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MÁSSZÍNHÁZ MAGYARORSZÁGON 1945-89
mlítettem már, hogy 1968 a közvetlen
csalódást követően az illúziók
továbblendülését is jelentette. Ennek
politikai okairól szó esett már, essék szó
a szakmaiakról is: az említett amatőr

együttesek a hatvanas évek végén jutottak el
ahhoz a felismeréshez, hogy mást és másként
kell csinálniuk, mint annak előtte. Elsősorban
külföldi minták hatására kemény, sokszor
fanatikus munkára épülő közösségek jöttek
létre. Elmúlt a felhőtlen és felelőtlen, suta
játszadozás ideje, megszűnt az „ah-hoz képest"-
produkciók érvényessége („ahhoz képest, hogy
amatőrök, nem is olyan ügyetlenek"). A külföldi
mintákat csakis a külföldi feszti-válok nyújthatták,
hiszen abban az időben egyet-len valamirevaló
csoport sem jött hozzánk vendégszerepelni. Két
várost kell itt külön megemlíteni: Belgrádot és
Wroclawot. Néhányan eljutottak a BITEF-re,
még többen Lengyelországba, és találkozhattak
Grotowski színházával, amely valóságos
újjászületést jelentett az egész magyar
amatőrmozgalom számára. Ruszt József, a bölcs
mester, az Universitas akkori vezetője, aki-nek
köpenye alól bújt ki meghatározó rendezői és
színészi generációink számos tagja, így em-
lékszik: ,,...A fordulatot a wroclawi fesztivál je-
lentette. Láthattuk Grotowski egyik előadását,
Az állhatatos herceget. Az egész társulat nekem
e s e t t - miért iskolázunk és népieskedünk mi ott-
hon, amikor - íme - itt a korszerű színház?!
Csináljunk mi is egy Grotowski-típusú műhelyt!
Ekkor már olyan kiváló személyiségek voltak az
együttesben, mint Fodor Tamás, Halász Pé-
ter..." (Itt jegyzem meg, hogy Az állhatatos her-
ceg hatása a mai napig kitapinthatóan jelen van:
1995 tavaszán - ! - maga Ruszt József is meg-
rendezte a drámát, és a Budapesti Kamaraszín-
ház ezzel az előadással vendégszerepelt egy
nyári spanyolországi fesztiválon.)

Nos, ezután, 1968 tavaszán született meg
nagy költőnk, Pilinszky János KZ-oratóriumából
A pokol nyolcadik köre című előadás. (Pilinszky,
akinek nem sok köze volt akkoriban a színház-
hoz, később Párizsban megismerkedett Robert
Wilson színházával, és megírta híres könyvét
Sheryl Suttonról, Wilson talán legjelentősebb
színészéről.) A pokol nyolcadik köre aztán nagy
sikerrel bejárta fél Európát (Párma, Párizs,
Krakkó, Wroclaw!), és a siker sajátos, kelet-
európai jelének tekinthetjük, hogy a produkciót
Magyar-országon betiltották. Amint már szó
esett róla, ezután költöztek Halászék a lakásba,
és meg-született a Lakásszínház. Az Universitas
igazán jelentős időszaka múlóban volt:
különböző konfliktusok után Ruszt vidékre -
Debrecenbe, majd Kecskemétre - szerződött, és
ott néhány, Budapestről elszerződött nagy
színésszel kiváló színházat hozott létre. Fodor
Tamás is kivált az Universitasból, de nem
csatlakozott Halászék-hoz sem - járta a maga
útját: vezetésével létre-
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jött az Orfeó Stúdió, amelyből aztán a hetvenes
évek közepén megszületett a Stúdió K. Szege-
den Paál István következetesen folytatta a mun-
kát, 1970-ben sikerrel megrendezte Déry Tibor
Az óriáscsecsemő című, 1926-ban írt avantgárd
darabját. Nem akármilyen tett volt ez; emlékez-
zünk vissza, Magyarországon éppen a húszas
évek avantgárdja maradt ki a színháztörténetből.
(Jóval később, a nyolcvanas évek közepén, ami-
kor Paál éppen a híres szolnoki színház
főrende-

Koós Anna a Lakásszínház Még egy asszony
tegnap című előadásában (1972)

zője volt, és már sokadszorra nem engedélyez-
ték neki Déry egyik regényének színpadra állítá-
sát, türelmét veszítette, és otthagyta a színházat.
Gyakorlatilag befejezte a harcot a hatalommal, s
ezzel befejeződött nagy rendezéseinek korsza-
ka is.)

1970 körül tehát három igazán jelentős ama-
tőr-alternatív csoport létezik Magyarországon: a
Lakásszínház, az Orfeó (a későbbi Stúdió K.) és
a Szegedi Egyetemi Színpad. Mindhárom folya-
matosan szembekerül a hatalommal. Ám e há-
rom csoport a szembenállás három különböző
útját, módját testesíti meg, tehát háromféle mű-
vészi magatartás modelljét képviseli. A negyedik
utat a főiskoláról éppen kikerült Székely Gábor
és Zsámbéki Gábor mutatja majd meg, akik az
intézményrendszeren belül, annak legszélén, de

abba mégis beépülve vidéken hoznak létre ma-
gas színvonalú másszínházat

V. A Szegedi Egyetemi Színpad

A szegediek a margó margóján helyezkedtek el.
Amatőrök voltak vidéken. „Magamra voltam ha-
gyatkozva. Körülöttünk hivatásos színházi szak-
emberek nem ténykedtek. Hendikep mindenütt" -
mondja Paál.

Mi volta szegediek sajátossága? Aktívan poli-
tizáló színházat csináltak. Márpedig politizálni
csak a rendszer keretein belül lehetett. Vagyis
Paálék voltak a legnaivabbak, őket repítette leg-
magasabbra '68 szelleme, őket szívták aztán
magukba a '68 utáni illúziók. Baloldaliak voltak,
hittek a rendszer reformálhatóságában, hittek az
abban az időben nálunk oly divatos eszmében, a
„permanens forradalomban". A politikát és az
etikát szervesen összetartozónak vélték; nem
véletlen, hogy Paál vezetésével azt tervezték,
csatlakoznak a portugál forradalmárokhoz -
persze nem lehetett -, példaképük Petőfi és Che
Guevara volt. A rendszeren belül maradtak tehát,
mégis mindig szembekerültek a hatalommal, és
természetesen magával a rendszerrel. Minden
egyes produkciójuk hitük felmutatása, egyben
hitük kicsorbulása is. Vagyis nem akartak
szembekerülni, mégis mindig a másik oldalon
találták magukat.

Legjobb példa erre híres előadásuk, a Petőfi-
rock története. 1972 őszén a közelgő Petőfi-év-
fordulóra készülve pályázatot hirdetett a Rádió.
Ezen a Szegedi Egyetemi Színpadnak, már or-
szágos sikerekkel a háta mögött, illett részt ven-
nie, hogy képviselje az egyetemet. Ahhoz persze
semmi kedvük nem volt, hogy a KISZ (Kommu-
nista Ifjúsági Szövetség) által lejáratott ünnepi
műsorok mintáját kövessék. Összegyűjtötték hát
1848 tavaszáról a rendőri szervek, a cenzorok és
a besúgók jelentéseit, és ezeket szembesítették
Petőfi naplójával és néhány versével. A csoport
egyik tagja, elismert dzesszmuzsikus, ezekhez
zenét szerzett. Készen álltak tehát a szövegek:
például 1848-ból a híres 12 pont, ami majd'
más-fél évszázaddal később is tiltottnak
számított, hiszen köztük olyan követelések is
szerepeltek, mint: „magyar katonát ne vigyenek
külföldre" (Csehszlovákia, 1968!), és
„külföldieket ne hozzanak Magyarországra"
(1956!), és elhangzott a sajtószabadság
követelése is..., készen állt né-hány szép dal -
és mindehhez Paál zseniálisan megtalálta az
adekvát formát: az összeállítást a csoport
végigénekelte, -táncolta, -menetelte, és az
előadás körkörös szerkezete lehetővé tette,
hogy a befejezés egyben a kezdés is legyen.
Ez-által a „műsor", a permanens forradalom
eszméjét is követve, mindig újrakezdődött. A
játszók kezüket nyújtották a nézőknek, akik
csatlakoz-
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Petőfi-rock (Szegedi Egyetemi Színpad, 1973)
(Blazsó Marianna felvétele)

hattak a körtánchoz, a Petőfi-rock pedig újra és
újra ismétlődött, egészen addig, amíg mindenki
nem csatlakozott. Megszűnt a játszók és a nézők
különválasztott szerepe, mindenki résztvevő
lett. Létrejött egy teremnyi közösség. Megszüle-
tett az, ami valamiképpen minden színházi vál-
lalkozás célja, és ami ugyanakkor visszavisz
bennünket a színház bölcsőjéhez, ahhoz a pilla-
nathoz, amelyben egy adott, zárt közösségen
belül mindenki teremtője, alkotója a születő pilla-
natnak. Vagyis az előre kidolgozott, kész forma
abszolút jelen idejű happeninggé, a Petőfi-rock
esetében pedig egyben politikai gesztussá vál-
hatott, s egy előadásnyi közösség szembekerült
a hatalommal. 1973-ban az egyetemi ifjúság a
„tűrt" mértéket átlépve ünnepelt, azaz tiltakozott,
a hatalom kénytelen volta rendőrséget is bevet-
ni. Ezután néhány diákot kirúgtak az egyetemek-
ről, voltak, akik büntetőtáborokba kerültek. Eb-
ben a forrongó helyzetben játszotta el a csoport a
szegedi egyetemen a Petőfi-rockot ............ fogtuk
egymás kezét, éreztem, hogy most el kellene in-
dulni valahová. Isti állt lenn, dobolt, és láttuk rajta,
hogy vissza kell mennünk a szemináriumi
terem-be. Majd meghasadt a szívünk, de
mentünk. Ott maradt több mint ezer ember." Így
emlékszik vissza a csoport egyik tagja az
előadásra. Vagyis éppen Paál („Isti") volt az, aki
értelmetlennek tartotta az utcai folytatást, éppen
ő őrizte a rendet. Ennek ellenére ettől a
pillanattól a Szegedi Egyetemi Színpad
ellenzékinek minősült, néhány tag-ja-elsősorban
Paál - rendőri megfigyelés alatt állt,
kihallgatásra járt, és noha kézzel fogható bi-
zonyíték nincs rá (de hiszen éppen ez a puha
diktatúra lényege), jó néhány társulati tag élete
ekkor csúszott félre. A másik két jelentős
együttessel összehasonlítva látni fogjuk, hogy a
szegediek voltak a legkevésbé alkalmasak a
beépülő vagy távolságtartó túlélésre, ugyanis
náluk szín-házuk minősége és az etikus
magatartás egy és ugyanazt jelentette. A Petőfi-
rockot mindenesetre még tovább repítette a
siker. Zágrábban is, Wrocławban is emlékezetes
fellépések következtek, a közönség a nyelvet
nem értette, de a kéznyújtásra válaszolt. Így
lépett a körbe és fogta Paálék kezét maga
Grotowski is, és dúdolta velük a Petőfi-versek
dallamát.

A hatalom természetrajzát vizsgálva külön
kell szólni egy másik Petőfi-rock-előadásról: a
csoport a szegedi rendőrség klubjában is elját-
szotta a produkciót. Félreértés ne essék, ez nem
a nyomozás része volt, hanem szívélyes meghí-
vás, hadd művelődjön a rend őre is. „Ott ült az a
két nyomozó, akik korábban engem vallattak.

Jelenet a Stúdió K. Woyzeckjéből (1977)
(Ruska Judit felvétele)

Véletlenül úgy esett, hogy amikor A szabadság-
hoz című verset énekeltük, térdeltünk, fogtuk
egymás kezét, én szembekerültem a két nyomo-
zóval. Nekem akkor ott elégtétel volt az, hogy a
rendőrök lesütötték a szemüket, és nem mertek
rám nézni" - így mesél erről az előadásról az
egyik egykori egyetemista, aki jó jegyei ellenére
aztán alig kapott diplomát, igaz, azzal sem ért
sokat, mert megfelelő álláshoz jó ideig nem
juthatott.

Úgy gondolom, a rendőrség klubjában elját-
szott Petőfi-rock - ahol azért tudomásom sze

rint a kéznyújtás elmaradt - tökéletesen illuszt-
rálja azt a kontúrok nélküli, kocsonyás, homályos
helyzetet, amelyben egy kis kelet-közép-európai
ország hatalma és ellenzéke egymásba gaba-
lyodva evickélt valami felé -- de ez nem volt más,
mint helyben járás, és e helyben járás közben az
egyik fél - mindig ugyanaz - néha pofonokat
kapott.

A Petőfi-rock sorsa azt is példázza, hogy a
színház teljességgel kiszolgáltatottja a jelennek.
A hetvenes évek elején még oly adekvát forma
később már nem működött. Évek múltán több



 MÁSSZÍNHÁZ 

Pákozdy János (Eugenius), Udvaros Dorottya
(Ala), Pogány György (Artúr), Margitai Ági (Ele-
onóra) és Fonyó István (Stomil) a szolnoki Tan-
góban (1978) (Ikládi László felvétele)

csoport (köztük a Szegedi Egyetemi Színpad
utódja) is megpróbálta újra előadni - sikertele-
nül. Mindent pontosan lemásoltak, még az is le-
het, hogy szebben énekeltek vagy akrobatiku-
san képzettebbek voltak - ám a kéznyújtás me-
chanikussá vált, a tekintetekből hiányzott a hívó
szó, és persze nem is volt kit hívni. A közönség
közönség maradt, értékelő szemlélőként kísérte
a színpadi eseményeket. De hiszen maguk a
játszók sem alkottak közösséget, vagyis a
kézfogás semmi változást nem hozott volna.
Nézők és játszók így is, úgy is kívül rekedtek,
nem tudták áttörni a Petőfi-rock forradalmi
romantikából és ösztönös szembenállásból
épült falát.

Azt a falat, amelyet következő, egyben utolsó
előadásában épített fel igazán Paál együttese: a
Kőműves Kelemen népballada Sarkadi Imre által
feldolgozott parafrázisát mutatták be a magyar
színháztörténet egyik legszebb előadásában. A
produkció azt bizonyította, hogy a szegediek
Wrocław óta már „nem engedték el" Grotowski
kezét. A Kőműves Kelemen a szent, a szegény
színház talán leghitelesebb magyarországi meg-
valósulása volt. Az előadás összegzése és lezá-
rása volt Paál István szegedi korszakának. Nyi-
tásnak is tekinthetnénk, hiszen megmutatta, mi-
lyen irányba kellett volna elmozdulnia a csoport-
nak - ehhez a nyitáshoz azonban minden külső
feltétel hiányzott. Paál István egyetemi napjai

meg voltak számlálva, nevetséges és alaptalan
vádakkal támadta őt az intézmény vezetősége,
mire ő kénytelen volt elhagyni az egyetemet és a
várost. A Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött.
A Kelement játszó Ács János ekkor már a szín-
művészeti főiskola rendezőszakos hallgatója
volt, az előadás másik főszereplője, Árkosi Ár-
pád még egy darabig maradt, aztán két évvel
később a szolnoki Szigligeti Színház rendezője
lett (ekkor már Paál Istvánt is Szolnokon találjuk).
De ez mára hetvenes évek második fele, és a
következő fejezet témája.

VI. Az Universitastól a Stúdió K.-ig

A Fodor Tamás vezette Stúdió K. legjelentősebb
előadása, a Woyzeck 1977-ben született, de a
történet akkor kezdődött, amikor Fodor 1960-
ban elsőéves egyetemistaként jelentkezett a
budapesti Egyetemi Színpadnál, a későbbi
Universitasnál. Az Universitasról
általánosságban már szóltam, de néhány
konkrét tény hangsúlyozását azért tartom
fontosnak, mert világossá válhat, hogy Fodor,
illetve a később tárgyalandó Lakásszínház
vezető személyiségei (Halász, Bálint) mely
munkák során sajátították el azt az ellenzéki
politizálást, amely esetükben szervesen
kapcsolódott a színházcsináláshoz. A hatvanas
években számos felolvasóest, író-olvasó talál-
kozó, vitaest színhelye volt az egyetem. Ezeken
legtöbbször olyan alkotók vettek részt, akik más
fórumokon nem nyilvánulhattak meg, hisz 1956
után szilencium, esetleg börtön sújtotta őket.
Eseménynek számítottak a filmvetítések is, ami-

kor az egyetemisták megismerkedhettek az éle-
dező Balázs Béla Stúdió filmjeivel és a lengyel kis-
filmekkel. Jellemző, hogy a másszínházak tevé-
kenységéről megmaradt filmdokumentumok
többségét is a Balázs Béla Stúdió keretei közt ké-
szítették; a lengyel kisfilmek pedig híradást jelen-
tettek a tőlünk akkoriban teljesen elzárt Európá-
ból. Következtek a tiltás határán mozgó előadá-
sok, melyek többségét Fodor színészként vagy
rendezőként jegyezte: Majakovszkij Gőzfürdője,
amelyet hivatásos színházban nem játszhattak el,
egy tilalmi listán lévő spanyol író, Antonio Buero
Vallejo műve, Albee, majd Beckett és Ionesco,
akiknek nevét akkoriban ki sem lehetett ejteni. Egy
időben Fodor rendezte Latinovits Zoltán versmű-
sorait is, azét a színészét, aki ugyanolyan legen-
dás alakja a magyar színház- és filmtörténetnek,
mint például a lengyeleknél Cybulski vagy az
oroszoknál Szmoktunovszkij.

Fodor igazán önálló munkássága 1969 után
kezdődött, előbb a Pinceszínházban, majd
1971-től az Orfeó Bábegyüttesben. Utóbbin be-
lül létrehozta saját szekcióját, az Orfeó Stúdiót. A
Woyzeckben összegződő hatéves munka aktí-
van politizáló előadások rendezését, a színházi
estéket kiegészítő vitaesteket és a megszokott-
nál jóval intenzívebb színészi jelenlétet követelő
etűdök kidolgozását foglalta magába. (Fodor
pályáját vizsgálva furcsa kettősséggel találko-
zunk: a lehetőségek határáig elmenő direkt és
nyilvános politizálás váltakozik a szinte laborató-
riumi zártságban megvalósított, koncentrált
színházi rendezéssel. 1971-77 között inkább az
előbbi volt jellemző, majd következett a Fodor ál-
tal „hipernaturálisnak" nevezett színházi irány
felvállalása. Erre rímel Fodor későbbi politikusi-
színházrendezői korszaka: a nyolcvanas évek
második felében a szolnoki Szigligeti
Színházfő-rendezőjeként dolgozik, de 1990-től -
a színházi munkát csak később feladva - az
SZDSZ parlamenti képviselője lesz, hogy aztán
1994-ben a parlamentet is, a hivatásos színházi
világot is el-hagyva, új alternatív csoportot
szervezzen, és túl az ötvenen, önkéntesen
margóra vonulva szín-házi kísérletbe fogjon.)

Az Orfeó Stúdió 1971-ben mutatta be Semp-
run A háborúnak vége című művét. A tömegek és
a párt kapcsolatát vizsgáló írás, a belőle készült
kiváló film és az Orfeó előadása egyaránt nemkí-
vánatosnak bizonyult Magyarországon. Nem
csoda, hiszen a felvetett kérdések a hatalom
szempontjából bántóan aktuálisak voltak: lehet-
e forradalmat íróasztalok mellől irányítani?
Járható út-e az anarchia?... A további előadá-
sok, etűdök, költői estek és viták is aktuálpolitikai
kérdéseket vizsgáltak. Akkori szemléletüket Fo-
dor ultrabalosnak tartja.

A két legfontosabb fővárosi csoport (Fodoré
és Halász Péteré) továbbra is kapcsolatban ma-
radt. „Péterék szerint sokkal tisztábban kellene a
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művészetet felfogni, nem ennyi politikummal.
Nekem azonban mindig szükségem volt vala-
miféle kapaszkodóra. Akkoriban elemeztük
egymás előadásait, de mindig vitatkoztunk egy-
mással" - emlékszik vissza a hetvenes évekre
Fodor Tamás. A különbségek ellenére a vég-
eredmény általában hasonló volt: cenzúrázás
(„lektorálás"), tiltás, kihallgatás. A tiltások per-
sze soha nem per, feljelentés, hivatalos iratok
útján intéződtek. „A telefondramaturgia intézte
ezeket" - mondja Fodor. Jött aztán az „Orfeó-
ügy" (Kádár János, a kommunista párt főtitkára
használta ezt a kifejezést), szaporodtak a cso-
portot támadó újságcikkek, sűrűbbek lettek a ki-
hallgatások. Érdekes módon ezek is március ti-
zenötödikéhez kapcsolódtak, pedig - ismét
Fodor szavaival: „Mi nem tartottuk olyan fontos-
nak március tizenötödikét, túlságosan nemzeti-
nek tartottuk." Ilyen kijelentés a szegediek szá-
jából elképzelhetetlen lett volna. Ugyanakkor az
Orfeó is Guevarát tartotta példaképének, azt az
embert, aki a forradalom győzelme után sem ül
be egy hivatalba, hanem fogja a fegyverét, és
harcol tovább.

1974. a Stúdió K. megalakulásának éve.
Összeszokott, egymást alaposan ismerő,
egymással laza közösségben élő csapatról van
itt szó, amely három év múlva előállt a
Woyzeckkel, ezt követte Genet Balkorija és
Büchner Leonce és Lénája. A Woyzeck a
csúcspont, de a Kőműves Kelemenhez
hasonlóan ez sem tartalmaz közvetlen politikai
utalásokat. A több helyszínen, részben
szimultán játszódó előadásban nem különült el
egymástól nézőtér és játéktér. A nézők akár
fölsegíthették volna a földre lökött, megalázott
Woyzecket. Az adott jelenetben részt nem vevő
színészek nem tűntek el a takarásban, ha-nem
közénk vegyülve nézték az előadást. Az
előadást, „amely a hierarchikus világ hamis ér-
tékrendjében elpusztuló emberpár tragikus tör-
ténetével önmagunk és kapott vagy kialakított
értékrendünk viszonyára kérdezett rá". Nánay
István idézett megállapításából láthatjuk, hogy a
közvetlen politizálás hiánya korántsem jelentett
elfordulást a kor alapvető kérdéseitől. Sőt éppen
ez a kiváló előadás bizonyította, hogy a más-
színház kifejezésben a második szó a fontosabb,
hiszen ha ez a fajta színház magas szinten
meg-valósul, akkor automatikusan kerül szembe
a hatalommal, a színházcsinálás megszokott
formáival és tegnapi, megunt önmagunkkal.

A Woyzeck az addigi munka összegzése volt,
és noha még két produkció követte (A Balkonnal
az amszterdami színházi találkozón, a „Bolon-
dok fesztiválján" is meglehetős sikerrel szere-
peltek), a csoport egysége megbomlott. Legerő-
sebb személyiségei (Gaál Erzsi, Székely B. Mik-
lós) leválni készültek, hogy saját útjukat járhas-
sák. 1981 után stagnáló időszak kezdődött, két
évvel később pedig új Stúdió K.-val találkozhat-

Pogány Judit (Charlotte Corday), Lázár Kati
(Simone) és Lukáts Andor (Marat)
a kaposvári Marat halálában (1982)
(Fábián József felvétele)

tunk, amelynek csak a neve volt azonos - és ter-
mészetesen a vezetője: Fodor Tamás.

VII. A Lakásszínház

Mint az eddigiekből láthattuk, 1969 vízválasztó
számos amatőr együttes életében. Halász Péter
is ekkor hagyja ott az Universitast, hogy Koós
Annával egy budapesti külvárosi művelődési
házban megszervezze a Kassák Ház Stúdiót. Az
elkövetkező két évben számos hosszabb-rövi-
debb produkciót hoznak létre. Ezek általában imp-
rovizációkra épülnek, és erős Grotowski-hatást
mutatnak. (Ezzel a hatással már az 1968-as
pszicho-fizikai etűdsorban, A pokol nyolcadik
köre című Universitas-produkcióban találkoz-
hattunk.) Később aztán „elfelejtik" Grotowskit, és
egészen más irányba indulnak. Két évtizeddel
később így emlékezett erre Halász Péter: „Sze-
rencsére hamarosan Franciaországba utaztunk,
ott újabb hatások értek bennünket, és kiszaba-
dultunk a Grotowski-börtönből." Halász itt az
1971-es nancyi színházi fesztiválra utal, ame-
lyen a Kassák Stúdió részt vehetett. Érdekes és
szinte felfoghatatlan ellentmondás (számtalan
ilyet találhatunk 1989 előtt - és után is! - Ma-
gyarországon és a többi közép- és kelet-európai
országban): minden előadásuk a tiltás határán

táncolt, többnyire be is tiltatott, ugyanakkor három
évvel '68 után Nancyba és Párizsba mehettek
vendégszerepelni. Ezek után akár érthetőnek és
természetesnek is tekinthetjük, hogy visszatéré-
sük után fél évvel bemutatott, első igazán jelentős
önálló munkájukat, A skanzen gyilkosait betiltják.
Két okból is érdemes idézni a kerületi tanács illeté-
kesének határozatát: egyrészt mert a „telefondra-
maturgia" világában nem voltak gyakoriak az ilyen
írásba foglalt, pecsétes, hivatalos tiltások, más-
részt mert a szövegezés pontosan jellemzi a kom-
munista csinovnyikgondolkodást: „Az előadott
mű erősen eltér a számunkra előzetesen benyúj-
tott forgatókönyvben leírtaktól és a január 19-én
tartott bemutatótól. Obszcén jelenetekkel és szö-
vegekkel egészítették ki, melyek sértik a közerköl-
csöt. A műben előadottak politikai szempontból is
félremagyarázhatók. A darab nem szolgálja kul-
túrpolitikai célkitűzéseinket..." A csoport beleun-
va és belefáradva a folyamatos zaklatásba, ott-
hagyja a Kassák Klubot. Közös elhatározással a
Dohány utca 20. IV. emelet 25. számú lakásban
folytatják színházi tevékenységüket.

A lakás tulajdonképpen biztonságos helynek
bizonyult. Újra csak a Kádár-rendszer „alkujára"
kell hivatkoznom: egy Dohány utcai lakásban es-
ténként összegyűlik húsz-harminc másként gon-
dolkodó értelmiségi, és ott furcsa dolgokat csi-
nál. „Hadd csinálják" - legyint rá a hatalom. El-
küldi oda besúgóit, beszervezi a házmestert és a
sarki rendőrt, néha ismerősökkel üzen (az ott
összegyűlő fiatalok szülei közül egyik-másik
túlságosan híres alkotó volt, vagy éppen a
pártapparátusban dolgozott, kínos lett volna
„ügyet csinálni" a gyerekek „esti
szórakozásából"). De iga-
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zán csak akkor akartak és tudtak hivatalosan fel-
lépni, amikor a csoport kimozdult a lakásból. Pél-
dául 1972 nyarán, amikor egy homokbányában
szabadtéri előadásokat tartottak. A negyedik na-
pon megjelent a rendőrség, és szétzavarta a
résztvevőket. Egy év múlva nagyobb apparátust
mozgósított a hatalom: egy képzőművész (Ga-
lántai György) meghívására a balatonboglári ká-
polnában tartottak néhány bemutatót, és erre
már ráharapott a kommunista párt napilapja, a
Népszabadság. Az ihletett újságíró fűt-fát
összehordott, csak hogy a várható (és a párt
által elvárt) végkövetkeztetéshez juthasson: „A
fél falu látta, hogy itt a művészet megcsúfolása
folyik, hogy többről van már szó, mint csupán
hóbortról: erkölcstelenségről, ízlésrombolásról,
ellenséges magatartásról. Olyasmiről, aminél
egy szocialista közösség már nem elégedhet
meg levelezgetéssel. Tiltani kell!"

Emlékezzünk vissza, mi volt Halász Péterék
kifogása Fodor Tamás színházával kapcsolat-
ban: túl sok benne a politika. Valóban, a három
csoport közül éppen Halászék nem foglalkoztak
politikával. A fenti idézetek csakúgy, mint a ké-
sőbbi fejlemények mégis azt mutatják, hogy ők
irritálták leginkább a hatalmat. Hogy lehet ez? A
válasz a puha diktatúra megfoghatatlan ellent-
mondásaiban rejlik. Ami ma tilos, holnap kötele-
ző lesz. És fordítva. Jellemző, hogy az imént idé-
zett - és nyilvánvalóan megrendelésre készült -
cikkre egy hét múlva ugyancsak a Népsza-
badságban (!) Eörsi István válaszolhatott a maga
szikrázóan szellemes stílusában. Azaz Eörsi, aki
közben asztalfióknak írta színpadra szánt műve-
it, és akit később dramaturgként „bújtatott" a ka-
posvári színház.

Mégis mi volta baj Halászékkal? A puha dikta-
túra ellentmondásaira joggal hivatkozhattam, de
ezzel még nem válaszoltam a kérdésre. A szege-
diek keményen politizáló előadásai egy létező
rendszeren belül születtek. Változtatni, javítani
akartak valamit - ezáltal tudomásul vették, va-
lamiképpen elfogadták azt a valamit. Halász, Bá-
lint és a többiek attól a pillanattól, hogy bevonul-
tak a lakásba, kivonultak a rendszerből, szándé-
kosan kívülre kerültek. „Mi nem protestáltunk.
Úgy gondoltuk, azzal, hogy engedély nélkül, sza-
badon csináljuk, amit csinálunk, azt állítjuk, hogy
a létező rendszer nem létezik" - mondja Halász,
aki állításról beszél, miközben a Lakásszínház
lényege éppen a kérdezés volt. Minden előadá-
suk, megnyilvánulásuk egy-egy kérdőjel volt:
mindenre rákérdeztek. A művészetre vetítve ez
úgy hangzott: mi a színház?; a társadalomra ki-
vetítve pedig: mi a szabadság ?Nem ismertek
tabukat, vagyis működésük folyamatos
tabudöntögetés volt. Ez természetesen
összefügg a művészet lényegével, hiszen a
tabuk megsértése alapvető művészi attitűd.
Azáltal, hogy a csoport tagjai a lakást lakásként
is, színházként is hasz-

nálták, tehát ott aludtak, ettek, egyszóval létez-
tek, és közben szinte nap mint nap produkciókat
hoztak létre, teljességgel elmosódtak színház és
nemszínház határai. Egy idő után eldönthetet-
lenné vált, hogy valaki a produkción belül vagy
kívül van-e. Egy előző napi akció hajszálpontos
megismétlése fel sem merülhetett, hiszen az a
jelen idejű létezés tagadása lett volna. Azért
hangsúlyozom ezt, mert mindenféle furcsasá-
gon túl, beleértve a meztelenséget, a lakáson
belüli házépítést, a Három nővér három férfi által
felmondott szövegét és így tovább..., a Lakás-
színház lényege és legradikálisabb tette az volt,
hogy átlépett minden tegnap megfogalmazott
szabályon. Legfőbb ilyen tabunak a rögzítést, az
ismétlést, a jelent a múlt korlátai közé szorító
dogmát tartották. Talán ezért beszélt Halász
Péter Grotowski börtönéről, talán ugyanezért
jelentek meg 1973-ban Wrocławban, és a
Nyitott Színház elnevezést demagógnak találva
meghívás és engedély nélkül tartottak előadást
egy kollégiumban (ugyanezen a fesztiválon a
szegediek nyerték a nagydíjat a Petőfi-rockkal).
Nem véletlen, hogy 1975-ben elhatározták:
Napló-színházat csinálnak, azaz az év
háromszázhatvanöt napján azt játsszák el, ami
éppen eszükbe jut (ennek szerves folytatása az,
amit Halász később Amerikában megpróbált,
majd 1994-ben a Katona József Színházban
tökéletesített: minden este egy aznapi újságcikk
alapján készített előadást). A korlátokat nem
ismerő, mindenre rákérdező, tabukat sértő
magatartás irritálta a hatalmat. Erre ugyanis
nem voltak érvei. Illetve egyetlen érv maradt:
felkínálni a távozást. Me-gint egy
összekacsintás: bevont útleveleiket visszakapják,
senki nem parancsol rájuk, hogy menjenek el,
de a kaput azért szélesre tárják. A csoport
felének megadták a kivándorlóútlevelet, a
többiek pedig turistaútlevéllel távoztak. Akkor
úgy gondolták, végleg. Aztán a nyolcvanas évek
végén Halász is, Bálint is „be-benézett" Magyar-
országra. Ma már idejük nagy részét itt töltik, és
egymástól teljesen függetlenül, több-kevesebb
sikerrel színházat csinálnak.

1976 és 1989 közötti korszakuk Nyugat-Euró-
pában és Amerikában ismertebb, mint Magyar-
országon. Másfél éves út- és helykeresés után
otthonra leltek New Yorkban, és kitalálták a kira-
katszínházat. Ez volta Squat Theatre. De annak
története már nem tartozik a magyarországi
másszínház krónikájához.

HELYESBÍTÉS
A márciusi számunk 36. oldalán lévő képen nem
Jerzy Grotowski, hanem a neves színházi alkotó
legközelebbi munkatársa, Ludwik Flaszen látható.
Ugyancsak ebben a számban a Nem félünk a far-
kastól című előadás kritikájából kimaradt, hogy a
produkció a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és
a Radnóti Színház közös bemutatója. Mindkét
hibánkért elnézést kérünk.

The first section of this issue is devoted to the
memory of László Vámos (1928-1996), one of
our outstanding theatrical personalities, director
of straight plays, musicals and operas who
devoted almost half a century's work to the pro-
gress of our theatre. Editor and critic Tamás Kol-
tai, fellowdirectors Imre Kerényi and Viktor Nagy,
composer Emil Petrovics and author-translator
Dezső Mészöly express their regret and offer
their appreciation of the deceased artist's career.

One of the outstanding events of the new year
has been the guest appearance of Cheek by
Jowl, London-based itinerant company headed
by Declan Donnellan who have brought us their
production of John Webster's Jacobean tragedy,
The Duchess of Malfi. We publish an essay by
Kathleen McLuskie on the sexual politics ex-
pressed in the play, an interviewwith Mr. Donnel-
lan conducted by our collaborator László
Bérczes as well as two reviews by author András
Nagy and critic István Sándor L., the latter com-
paring the British production and a recent Hun-
garian one of the same text in Miskolc.

Other reviews follow by István Tasnádi, Szi-
lárd Zoltán Zala, Ákos Haynal, Gábor Németh,
Judit Katalin Magyar, Tamás Tarján and Judit
Szántó on, respectively, The Changeling by
Middleton and Rowley (House Stage of the
Comedy Theatre), Shakespeare's King Lear
(Zalaegerszeg) and Macbeth (a co-production
by the Kecskemét and Győr theatres), Thomas
Bernhard's The Reformer of the World (New
Theatre), God's Money, a musical by Müller,
Tolcsvay and Müller (Madách Theatre), Dezső
Szomory's Ermine (Comedy Theatre) and Martin
Sherman's Bent (Budapest Chamber Theatre).

In a miscellaneous succession László Bérczes
characterizes the exciting portrayal of Othello by
the young actor Iván Kamarás at the Budapest
Chamber Theatre (the production itself has
been reviewed in our January issue), József
Bőgel avails himself of an exhibition of the works
of Margit Bárdy, Hungarian-born costume
designer living in Germany to outline the artist's
career and special features while in his series on
theatre history Gábor Szigethy evokes the color-
ful personality of Mrs. Blaha, idolized actress-
singer of the turn of the century.

Finally we publish the second part of László
Bérczes's study introducing the reader to avant-
garde, fringe and marginal tendencies in our
theatre during the past decades.

Ikládi László: Bűnbeesés
Vámos László 1983-ban rendezte meg Az em-
ber tragédiáját a Nemzeti Színházban. Ikládi
László felvételén Tóth Éva (Éva), Balkay Géza
(Lucifer) és Bubik István (Ádám) látható.


