét működési modellek megismerése, a fenntartók, az 
önkormányzatok elvárásai és feladatmeghatározásai a telepü
lések kulturális tevékenységében, azok a kitörési pontok, 
amelyek a napi gyakorlatunkban ugyan már megjelennek, de 
tudatosításuk az elkövetkező időszakban elengedhetetlen. 
Persze mindezek szakmai és emberi problémái sem elhanya
golhatóak. 

A történelemből már megtanultuk, hogy a nagy rend
szerek változására, változtatására éppen a legkritikusabb 
helyzetekben kerül sor. Ezek azok az állapotok, amikor a 

A tanácskozás anyagát külön kiadványként készülnek 
megjelentetni a rendezők. 
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