
A R C K É P E K 

Máté Lajos 

- Nagyon régen kezdődik a történet. Most, hogy tud
tam, hogy erre a beszélgetésre sor kerül, és átgondoltam, én a 
Magyar Néphadseregnek hívott Vígszínházban voltam segéd
rendező, amikor még a lap olvasói nem is éltek. Es társadalmi 
munkában honvédségi együttesekhez jártunk ki, honvédségi 
amatőrökhöz, ez a kultúrmunka része volt. Ötvenben. Tulaj
donképpen én akkor találkoztam először műkedvelőkkel. 

Es az a történelmi pillanat, amikor először kerestem 
meg Somlai Palit az intézetben, az egy Zrínyi nyomdai amatőr 
csoporttal függött össze. Akkor már náluk nem kötelező kul-
lúmiunkál végeztem, hanem csoportvezetést vállaltam. A 
mostani könyvtár helyén volt az intézet, és szerintem Nép
művészeti Intézet volt. Engedélyt kérni jártam Somlai Pali
nál. Az intézetben Cservény Judit, nagyon korán öngyilkossá 
lett rendező kolléganőm mutatott be. De összekeveredik, 
hogy ezt követően vagy ezt megelőzően volt egy intézeti 
munka, amiben részt vettem. Régi színházi kiadványokat 
kellett regisztrálni, eldönteni róluk, hogy kellenek-e. Csajági 
János, Szilágyi Dezső voltak, akik ezzel foglalkozt ak. Később 
olyan munka is volt, hogy rendezőpéldányt készítettünk ki
adványokhoz. Oldalanként forintot lehetett: ezért kapni, bor
zasztó jópofa volt, de ha szakmailag nézem, elég abszurd. Egy 
darab, s oda van írva, hogy egyes átmegy balra, kettes leül, 
ránéz. Ezt így jelentették meg. 

Ilyen kapcsolataim voltak nekem az intézettel, az ép
pen aktuális nevű intézettel. De a dolgom az amatőrökkel, a 
honvéd csoportokkal kezdődött. A Zrínyi Nyomdában, ami a 
katonai kiadó nyomdája volt, ahol egy Juhász bácsi nevű 
nyomdász volt a kultúresoport vezetője, volt egy csoportom. 
Ez igazi kultúresoport volt, ez a jó kifejezés rá. Ilyeneket ját
szottunk, hogy A csikós, ugyan Móricz Zsigmond 
átdolgozásában, meg kabarékat. Emlékszem arra a Salamon 
alapkabaréra, hogy az igazgatónak kölcsönad egy tízest, nem 
meri visszakérni: — Igazgató elvtárs, jön a tízessel, nem jön a 
tízessel? Szóval ilyen hülyeségeket csináltunk. 

Én 57-ben vidékre kerültem, de az már a profi vonal 
volt. 196o-ban kerültem Győrbe, vissza, aztán pendliztem, az 
egyik évben Győrben voltam, a másik évben Békéscsabán. Ez 
volt 59, 60, 61, 62-ben, akkor a Mezei Eva és Keleti Pista 
által irányított színjátszó részleg bevett engem oktatónak. 
Nekem csoportom nem volt, de tanítottam amatőr rendező
ket. Ahol éppen voltam, az ottani oktatási munkát végeztem. 
Ezt nagyon kézben tartatták velünk, az oktatásnak volt egy 
szigorú tematikája, amihez tartani kellett magunkat. Emlék
szem, hogy Bodnár Sanyi, boldogult emlékű zseniális rendező-
pedagógus például nem tanította ezt a tematikát, őt kirúgták. 
Azt kellett tanítani, ami ebben volt. Színháztörténet, drama
turgia, rendezési gyakorlat. Montágh Imre mint főiskolás kez
dett ebben, Kőszeghy János pedig mozgást tanított. 

Az oktatást Keleti és Mezei tartották kézben, de úgy, 
hogy negyedévenként volt egy értekezlet Pesten, amikor 
megbeszéltük, és Keleti, Mezei és a tanfolyamvezető (ez vol
tam én), vizsgáztatott. 

Ezek voltak a szoros kötődések, furcsa módon, részint 
az amatőrökhöz, részint az intézeti munkához. Én bedolgozó 
voltam és én ezt szerettem is csinálni. Bennem mindig volt 
valami pedagógus ösztön, vagy nem tudom mi, mert rossz 
tanár vagyok egyébként. De még most is nagyon szeretek ta
nítani. Most is abból élek. Bizonyos szempontból vagyok rossz 
tanár, bizonyos szempontból nem. Ez engem mindig izgatott. 
De nem nagyon izgatott az, hogy legyen amatőr csoportom. 
Nekem valójában negyed évig, fél évig- kísérletképpen -
voltak csoportjaim. Se nem értem el velük jelentős ered
ményt, se nem ambicionáltam ezt a dolgot. Én ezt az én profi 
rendezői munkám mellett folyamatosan csináltam. Amíg vol
tak az úgynevezett - vagy később nevezték így - "C" kategó
riás alaptanfolyamok, addig ezeket csináltam. 

62-ben átmenetileg elkerültem a színházi pályáról. Én 
harminc éves korom táján elég agresszív voltam, nem voltam 
egy ilyen szelíd, mosolygós, mindenki által kedvelt ember. 
Addig hőzöngtem jobbra-balra, amíg kiestem mindenünnen. 

Akkor átmenetileg próbáltam tisztviselő lenni, ami 
életem legnagyobb baromsága volt. A Veszprém Megyei Ta
nács Művelődési Osztályán voltam két hónapig. Egyáltalán 
nem volt: hozzám illő ez az egész dolog. Volt egy főnök, aki 
szintén abszolút nem volt hozzám illő, de annyi embersége 
volt, hogy mielőtt én bementem volna, hogy ez nekem nem 
megy, mondta, hogy ugye, ez neked nem megy. Erre megegye
zéssel és barátságos mosollyal elváltunk. 

Én Veszprém megyében csak ebben a kél hónapban 
találkoztam ezzel a területtel. De ott a megyei munka na
gyon komoly volt. Olt volt Hegyeshalmi Laci, és olt Horvai 
István rendezett. Később aztán innen az intézetből, mint 
tanfolyam vezető vagy mint zsűritag néha jártam ott. De ez 
már egy másik történet. 

Egy éven belül visszakerültem a profi pályára, újra Bé
késcsabára, és akkor ott is ragadtam. Ez hagyományosan az 
ország legrosszabb színháza, úgyhogy negyven éves korom 
táján zavart, hogy én még mindig ott vagyok. Akkor már jött 
Székely Gábor. Ruszt elkezdett neves lenni. Ascherék. Szóval 
jött egy generáció, és akkor én azt mondtam - és ezt most 
nem pózból mondom, hanem őszintén - , hogy ha én nem 
tudok olyan lenni, mint ezek, akkor ezt nem szabad tovább 
csinálnom. 

Elég jó kapcsolatom volt a Bicskei Gabival, viszonylag 
jő kapcsolatom volt Debreczeni Tiborral, és akkor kerültem 
én a Népművelési Intézetbe. 1972. március 1-én léptein be. 
Ez egy felejthetetlen dátum. . 

Két dolog - és már érdekesebb vagy szakmaibb dolog -
motiválta az intézeti munkavállalásomat. Egyrészt egy kiáb
rándulás abból a profi színházból, amit én csináltam vagy csi
nálhattam, másrészt: az volt a nagy föllendülése az amatőr 
ügyeknek. Az volt az érzésem, hogy érdekesebb dolgot lehet 
ezen a területen csinálni. 

Rettenetes nehézségekkel járt ez a váltás. Lakásom 
sem volt, a fizetésem a felére csökkent. Az azóta már elhunyt 
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első feleségem azt hitte, hogy azért is jövök olcsóbb állásba, 
hogy ne kelljen annyit fizetni a gyerekekért, és nem lehetett 
neki megmagyarázni, hogy ez egy emberi dolog, hogy abból 
elegem van és ebben látok perspektívát. 

A m i nagyon fontos: én nem jöttem ide rendezői am
bíciókkal. En kiábrándultam egyfajta rendezői munkából, és 
az amatőrök vonzottak. Én arra gondoltam, hogy én itt egy 
ilyen irányító vagy kontrolláló, vagy főleg tanító feladatot 
fogok kapni. Nagy megdöbbenéssel észleltem, hogy itt egy 
ellentmondásos helyzet van. A kollégáim az intézel funkció
ját tekintve hivatalnokok, egyéni ambíciójukat tekintve ren
dezők. Debreczeni Tibornak is rendezői ambíciói voltak, meg 
megboldogult Bicskei Gabinak is azok voltak. Tehát ellent
mondásos helyzetbe kerültem, mert ezeknek az uraknak jogos 
és indokolt ambíciója volt a rendezés, az alkotás, de közben 
hivatali munkál végeztek. Ide csöppentem én olyan ambíció
val, hogy fontos személyisége legyek a dolognak, de én nem 
akarok alkotni. A lko t t am én eleget, azért nem csak rosszat, 
nem kell ezt úgy venni. (Egyszer csinált velem egy Bóta Gá
bor nevű ember egy pályainterjút, és belekérdezeti, hogy ... "a 
saját tehetségtelenségedre hogy jöttél rá?" N e m voltam tehet
ségtelen, gondolom én, de nem így működik ez a dolog, ez 
nagyon összetetten működött.) 

Azért fontos ez a március elsejei belépés 1972-ben, 
mert hogy két-három hónap múlva rájöttem, hogy ez nekem 
nem való. Nekem nem való volt a hivatal, és a Tibor roham
szerűen volt hol hivatalnok, hol művész. Ez borzasztóvá tette 
a dolgot. Másrészt viszont nem voltak alkotói ambícióim, 
úgyhogy azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne valami 
mást csinálni, mert ez nekem nem tetszik. Közben a 
"mozgalom" az egyre színesebb, egyre izgalmasabb lett. (Azt 
hiszem, hogy itt kell kitérni picit a szakmai részre és majd 
talán még visszatérünk erre az én "elinennékemre".) 

Ez volt az az időszak, amikor a színjátszó mozgalom 
élesen kettévált irodalmi színpadi ügyekre és színjátszósra. 
N e m is tudom, hogy ezt el lehet-e mondani vagy le lehet-e 
írni, talán valami esszében valamikor, bár nem érzem magam 
erre hivatottnak, mert hogy akkor valamitől, azok, akik szín
darabot játszottak, azok számítottak retrográdnak, konzerva
tívnak, maradinak, és az irodalmi színpad vol i az új. Ez az 
irodalmi színpadi "új" ez kétarcú Volt. Mert egyrészt: ez való
ban egy progresszivitást jelentett, a társadalommal való szem
benállást, fridzsider szocializmussal, gulyás-kommunizmussal 
való szembenállást. És azonosították az akkori rendszert az 
akkori színházzal. És ez annak a színháznak teljesen ellent
mondott. 

Egyrészt innen táplálkozott tehát, másrészt ez volt az 
ünnepi műsorok dramaturgiája. így részint egy nagyon prog
resszív vonalat képviselt, részint irodalmi színpadi műsorok 
voltak az ünnepi műsorok április 4-én, november 7-én. És ez 
az ellentmondásosság keveredett. 

Debreczeni Tibornak egy nagyon nagy érdeme, hogy 
ezt megpróbálta Rencz A n t a l l a l együtt valahogy esztétikailag 
megfogalmazni, és akkor kezdték az irodalmi színpadot 
oratórikus színjátszásnak nevezni. M i t jeleni ez: ez utal egy 
kicsit a zenére is, meg a szerkezetre is. És aztán a mimetikus 
oratórium, amiről nem mindig tudtam pontosan, hogy mi
csoda. Szóval már nem használtuk azt, hogy irodalmi színpad, 
hanem azt mondtuk, illetve. T ibor fogalmazta ezt meg, hogy a 

színjátszás drámai fonnája ez a hagyományos, és a színjátszás
nak az oratórikus és pódium játék formája az a másik világ. 

Ebben a kettősségben én egy elég hülye helyzetbe ke
rültem, mert azért én mégis csak a hagyományos színházhoz 
értettem jobban. Egyszer Szolnokon volt egy helyi fesztivál, és 
hívtak a zsűribe. Ott volt egy nagyon értelmes rendező, aki 
egyébként mérnök volt a vegyi kombinátnál, ő azt mondta: 
ha azt akartam volna, hogy az oratórikus műsor tetsszen, ak
kor nem téged hívtalak volna zsűrinek. 

Kezdték a tanítványok vagy a munkatársak vagy a 
külső szakemberek is ezt a kettősséget felfedezni, hogy a T i 
bor inkább ennek az irodalmi színpadból kinőtt dolognak, én 
inkább a színjátszásnak vagyok a szakértője. De miután én 
nem akartam alkotni, én megértőbb voltam a műfajok iránt. 
Ha beültettek egy zsűribe, én végül is azt mondtam, amit csi
nál azt nézem. Mi lyen önmagához mérten a dolog. Ettől v i 
szonylag népszerű lettem, mert nem voltam olyan elfogult. 
Emberek vagyunk, ez kollégáim részéről féltékenységhez, és 
egyéb dolgokhoz vezetett. 

A lényeg: volt a színjátszás, ami nem érdekel minket 
hivatalosan, volt az irodalmi színpadból kmőtt fölkarolandó 
játékfajta. És Vitányi találta k i akkor nagyon jól, hogy és van 
a színjáték harmadik fajtája. O már vegyít ette a dolgokat az
zal, amiről én itt beszélni akarok. 

Tehát volt ez a hivatalosan is patronált dolog, és köz
bejött a Szegedi Egyetemi Színpad és Paál István, az 
Universitas és Ruszt József, akik nem illettek egyik kategóri
ába sem. Mert hát nem csinálták a hagyományos színházat 
természetszerűleg, de nem csinálták ezt a mi általunk patro
nált irodalmi színpadi dolgot sem, hanem egy harmadik fajrár 
dolgoztak ki , aminek még a társadalmi, polit ikai töltete is 
sokkal erőteljesebb volt, mint a mi irodalmi színpadunk, ami 
mégiscsak az állami ünnepekkel folyt össze. (Kiadványokat 
adtunk k i ünnepi műsorokra, amivel pár száz forintot lehetett 
szerezni a kollégáknak, mert mindig rosszul voltunk fizetve. 
Tehát kellett valami mást is csinálni.) 

És akkor ez a bizonyos dolog, amit én mindig nagyon 
óvatosan vagy mindig idézőjelben mondok "mozgalomnak", 
nagyon élesen három felé vált. Tehát volt az elsősorban falun 
csinált hagyományos színjátszás. Hú, az elvtárs, ha látta volna 
a m i Mar ica grófhőnket, mondták Mezőtúron. És ez maradt. 
A másik volt ez a mi kutyánk kölyke, amik a Debreczeni, 
Bicskei Gabi által fogalmazott dologba illettek bele, és voltak 
az egyetemi színpadok mint önálló dolgok, amik először jutot
tak el Nancyba, először jutottak el Avignonba, először jutot
tak el a BITEF-re, ők hozták a 68-as szellemnek valami to
vábbélését. (Én azért nem vagyok a szellemtörténeti szemlélet 
ellenzője, mert tudom, hogy a vasfüggöny alatt átszivárogtak 
ezek a tendenciák. És ezek 68 után, 70 táján, pont amikor én 
az intézetbe kerültem, megfogalmazódtak. De sajnos nem az 
intézet által patronált vonalban, hanem az úgynevezett egye
temi színháziban. Ez a dolgot nagyon megosztotta.) 

Én, aki nem voltam elkötelezettje egyik műfajnak sem, 
és aki nem akartam benne résztvenni, mint alkotó, tennésze-
tesen mint értéket képviseltem mindazt, amit például Ruszt 
vagy Paál Isti csinált. A m i t az intézetben nem fogadtak el. 
Lehet, hogy csak hiúságból, lehet, hogy egyéb okokból. N a 
gyon fontos megjegyezni, hogy nem azért, mert ők a 
pártvonalat képviselték volna vagy hivatalosan gondolkoztak 
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volna. Nem, ők is valamifajta "szellemi ellenzékiségben" vol
tak. Csak másképp gondolták, mint a fentebb emlegetett al
kotók. Amit az Universitas vagy amit Paál Isti csinált, az va
lóban egy új út volt. Amit az irodalmi színpad - most mégis 
használjuk ezt a meghatározást -, az pedig csak részben volt. 
Nem volt igazán színházszerű. 

Én, ha szavalóversenyen vagyok, máig is használom 
Debreczeni Tibornak azt a meghatározását, hogy a versmon
dás az kifejező funkciójú, a színjátszás az ábrázoló funkciójú. 
És ez a dolog lényege. A versmondás az kifejező funkciójú, a 
színjátszás az ábrázoló funkciójú. Ha elmondok egy verset az 
teljesen más, mint hogyha eljátszom egy szerepet. Ezekben az 
oratórikus műfajokban a kifejező funkció dominált, mert elő
adni kellett. Amit pedig ez a hannadik utas világ csinált -
nem politikai értelemben, hanem a kettő közti harmadik út -
annak színjátszó elemei voltak. Más volt. 

Most visszatérve arra, hogy én már három hónap 
múlva megbántam, hogy az intézetben voltam. Igen, mert 
éreztem, hogy az osztály nem értékorientált, hanem személy 
orientált. Tehát ha én csináltam valamit vagy az én 
"bandám", akkor az oké, ha nem az én "bandám", akkor az 
nem oké. És nem működött az objektív mérce. Ez engem 
meglehetősen irritált. És úgy gondoltam - bántó szándék nél
kül mondom -, azt nem lehet, hogy én, mint hivatalnok, én 
kinevezem magam egyben a "legjobb alkotónak" is. Ez két 
külön dolog. Ezzel nagyon sokat kínlódtam. Abból az egy
szerű helyzetből, hogy én otthagytam az alkotást. 

Ebben a munkában engem a zsűrizés ambicionált és a 
tanítás. Ez úgy működött a megyékben, hogy ha az "elvtárs" 
ott van az intézetben, akkor hívjuk a zsűribe, akkor hívjuk 
tanítani. Ez mellékest is jelenteti, meg hát ez volt a jó munka. 
Nem az, hogy az ember ül az íróasztalnál és "hülyeségeket" 
talál ki, hogy indokolt legyen a "létezése". Máig is ismerjük 
ezt a problémát. 

Az intézeti helyzet válsághelyzetet okozott bennem, és 
közben azt is tudtam, hogy a profi világba nem lehet úgy visz-
szamenni rendezni, hogy újra itt vagyok. Ugyelőnek még 
elmehettem volna, de ahhoz nem vagyok elég koncentrált. 
En gyakorlatból is tudtam, hogy mi az egy ügyelő, meg a 
jelenlegi élettársam - akivel tizenkilenc éve élünk együtt -
nyolc éve ügyelő. Tudom, hogy arra nem lennék alkalmas. Én 
annál szétszórtabb vagyok, csapongóbb. Tudom, hogy mit kell 
csinálni, de nem biztos, hogy meg tudnám csinálni. Borzasz
tóan tisztelem az élettársamat is, hogy abszolút tudja, és hogy 
abszolút pontos. 

Ekkor jött egy érdekes dolog. 68 óta készüllek arra az 
intézetben, hogy tagjai lehessünk az amatőr színházak nem
zetközi szövetségének. Ami ugye nyugati dolog volt, és nem 
véletlen, hogy 68-ban Csehszlovákia lett tagja. Ezek a cseh 
kollégák azon mesterkedtek, hogy a többi szocialista országból 
is legyenek, hogy ne legyenek egyedül. Ez egy borzasztó 
komplikált ügy volt, mert ennek a szervezeti konstrukciója 
máig az, hogy nemzeti központokat kell szervezni az ottan 
létező szövetségből vagy szövetségekből. Nálunk ilyen szövet
ség nem volt. Most azt elintézni, hogy az intézetek legyenek 
tagok, hogy a tagdíjat hogyan fizessük, meg mi hogy legyen, 
ezen mesterkedtek és ezen munkálkodtak Ács Miklósné ve
zetésével Debreczeni, Bicskei. És 73-ban megnyílt a lehető
ség, hogy esetleg mégis lehet. És - ez az élet tragikus fordulata 

- akik akkor ezen munkálkodtak, azok nem tudtak olyan 
nyelven beszélni, amin ott kell. Ennek a szervezetnek pedig a 
francia és az angol a hivatalos nyelve. Én nagyon rosszul be
széltem angolul, de meg tudtam szólalni, meg nem tudtak 
"eladni". És amikor 73-ban Monacóban beléptünk a szövet
ségbe, akkor én képviseltem szegény hazánkat. Az is óriási 
volt, hogy 44 éves voltam, és gyerekkorom óta nem voltam 
Nyugaton, és az első nyugati ország az Monaco volt. Erről is 
lehetne egy krokit írni, hogy ez a dolog ott hogyan nézett ki. 
Az Ácsnénak egy nagy pozitívuma, hogy ő szakembert kül
dött erre. Kiderült, hogy a többi szocialista országot az intéze
tek igazgatói képviselték (mert hát miért ne menjen el állami 
pénzen Nyugatra). Én voltam az egyetlen, meg hát a cseh nő, 
a Matuskova, aki nagyon fontos pozíciót töltött be a prágai 
intézetben, és nagyon tudott 4 nyelven (franciául, németül, 
angolul és oroszul), tehát ő nagyon alkalmas volt oda. A 
többiek ilyen reprezentánsok szoktak lenni, csak én voltam 
úgynevezett szakember. 

Ez aztán megváltoztatta a helyzetei. Ezt talán min
denki érti, hogy 1973-ban olyan lehetőséget kapni, hogy uta
zol, az nem egy elhanyagolható szempont. Es olyasmiket lát
tam és tapasztaltam, amiket én soha nem tapasztaltam ko
rábban. Tehát, amikor én az amatőrökkel kezdtem el foglal
kozni az intézetben, úgy ahogy eddig elmondtam, elsősorban 
mint oktató és bíráló, én sokkal többet kezdtem tudni a szín
házról, mert láttam más produkciókat és tendenciákat is, 
amiket profiként nem. Es ez úgy esett a mérleg serpenyőjébe, 
hogy ezért talán érdemes ezt mégis tovább csinálni. A hivatali 
dologra gondolok, hogy nem elmenni. Talán nem. 

Akkor, mint "mosolygó" szocialista már 75-ben beke
rültem ennek a szervezetnek az elnökségébe. Ebben egészen 
91-ig csücsültem, mert hát kellett. A I T A - I A T A a rövidítése. 
Franciául Association Internationale du Theatres Amateurs 
és angolul International Amatcur Theather Association. 

Az volt az alapszabály, hogy aki ennek az elnökségé
ben volt, az már nem az országot képviselte, hanem saját ma
gát. Itt volt egy kettősség, mert ahogy én oda bekerültem, én 
nem csak "szocialista" voltam, hanem "Máté Lajos". A cseh 
nővel ketten voltunk szocialisták, aztán 85-ben egy orosz jött 
hozzánk, hárman lettünk a 12 tagú elnökségben. De igaziból 
nem a szocialista országokat képviseltük, hanem az AITA-t, 
de azért a minisztérium ezt lényegileg finanszírozta. Néha 
még a tagdíjai is fizette. A szocialista országoknak azért fontos 
volt a propaganda. Volt egy olyan jelszó a mi minisztériu
munk részéről megfogalmazva, hogy "mi nem azért mentünk 
oda, hogy elkülönüljünk, hanem azért, hogy ott legyünk". 
Tehát nem volt szabad szocialista blokkot csinálni. Vagy nem 
akarták. A humor, hogy attól izgultak, hogy Kína nehogy 
véletlenül tag legyen, meg Románia nehogy tag legyen. Ezek 
meg is kímélték őket a rendszerváltozásig, mert ezek nem is 
lettek tagok. 

Nem nagyon.hagytuk, hogy beszivárogjon oda a poli
tika. Néha a cseh kolléga mondta, hogy a "mi országaink", de 
az orosszal együtt tudtuk ezt ellensúlyozni. Nagyon értelmes 
lett származású volt az orosz. Erről van egy anekdota. Mielőtt 
elmesélném, fontos a konstrukció. Hogy az AITA-nak 36 
ország a tagja, pontosabban 36 ország nemzeti központja. 
Kétévenként van kongresszus, amit mindig fesztivállal kötnek 
össze, hogy szakmai értelme is legyen. De minden negyedik 



évben Monacóban van. I la van hely, ami nem alkalmas az 
amatőrök találkozására, akkor ez Monaco. De ahonnan nem 
lehet elmozdítani, az Monaco. Majdnem 20 évig ültem az 
elnökségben, ez mindig szóba kerüli és változatlanul maradt. 

Tehát van a kongresszus, és egyébként a szervezet ré
giókra oszlik. Nagyon humorosan, mert a C E C (a Central 
European Committee = a Közép-európai Bizottság), az pilla
natnyilag Írországtól Izraelig terjed, tehát minden benne van, 
ami nem fér bele másba. Mert a franciák az egy külön, az 
északiak teljesen logikusan külön. Es a többi, aki abba nem 
fér bele. Mi már a szocialista világban is nagyon vigyáztunk 
arra, nehogy egy külön szocialista régió jöjjön létre, mert ak
kor minek vagyunk ott. Ezt a dolgot körülbelül ma is tartjuk. 

Kanadában volt egy köztes kongresszus és fesztivál 
Calgaryban, és onnan hazajövet hétfőn összetalálkoztam már 
az utcán Benkő Évával, az akkori igazgatóval aki kérdezi: 
Mit csináltál te Kanadában? - Hát mit csináltam, elnökségi 
ülés volt. - De hát a szovjet elvtárs följelentett. 

Volt egy Gyenyicsenko nevű úr, aki csak oroszul be
szélt, én meg olyan öreg vagyok, hogy én nem beszélek oro
szul. Mikor én leérettségiztem, akkor vezették be az oroszt, és 
ugyanígy, amikor diplomáztam az egyetemen, szintén azt kö
vetően vezették be. így sose találkoztam vele, és nem tudtam 
az orosszal beszélni. O csak oroszul tudott. Vagy fordítási 
hiba volt, vagy valamit félreértett. Ez 83-ban volt, és ő engem 
följelentett, hogy egy olyan elvtárs volt ott, aki nem alkalmas 
arra, hogy a szocializmust képviselje. Szerencsére akkor már a 
minisztériumban ezt nem vették nagyon komolyan, nem lett 
zűröm. 

73-ban léptünk be az AITA-ba, mármint az intézet 
mint nemzeti központ, és már a következő évi kazincbarcikai 
fesztiválra hívtunk meg ebből a szövetségből megfigyelőket és 
csoportokat. A csoportokat nem mindig tudtuk kiválasztani, 
nem tudtunk kiutazni, és az nem volt nagyon hasznos, hogy 
jöttek, de a megfigyelők nagyon hasznosak voltak, mert ezek
nek a megfigyelőknek köszönhetően léptünk be egy nemzet
közi körforgásba. A két egyetemi színpadnak, a JATE-nak és 
az Universitasnak megvoltak a csatoniái, de a többi csoport
nak nem. Még a Stúdió K-nak sem. A nagyon híres Vojczek-
jüket Kazincbarcikáról hívták meg. És az Arvisurá-nak neve
zett, akkor még tanulmányszínház'Szentivánéji álom előadá
sát is Kazincbarcikáról hívták meg angliai turnéra. Ez a dolog 
működött, és ma, amikor a kulturális propagandánk már nem 
olyan fontos, én ma is azzal szoktam érvelni, hogy jelen kell 
lennünk a dologban. 

A tagdíjat vagy fizettük vagy nem. A rendszerváltás 
előtti két évben Sorostól kértem rá és kaptunk is. De annyira 
kis pénz volt, kb. 300 U$, hogy még a magyar ellentételezését 
sem kérték. Pedig benne van a magyar alapszabályban. Ma 
már sajnos 80011$, de a minisztériumunk fizeti, úgy látszik 
belátható, hogy ez is fontos dolog. A nemzetközi tapasztalat
csere itt a fontos, az, hogy az emberek lássanak. 

Most volt Balassagyannaton egy amatőr kamaraszín
házi fesztivál. Elég gyenge volt, de voltak benne jó dolgok is. 
Erre meghívtunk egy német meg egy osztrák megfigyelőt, 
mert nekünk ezzel a két szervezettel az A I T A - n belül van egy 
barátsági szerződésünk. Ok meghívnak minket, mi meghívjuk 
őket. Tolmácsot biztosítunk a számukra. A Balassagyannaton 
látott legjobb előadást már az egyik meghívta. M i ajánlottunk 

valamit korábban, de ott azt látta és azt hívta meg. A kapcso
lat, a személyes kontaktus hallatlanul fontos. És ezt az 
Al'TA-n keresztül tudjuk tartani. 

91 óta nincs az elnökségben magyar. Az "AITA ma
gyar központja én vagyok". Csak elnökségi tag nem vagyok, 
mert azt egy bizonyos időn túl nem lehet. 

A hivatali munkám nyugdíjasként az, hogy én vagyok 
az A I T A hivatalos ügyvivője. Mert ott már engem ismernek, 
nekem jönnek a levelek, tickem vannak személyes kapcsola
taim. 

A rendszerváltás körüli időben az a furcsa dolog tör
tént velem, az antihivatalnokkal, hogy én lettem a drámai 
osztály vezetője. Aztán a drámai osztály meg is szűnt. Nem 
lehet: pontosan tudni, hogy mennyit tettem én ezért. (És ezt 
most nem poénnak szánom.) 

Akkor kezdődött az, hogy legyen szövetség. Es akkor 
létre is hoztuk a nem hivatásos színházak szövetségét. Akkor 
elkezdődött egy vetélkedés az intézet és a szövetség közt. Il
letve hát a szövetség át akart venni intézeti funkciókat, az 
intézet: meg nem tudta védeni teljesen, meg hát meg is zava
rodott a saját identitástudatától; Most a nem hivatásos szín
házak szövetségét úgy hívják, hogy Magyar Színjátékos Szö
vetség, és az ügyvezető elnökével való személyes jó kapcsolat 
okán most elég kiegyensúlyozott a kapcsolat. O Solténszky 
Tibor rádió dramaturg egyébként. Most mi ketten vagyunk az 

A I T A tagjai, a Magyar Színjátékos Szövetség és az intézet a 
magyar központ. így megy a dolog a szövetség fele. 
Solténszky 'Tibor is jár ki, van amikor ő megy, van amikor én 
és van, amikor ketten megyünk.Ketten csináljuk ezt a dolgot, 
és ha én kihalok ebből valamilyen módon - gondolom fizikai 
okokból , akkor az a reális, hogy ezt ő viszi tovább, és akkor 
ebből az intézet kicsik. Az intézetnek nincs meg pillanatnyi
lag ezen a szakterületen a szükséges embere. 

A szövetségről két: fontos dolgot kell megemlítenem. 
Az egyik, hogy ez egy esernyő szövetség, vagyis ez alatt egye
sületek vannak. Például a Magyar Drámapedagógusok Társa
sága (bár ők nem igazán vesznek részt.a dologban), a Magyar 
Diákszínjátszók Egyesülete, az Egyesület a Magyar Színját
szásért. Tehát a szövetség az az egyesületek szövetsége, ame
lyeknek van külön életük, de nemzetközileg az A I T A alá 
tartoznak. 

Az alternatívoknak is van egy egyesülete, a bábjáté
kosok is odatartoznak. Ez öt egyesület. De ők, meg a Dráma-
pedagógusok eléggé elkülönülnek, a Diákszínjátszás tartja 
rendszeresen a kapcsolatot, de a többi is elvben oda tartozik. 
Még van a Versmondók Egyesülele. Ezek tartoznak a szövet
ség alá. 

Azáltal, hogy a szövetség is belépett a képbe, nekünk 
még mindig identitászavarunk van. Ezt be kell vallani. 
Nyugdíjas mondja, menjen a fenébe. 

Megpróbálunk megtartani dolgokat, pl. az oktatást, de 
a rendelet óta, amit a munkaügyi és a művelődési miniszté
rium együtt hozott létre, és amivel én nem vagyok teljesen 
tisztában, mi mát nem tudunk C, B működési engedélyeket 
adni. Tehát mondjuk volna feladatunk, ha az oktatást to
vábbra is kézben tudnánk tartani. Ez most harc kérdése. 

A másik dolog, hogy van ez a Színfolt, és ezt csak mi 
tudjuk csinálni. És ebben el is érte Tóth Zsuzsanna, aki ezt 
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szerkeszti és mindenféle kapcsolatokat tart, hogy ezen keresz
tül megy az információ. De'most a szövetség indít egy elmé
leti folyóiratot, Játékos címen. Az informálni nem tud, és 
megint lesz egy valami, amiben mi is benne vagyunk Tóth 
Zsuzsa személyén keresztül, de azért a folyóirat a szövetségé, 
tehát megint vesztünk valamifajta pozíciót. 

A szövetségnek van pénze, nekünk nincs. Régi mon
dás, hogy "az huzat, aki fizet". A szövetség huzat. Már voltam 
két olyan külföldi konferencián, amit nem a minisztérium 
fizetett, hanem a szövetség, legalábbis a szövetség fizette a 
többet. 

Visszatérve az osztályra, amikor már nem volt tovább 
húzható, hogy nyugdíjba nc menjek, mert olyan öreg lettem, 
hogy nyugdíjba kellett menni, akkor az én nyugdíjba menete
lemmel együtt megszűnt a drámai osztály is. És ez megint a 
színjátszás tekintély vesztéséhez vezetett, mert akkor a kor
társ művészetek osztályán egy darab ember volt félállásban: 
én és egy másik félállás. Most, hogy Eless Béla lett az osztály
vezető, van egy főállású színjátszónk, és ezzel egy kicsit vissza 
tudtunk kapaszkodni, hogy legyen jelentőségünk. 

Naprakész harc folyik valójában, hogy mi a szövet
ség, mi az intézet, és hogy ez a dolog hogyan egyenlítődik ki. 
Ez egy eléggé ellentmondásos helyzet. Közben - és talán ez 
még lényeges - háromfélévé vált ez az egész amatőr színjátszó 
világ. Egyrészt előretörtek és jelentősek lettek az amatőriz
musbői kinőtt alternatívok: az RS 9, a Stúdió K, az Arvisura. 
Ezek amatőr együttesekből lettek, de ők most már alternatí
vok. Ez azt jelenti, hogy nem amatőr szív dobog bennük, bár 
lehet hogy a szív még az, de ott már pénzekről is szó van. Pá
lyáznak, pénzt kapnak, támogatja őket bizonyos fokig a mi
nisztérium egy speciális pénzből. De nem a mi osztályunk, a 
közművelődési, hanem a színházi osztály. Ugyanúgy támo
gatja őket a fővárosi önkormányzat is, ugyancsak nem mint 
közművelődési, hanem mint színházi funkciót. 

En azt szoktam rájuk korábban mondani, hogy még 
nem "a színházból, de már csak a színházért élnek". Némelyi
küknek derogál is az amatőr, és hogy velünk összefonódjanak 
bármilyen módon. 

A diákszínjátszásban értem rajta a középiskolás 
színjátszást - rengetegen vannak, és ők amatőrök a helyze
tükből eredően, még azok is, akik szakosított középiskolába 
járnak. Ilyenek a debreceni Ady, vagy a budapesti Vörös
marty, vagy mint ennek az első kezdeményezője, a szentesi, 
ahol szakosított dráma fakultás van. 

Vannak tehát az alternatívok, akik belőlünk nőttek 
ki, akár elismerik, akár nem. Most a belőlünkön az amatőrö
ket: értem. Vannak ezek az "ehle" amatőrök, gerincében a 
középiskolákkal, és vannak a falusi színjátszók. Most akarjuk 
egy falusi színjátszó fesztivállal felmérni, hogy mi lehet falun. 
Például Adácson évtizedek óta van színjátszás és ők vállalnák 
a fesztivál szervezést. Meg kellene nézni, hogy mennyi falusi 
csoport van. Ezt nem tudjuk. 

Es van egy új jelenség, a színiiskola. 15 évvel ezelőtt, 
hogyha a színművészeti főiskolán fölvételi volt, akkor az oda 
jelentkezők 90%-a vagy még több, amatőr együttesből jött 
vagy alternatívból jött. Most ezekből már nem igen jönnek. 
Most a színiiskolákból jönnek. Tehát jött egy hannadik fajta 
dolog, a főiskoláról kimaradt szerencsétlen, lelkes, színházat 
akarók számára: a színiiskolák. 

Nem szabad szidnom, mert én abból élek, hogy ott 
tanítgatok - főleg elméletet. Mentem magam, hogy nem va
gyok felelős. Színháztörténetet és elméletet tanítok, rende
zést nem. Ezek színészek akarnak lenni. Néha még művészet
történetet, dc azt könyvből tanítom, mint régen az orosz tan
árok. Előző nap készülök a másnapi órára. 

Ezek lennének most az utánpótlás. Általában híján 
vannak a képességnek, az iskoláért rengeteget fizetnek, és az 
iskolák nem mondják ezt meg, mert nem érdekük. Pillanat
nyilag ez a helyzet. Vannak emberek, akik úgy gondolják, 
hogy ez már nem érdekes. Hajsza a pénz után. 

Ugyanakkor Erdőkertesen hat éve folyik egy "Anyám 
fekete rózsa" elnevezésű versmondó verseny, ez a Csoóri vers
ről van elnevezve, az idén már 700 jelentkező volt rá, a tava
lyi 500-zal szemben. A határon túli területről 120, a többi 
itthonról. Balassagyarmaton a kétévenkénti kamara színjátszó 
fesztiválra 21 jelentkező volt. Tehát a dolgot úgy elintézni, 
hogy ez már nem érdekes, hogy ez most már csak pénz, ezt 
nem lehet, mert: létezik, van. És nyilvánvalóan ki fog derülni, 
hogy erre a 700 versmondásra jelentkezőből több mint a fele 
nyilván színi pálya iránt érdeklődő. Csak hát itt nyílik most 
út, akkor ide jön el. 

A híres hetvenes években én úgy gondoltam - bocsá
nat, lehet, hogy más is gondolta így, dc ezt akkor nem tárgyal
tuk meg senkivel , hogy azért aki egy Universitasban, egy 
JATE-ban, vagy akár egy Stúdió K-ban, vagy annak az előd
jében, az Orfeo-ban működött, annak valami politikai érdek
lődése volt. Valami ellenzékiség fűtötte, valami mást akart. 
Ez volt a csoportok magja. E köré gyűltek a szimpatizánsok 
vagy a kísérők, mint a beat zenekaroknak is volt az ún. 
sleppje, aki ment velük. Most már akár alternatív, akár ama
tőr, akár diákszínjátszás, aki résztvevő, az mind színész akar 
lenni. Ez odáig megy, hogy a József Attila országos versmondó 
verseny válogatója után, Pesten hazafelé menet a buszon a 
kolleganőm találkozott az egyik legrosszabb kislánnyal, aki 15 
éves, mindenképpen alkalmatlannak ítéltetik, és meséli, hogy 
nem szálltak le anyukával a buszról, elkísérték hazáig és kide
rült, hogy a kislány színész szeretne lenni. Az önsimeret vagy 
önfelmérés, az rettenetesen hiányzik. Eőleg ezekben a magá
nyosokban, akik nincsenek rendező vagy tanár kezében, vagy 
a tanár nem jól munkálkodik velük. 

Probléma az van rengeteg, válság is van, pénzügyi 
problémák is vannak, de - és ez egy statisztika, megnéztük 
pár évvel ezelőtt - régen csak fönntartó kezelésében működ
hettek csoportok, vagy művelődési ház vagy iskola vagy 
stakszervezetében és ezek kaptak minimális támogatást. Most 
többet kapnak a pályázatok útján összegben, de csak aki 
megkapja. Hogy ez min múlik, vagy hogy, ez nem teljesen 
világos. 

Az alternatív színházak szereplőiről is el lehet mon
dani dolgokat, aszerint, hogy mi közük a színészséghez. Az 
lehet, hogy köztük vannak olyanok, akik már színészek. 
Olyanok, mint amilyenek a József Attila Színházban vannak, 
olyanok nem akarnak lenni, de olyanok, amilyenek ők, vagy 
mondjuk esetleg Kaposvár, olyanok akarnak lenni. Hogy 
mást akarunk, hogy újra akarjuk magunkat fogalmazni, hogy 
más tendenciák vannak, az az érzésem, hogy ez nincs. De a 
színésszé lenni akarás, vagy a színházzal való foglalkozás 
munkál bennük, még akkor is, ha azt mondják, hogy egy 
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másfajta színházat akarnak csinálni. Most másféle színházat 
akar, aki akar, azelőtt másféle társadalmat. 

Záró szóként, az életemről még: valamennyire a ren
dezéshez is visszatértem. A Német Színházban, ami Szekszár
don működik, 85 óta néha rendezek. Általában gyerekdara
bokat. A z német nyelven játszó színház, és a németül tudá
som ürügyén rendezek. A z profi. N e m azt mondom, hogy a 
színvonala profi munka, de a tendenciája az az. 

És "aggastyán" koromban színészkedem. A normális 
fejlődés az, hogy színészek rendezővé lesznek, itt megvan egy 
öreg rendező, aki színészkedik. Majdnem azt mondtam, hogy 
én vagyok a "magyar Bo th Béla", ő volt Bástya elvtárs. 

Kér színházban játszom, a Tháliában, illetve a Thália 
Stúdiójának a Székek c. produkciójában, ami most a Fészek
ben van, és Szolnokon ugyanezt azt előadási. A Rosencrantz 
és Guildenstemben a Kamarában három éve játszom, a 
Tháliában másfél éve. Törőcsik és Iglódi partnere vagyok. 
Egész életemben nem volt ilyen szintű színészekkel dolgom, 
mint akikkel most találkozom. Ez a pálya vége. 

A z intézetben pedig az A I T A ürügyén vagyok még je
len. 

A kérdés, amire még nem válaszoltam, hogy a szakér
telmem miben használódik. Pedig jő kérdés, csak nehéz rá 
válaszolni. Ezt azoktól lehetne megkérdezni, akik úgy érzik, 
hogy tőlem tanultak valamit. Mondjuk nekem vannak ilyen 
specialitásaim, hogy a térszervezés. De ezt a Bicskey Gabi 
találta k i , hogy ha van egy profi rendező, akkor hátha tudja, 
hogy hova kel l állni, hova kell menni, mit hova kell tenni. 
Ebből úgy kinevelődtem ezzé. Egyrészt ebben. Másrészt talán 
abban - amire nagyon adok - , hogy tök mindegy, hogy ő mit 
gondol, csak azt én is értsem, aki nézem. Tehát azokat a 
technikákat megpróbálni elsajátíttatni, ami által átjön az, 
amit ő gondol, talán. N e m tudom, mert ez nagyon nehéz. Ez 
szimpátia, meg sok minden kérdése. V a n , aki azt mondja, 
hogy nekem hisz. Találkozom az utcán, meg a tanítványok
nál is, látszik a mosolyán, és úgy néz ki , hogy mégis csak ta
nult valamit. Vannak akiknek se a stílusom nem tetszik, sem 
egyéb. Például tanítok az egyik színiiskolában színháztörténe
tet, ott állandóan jönnek a hallgatók, hogy tanár úr, csinálj 
velünk valami produkciót. Ez azt jelenti, hogy ők éreznek 
bennem annyit, vagy elejtek én színháztörténet közben annyi 
színház életet, hogy azt hiszik, hogy hát esetleg érdekes lenne 
velem. De ez egy rázós talaj, mert nem akarok konkurendciát 
csinálni a másik tanárnak. D c mint igény, fölmerül. A z az 
érzésem, hogy szakértelmem a színházi valóság ismeretében 
hasznosítható. A m i iszonyatos mennyiségű élettapasztalat: jó 
és rossz egyaránt. 

Tanítani nagyon kevés lehetőség van, mert nagyon 
kevés tanfolyamot tartanak. D e hívnak Fejér megyébe, most 
Zalába fognak hívni. De Zala az egy külön vonal, mert 73 óta 
csináljuk a zalaszentgróti országos színjátszó tábort, aminek 
én szakmai irányítója vagyok. Bár lehet, hogy a kihalásomra 
spekulálnak, mert úgy gondolják, hogy... de még hívnak. 

A másik az Erdőkertes, ott is egy kvázi "bérelt" helyem 
van. 

A z egészen frissek nem nagyon hívnak, akik már azu
tán kerültek bele a forgatagba, ahogy én kezdtem kikopni. De 

nem érzem, hogy egy elfelejtett öreg izé vagyok, mert jönnek, 
kérdeznek, hívnak. 

Balassagyarmattal megvan az állandó kapcsolatom a 
fesztivál miatt, Kazincbarcika, ami még hivatásszerűen is az 
én területem: a nemzetközi fesztivál. Külföldön még: Német
országba hívnak zsűrizni, mert láttak itt zsűrizni, szóval nem 
érzem úgy a dolgot, hogy lefutottam volna. Régen is úgy volt, 
hogy parcellázódott. A k i velem szimpatizált, az engem hívott, 
aki vele szimpatizált, az őt hívta. Ez egy tennészetes dolog. 
N e m érzem úgy, hogy én már kiestem, vagy én már nem 
számítok. Bizonyos területeken, pl . a diákszínjátszásban volt 
egyszer egy olyan fiatalember, aki azt mondta, hogy ezeket a 
régieket k i kell söpörni, és azok már nem hívnak meg évek 
óta. De ez is tennészetes, mert ők másképp gondolják. 

És zsűribe nagyon könnyű kit találni, az Ascher pél
dául nagyon népszerű az amatőrök körében, rendszeresen 
tanít Zalaszentgróton, rendszeresen van a Kazincbarcikai 
zsűriben. H a Ascher valamiről elkezd beszélni, értékelni kezd, 
az egy tanfolyammal fölér. Sokkal alaposabb, mint én. O is 
meg Nánay, a kritikus is. Én impresszionistább vagyok. Én, 
ami dicsérendő, azt dicsérem, ami fölizgat, mint negatívum, 
arról beszélek, de ők az első mondattól az utolsóig alaposak. 

Én nem tartok tekintélyt, de azért nem élnek ám vele 
vissza. Éh tegeződöm például a másodikosokkal, harmadiko-
sokkal a Teátrumban. Szia tanár úr, vagy szia Lala, mi van? 
De közben tanulnak azért. Ve lem azt is meg lehet csinálni, 
hogy ha megkérdezik, hogy ma muszáj-c tanulnunk, akkor azt 
mondom, jó, akkor inkább sztorizzunk vagy hülyüljünk. így 
vagyok rossz pedagógus, de azért mindig tanulnak valamit. 

Néha jön haza a nejem és mondja, hogy X vagy Y sze
retné, ha látnád. Itt inkább azt a hibát szoktam elkövetni, 
hogy hívnak, de nem megyek. Annyiszor vagyok elfoglalva és 
fáradt vagyok. 

A z t még befejezésül, hogy meg kell nézni a Pesti Mű
sort! Miközben állandóan válságról beszélünk és nincs pénz, 
gombamódra szaporodnak a színházak. És ezek mind az alter
natívból nőnek k i . A Tamás Gáspár Miklós nyilatkozta a mi 
nap a Magyar Nemzetben, hogy mindenki utálja ezt a demok
ráciát, s nem veszi észre, hogy él vele: hogy nincsen cenzúra, 
hogy azt dumál, amit akar, oda megy, ahova akar, azt csinál, 
amit akar. 

V a n egy olyan dolog, amit a profi színházban is lehet 
érezni, meg az amatőrben is, de ez már közhely: ez az összeka-
csintás, ami Kaposvárt naggyá tette, hogy mindenki tudta a 
nézőtéren, hogy most itt mire kell gondolni. A z ellenzékiség 
indoka, ez elmúlt. És ez a teher alatt nő a pálma dolog is el
múlt. Olyan remek dolgokat lehetett a cseh színházban látni, 
vagy a magyar színházban is látni, ami mind az elnyomásból 
fakadt. Néha arra gondolok, hogyha a Torgyán győz, akkor 
majd újra lesz ilyen. Ezt morbiditásból mondtam. 
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