
négyszemközt
kus jelenlét. Kisvárday Gyulának termé-
szetszerűleg elhisszük, hogy ő Marat
gyerekkori tanítója, s ugyanakkor a
Marat-t „kioktató" pantomimben egy
pillanatra Napóleon lesz. Hunyadkürti és
Kari Györgyi Marat szüleit keltik életre;
Kaskó Erzsébet és Krum Ádám a női,
illetve a férfi felügyelőt, szenvtelen hi-
degvérrel, látható (hangsúlyozott) hiva-
tástudattal.

Weiss azt is írja, hogy az ápoltak a hát-
térben „sztereotip mozdulatokat végez-
nek", ezzel teremtik meg „a színpad at-
moszféráját". Az, ahogy a kaposvári
előadásban ez a háttérbeli atmoszféra
megszületik, a szó szoros értelmében
ellentmond az írói instrukciónak: itt
egyetlen sztereotip mozdulat sincs. Az,
ami a nézőben megmarad: az ún. mellék-
szereplők teljes színészi-emberi jelenléte,
fizikai-lelki aktivitása az egész játék so-
rán. Az, ahogy a tömegmészárlás panto-
mimjei után Vércse Bori (Új gazdag) egy
labdát szorongat a kezében (gyerekjáték
vagy a lehulló fejek jelképe?), az, ahogy
Hunyadkürti a Szajna-parti késes alakját
felvillantja, az, ahogy Kari Györgyi a
maga „sajnálatos közjátékát", egy furcsa
és összefüggéstelennek tűnő monológot a
„tébolyult állat" emberről előadja (ami-
nek persze nagyon is megvan a maga
összefüggése a produkcióban), az, ahogy
Krum Ádám a két felvonás közti szünet
végén félrehúzódva szalonnázik - mind-
ez szerves, fontos, pontosan kidolgozott
része az előadásnak. S hosszan folytat-
hatnánk e felsorolást: a háttércselekmény,
a színpad mélyén folyó élet állandóan
asszisztál és felesel az előtérben folyó
játékkal. S ezért van, hogy amikor egy-
egy epizód erejéig valamelyik „mel-
lékszereplő" kerül a színpad középpont-
jába, mint például Kari Györgyi hátbor-
zongatóan hiteles szülési jelenetében,
semmiféle váltás vagy változás nem tör-
ténik a játék hangnemében, stílusában,
intenzitásában. Ezért van, hogy az ápol-
takra nem szívesen használjuk a „mellék-
szereplő" kifejezést, hisz ezúttal valójá-
ban nincsenek fő- és mellékszereplők,
inkább hangsúlyeltolódások, több vagy
kevesebb szöveggel rendelkező figurák: a
cselekvő és a reflexív színészi jelenlét
egymásváltásai. De valamennyiüket
ugyanaz a fegyelem és alázat jellemzi:
részesei egy közösségi aktusnak. Ahhoz
az eksztatikus pillanathoz, amely felé az
előadás ível és amely, bár szöveg szerint
Napóleont élteti, mégis a forradalom
apoteózisát rejti magában, csak így együtt
- mint közösség - juthatnak el.

CSÁKI JUDIT

Beszélgetések a profilról

Babarczy László, a kaposvári Csiky
Gergely Színház igazgatója

- A közelmúltban nagy sikerrel vendégszere-
pelt - egy hétig - Budapesten a kaposvári
színház. Marat/Sade című előadásuk idén el-
nyerte a kritikusok díját, és nyert a BITEF-en
is, Jugoszláviában. Ezek csak a legutóbbi
hónapok eseményei - a színház több éve már
folyamatosan olyan előadásokat hoz létre,
amelyeknek jelentős része országos színházi
esemény, és élénken foglalkoztatja a - nemcsak
szakmai - közvéleményt. Engedje meg, hogy
először általánosságban kérdezzem arról az
útról, amit a színház idáig megtett, s azokról a
művészi alapelvekről, amelyekre a színházat
felépítették.
 Nagyon messziről kéne kezdenem, s

csak nagy kerülőkkel tudnám elmesél-
ni...
 Tegyünk akkor kerülőket .. .
 Ez a történet igazából nem Kapos-

váron kezdődött, hanem még a főiskolán.
Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek
elején, egy általános társadalmi fel-
lendülés kezdetén voltunk főiskolások.
Akkor, amikor nemcsak a gazdasági, ha-
nem a szellemi élet, a kultúra minden
területén nyitások sora történt. Minket
arra tanítottak, hogy a művészetben a
legfontosabb az őszinteség, hogy min-
denről tudnunk kell, ami a nagyvilágban
történik, hogy szabadon lehet felhasz-
nálnunk a világszínház formakincsét,
hogy a stiláris kérdések nem politikai
doktrínák függvényei többé, s hogy az
ország felemelkedésének egyedül jár-
ható útja a valósággal való nyílt szembe-
nézés, hogy a művészetben a valóság
mély, nem apologetikus ábrázolása nem-
csak szakmai, hanem politikai kötelessé-
günk is.

Szerettem akkor a főiskolára járni, úgy
éreztem, és azt hiszem, a többiek is, hogy
dolgunk lesz a világon. Kint a nagy
fővárosi színházakban is egymás után
születtek a jobbnál jobb, tartalmi és for-
mai szempontból is újat hozó előadások.

Türelmetlenek voltunk, dolgozni
akartunk, minél előbb, minél többet.
Először a főiskola vizsgaelőadásaiból,
azokat tovább játszva létrehoztuk a főis-
kola rendes, nyilvános stúdiószínházát,
ennek keretében később a kötelező elő-
adásokon felül is született néhány érdekes

produkció, az Ódry Színpadon azóta
láthatja a nagyközönség a főiskola elő-
adásait.

Később felmerült egy a Balázs Béla
Stúdióhoz hasonlító kísérleti színházi mű-
hely létrehozásának terve. 68-69-ben, ha
jól emlékszem, alakult ki a végleges terv.
Hevesi Sándor nevét viselte volna a stú-
dió, és kb. úgy működött volna, ahogy tíz
év múlva a Játékszínben rosszul meg-
valósították az elgondolást. Azért rosz-
szul, mert abban az időben éppen nem
voltak olyan szabad energiával rendel-
kező tehetséges emberek, akik jelentős
tartalommal tudták volna kitölteni az
adott kereteket. A mi eredeti tervünket
eleinte hivatalosan komolyan vették és
támogatták, de a szakma akkori vezetői
egy részének heves ellenkezése miatt a
terv megbukott.

- Miért?
 Nem tudom, a motívumaikat nem

ismerem, csak a tényeket. A Szövetség
nevében összehívták az összes aktívabb-
nak látszó fiatal rendezőt, megkérdezték,
hogy mi a hajunk. Erre mindenki el-
mondta, ami eszébe jutott, hogy a struk-
túra nem jó, hogy a sikerek manipuláltak,
hogy az előadás nem azt a minőséget
képviseli olykor, mint amit a darab igé-
nyel, hogy általában olcsóbbnak tartjuk a
közönséget, mint amilyen stb. Sok okos és
buta dolgot összehordhattunk, de azt
hiszem, mindegy volt, hogy mit mon-
dunk, nemigen vette senki se komolyan, a
legfőbb érv ellenünk az volt, habár akkor
már mindannyiunk mögött volt egy-két
figyelmet keltő munka, hogy igazán még
nem csináltunk semmit, csak a szánk jár.
A vége az lett, hogy az egész
stúdiómozgalmat megszüntették, formá-
lisan ugyanazért, amiért hatvan évvel
korábban a Thália Társaságot, nem si-
került megfelelő helyiséget találni. Vilá-
gos lett, hogy ha tetszik, ha nem, a meg-
lévő struktúrán belül kell megvalósítani
színházi elképzeléseinket. Tanulnivalónk
volt bőven, meg időnk is. Azt hiszem,
senki sem esett kétségbe. Iglódi István
meg én a Nemzetiben dolgoztunk, Szé-
kely Gábor Szolnokon, Zsámbéki Gábor
pedig Kaposvárott. Ő volt a legnehe-
zebbnek látszó helyzetben, ott dolgozni,
az majdnem azt jelentette akkor, hogy az
ember már nincs is a pályán. Zsámbékit
szerencsére ez egyáltalán nem érdekelte,
rettenetes körülmények között csinált
elszánt és tehetséges színészekkel néhány
kitűnő előadást.
 Ez mikor volt?

 Fia jól emlékszem, 68-ban szerző-



dött oda. Pokoli színház volt, de 1970-ben
végre megváltozott a helyzet, új igazgatót
neveztek ki Komor István személyében, és
71-ben Zsámbéki lett a fő-rendező. Komor
rendkívül kulturált, szellemes, a színházat
értő, jó szándékú ember volt, gyorsan
összebarátkozott Zsámbékival. El lehetett
kezdeni egy új szellemű színház
szervezését. A 71/72-es szezonban már
kiváló színészcsapat volt a színházban. A
Kun-Olsavszky házas-pár, Komor szegedi
barátai: Szabó Kálmán, Kátay Endre,
Kovács János, Zsámbéki főiskolai barátai:
Kiss István, Koltai Róbert, Molnár
Piroska, Verebes István és még néhány, a
régi színházból kiválasztódott tehetséges,
jóindulatú mű-vész. Én tartottam velük a
kapcsolatot, előadásokat néztem,
vitatkoztunk, később mint vendég
rendeztem is ott. Akkoriban tanítottam a
főiskolán az egyik rendezőosztályt, Marton
Endre tanársegédeként. Itt tanult Ascher
Tamás, Valló Péter, Szőke István, Kertész
Mihály, aki most Kornis néven író.
Ascher, Szőke és Kertész Kaposváron
diplomáztak. Köz-ben én egyre rosszabbul
éreztem magam a Nemzetiben, végül
elszántam magam, és Zsámbéki intenzív
hívásának engedve, leszerződtem
Kaposvárra. Tehát lényegében két év alatt
kialakult az a gárda, akik aztán létrehozták
az egészet , . .

-- Ú g y látszik, mintha túl sok véletlen ját-
szott volna szerepet a feltételek kialakulásában.

-- Ezek véletlenek is meg nem is, ahogy
nézzük. Tulajdonképpen egy korszak
lendülete dolgozott sok emberben. Mert az
azért már nem lehet véletlen, hogy
ugyanebben az időben Ruszt Kecskemé-
ten, Székely pedig Szolnokon sikeresen
csinált valami hasonlót. (Meg kell itt je-
gyezni, hogy a Minisztérium Színházi
Osztálya, élén Malonyai Dezsővel, igen
aktívan támogatta mind a három szín-
házat.)

- Ha már szóba hozta: ezeken a helye-ken is
tényleg volt színházi fellendülés, de aztán
néhány év múlva törés következett be.
Kaposváron nem. Miért?

- Azt hiszem, Kaposváron egy olyan
színházi struktúra valósult meg, ami nem-
csak magyar viszonylatban nevezhető
különlegesnek. Á színház mint szervezet
egy alig feloldható ellentmondással
birkózik, amióta csak létezik. Ez a mű-
vészi alkotás individuális, bensőséges, a
legszemélyesebb energiákat igénylő szü-
letése és a színházi felhasználás durva,
kisajátító jellegű, az egyéniséget korlátozó
volta között feszül.

A jó színházak többségében egy erős
egyéniség, manapság többnyire rendező,
határozza meg azokat a kereteket, ame-
lyek között a színház működik, s a többiek
ezen belül jók vagy rosszak. Ha ez az
egyéniség távozik, a színház is meg-
szűnik. Úgy gondolom, ez volt a helyzet a
kecskeméti és a szolnoki színházban.
(Habár Szolnokon más alapokon megint
értékes színház szerveződik, ez azonban
már egy másik színház.) Kaposváron
viszont számos erős egyéniség tűri egy-
mást már hosszú ideje, viszonylag sike-
resen, ehhez a személyiség tisztelete és
felszabadításának mítosza, a tolerancia, az
alkotás belső szabadságának elismerése
mindennapos gyakorlattá kellett hogy
váljanak. Nem elvi megfontolásokból,
hanem az ott működő művészek termé-
szetes beállítottsága miatt. A fenti gya-
korlat alkalmazása és a felsorolt erények
tiszteletére való kollektív késztetés a
színház pedagógiai eredményeinek is
egyik alapja. Kaposváron m a e g y máshol
talán félelmetes színházi hisztérika vagy
öltözői cselszövő szelíd irónia és gyógy-
kezelés tárgya, és csak igen súlyos esetek-
ben kell a kiközösítéshez folyamodni. Á
teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy
sok tagunk az amatőr színházi
mozgalmakban tanult meg közösségben
élni, és onnan hozott magával oly eré-
nyeket, melyek a kaposvári munkastílus
szerves részét képezik. Biztos, hogy ez, az
élet egyéb területein is ritkán megvaló-
suló, alkotó, közösségi munkastílus az
egyik legnagyobb erőforrásunk, és ez tette
lehetővé, hogy viszonylag könnyen
túléljük a válságokat.

- A személyi feltételekre épülve elég ha-mar
kezdett kirajzolódni az a profil, amit a színház
a magáénak tart. Hogyan fogalmazná meg
ennek jellemzőit, mi késztette arra, hogy épp
egy ilyen színház létrehozásán dolgozzék

- Megint messziről kell kezdenem ahhoz,
hogy a kérdés egy részére legalább
vázlatosan válaszolni tudjak. Én nagyon
szerettem a színházat, és azt a színházat
szerettem, amit gyermekkorom óta lát-
hattam, vagyis sokkal inkább rajongója,
mint kritikusa voltam annak a színházi
világnak, amit megismerhettem, ezért
lettem rendező, mindent meg akartam
tanulni, amit csak lehetett, és eszem ágá-
ban sem volt reformokkal foglalkozni.
Mire elvégeztem a főiskolát, ez a beállí-
tottságom alapvetően megváltozott, három
fontos ok miatt.

Egyrészt, mivel nagyon szerettem a
színházat, zavart, hogy a magyar kultú

rában miért nincs az őt megillető helyen,
hogy tulajdonképpen alig-alig te-kintik
művészetnek abban az értelemben, ahogy
a költészetet és a zenét annak te-kintik.
Ugyanakkor nem lehetett nem észrevenni,
hogy az a fejlődés, ami az ötvenes évek
végén, hatvanas évek elején beindult, 65-
66-ra érthetetlenül ki-fulladt, annak
ellenére, hogy úgy lehetett érezni, minden
lehetőség adva van a továbbjutásra, a
magyar színházi kultúra európai szintre
való emelkedésé-re. Pedig ösztönzőleg
hatottak a külföldi példák is, különösen a
moszkvai színházi élet, ide elég sokan és
sokszor eljutottunk, és figyelemmel
kísérhettük egy igazi, nagy formátumú
színházi reneszánsz kibontakozását.
Moszkvában a színház a szellemi élet első
számú fórumai közé tartozott, és azt
hiszem, ma is oda tartozik.

Másrészt azt kellett látnom, hogy a
magyar színház átlagos teljesítményeit
tekintve valóban nem érdemli meg, hogy
komolyan vegyék. Es abban az időben,
amikor a főiskolát befejeztem, ezek váltak
meghatározóvá. Meghatározó és két-
ségbeejtő élményem volt, hogy az elő-
adások nem arról akarnak szólni és nem is
szólnak arról, amiért a darabokat (főként a
modern darabokról van itt szó) megírták,
vagy ami számunkra fontos lehetne
bennük. Úgy éreztem, hogy az előadásokat
létrehozó művészek (ismét csak tisztelet a
kivételeseknek) a darabot csupán keretnek
tekintik, amely alkalmat ad arra, hogy
elhelyezze bennük azokat a teátrális
patronokat, amik az illető rendező vagy
színész korábbi működése során, mint
sikeresek, már beváltak. Ennek valami
különös elszürkülés lett a következménye,
és a legkülönbözőbb művek hasonló
színpadi köntösben jelentek meg. Híres
eset volt, hogy a Peter Brook-féle Lear
király nagy pesti sikere után a magyar
színészek, akármiről volt is szó a
darabban, bőrruhában pompáztak. Az
előadások az egyszerűsítés, a finomságok, a
különbségek eltüntetése irányában dol-
gozódtak ki, többnyire valami kulturá-
latlan teátrális igyekezetből, általános és
átlagos megfontolásokból v a g y teljesen
ösztönösen.

Talán így már érthető, ha az ember
gondolkodóba esett, és kutatni kezdte az
okokat és a változtatási lehetőségeket,
mert ki szeret úgy elkezdeni egy pályát,
hogy látja: méltatlan körülmények között,
méltatlan ügyekért kell majd igen nehéz
munkát végeznie.

- Ez is kollektív - és generációs élmény ?



- Azt hiszem, igen. Bár nemigen be-
szélünk ezekről a dolgokról. De tudom,
hogy a legtöbb kortársamnál és a fiata-
labbaknál még inkább felvetődött az a
kérdés, hogy érdemes-e Magyarországon
színházat csinálni, és nem kéne-e még
idejében abbahagyni.

A kérdést persze harciasabban is meg
lehetett fogalmazni. Vajon lehet-e, képesek
vagyunk-e olyan színházat csinál-ni, ami
bennünket is érdekel. Elérhető-e ebben a
közegben, hogy a színház olyan szent és
gyönyörű hely legyen, ahova azért járnak
az emberek, mert ott meg-mutatódnak a
világ titkai, ahol miközben szórakoznak,
ünnepelnek is, és ahol a megérzés és
megértés gyönyörűségei abba az egyén
feletti szférába képesek emelni az
alkotókat és a befogadókat, ahova az igazi
kultúra működése által mindannyiunknak
tartozni kellene.

Szóval úgy gondolom, így vagy úgy, de
mindannyian szembekerültünk ezzel a
kihívással: létrehozni egy olyan szín-
házat, aminek megcsinálására nemcsak
kiképeztek bennünket, hanem úgyszólván
a levegőből szívtuk magunkba a
küldetéstudatot, vagy tudomásul venni a
színházi valóságot és alkalmazkodni
hozzá? Az erre a kérdésre adott válasz
osztotta ketté a mi nemzedékünket. Lát-
ható, hogy itt nem stiláris, hanem társa-
dalmi, morális kérdésről van szó, minden
más csak ennek következménye.

Még nem beszéltem a harmadik elked-
vetlenítő tapasztalatról, arról, hogy a
színházakban meglehetősen laza munka
folyt, miközben úgy nézett ki, hogy ren-
geteget dolgoznak.

- A munkafegyelemre gondol?
- Nem, nemcsak a külső munkafegye-

lemre, noha néha azzal is baj volt, hanem
a belsőre, az alkotás fegyelmére. A pró-
bákon többnyire nem arra figyeltek, amire
kell, mellébeszélés folyt, a problémák
megkerülése, és közben mindenki
panaszkodott, mert általában érezték,
hogy baj van, csak nem tudták, hogy mi.
(Főként, most veszem észre, nemzeti
színházi tapasztalataimról beszélek.) Es
mégis fantasztikus élmény volt, amikor a
nagy színészek összehozták valahogy a
produkciót, sikert csináltak, és néha az
előadás még arról is szólt, amiről kellett.

- Ezeket a sikereket esetlegesnek érezte?
- Igen, azt hiszem, mindenki annak

érezte őket. A legjobb előadások iszonyú
kínok között, irracionális módon jöttek
létre (a Nemzetiben persze). Ezek a ta-
pasztalatok késztettek minket arra, hogy
másként kezdjünk el dolgozni. Hogy a

próbák intenzívek és célratörőek legye-
nek. A színészek érdekében is. Közben be
kellett látnunk, hogy a színészi alko-
tótevékenység mennyire nem intellek-
tuális. Az átélt próba sokkal mélyebb és
használhatóbb eszközöket szabadít fel a
színészből, mint a legbölcsebb verbális
okfejtés. Kaposváron van olyan színész,
aki próbán nagyobb bevetéssel szokott
játszani, mint előadáson, mert az érdekli
igazán, hogy még milyen nem várt lehe-
tőségeket tartalmaz a teste vagy a - lelke.

A rendezői alkotás lényege viszont a
művek belső, sokszor „titkos" szerkeze-
tének a megértése és az ezt kifejező szín-
padi struktúrák megkeresése. Ezek egy
része persze szükségképpen a színészi
alakításban rejtezik, de ostobaság minden
színész-rendező szembeállítás. Különböző
funkciókat töltenek be az alkotás
folyamatában.
 Pedig épp Kaposvárral kapcsolatban

említették sokat, hogy rendezői diktatúra van,
hogy elnyomják, idomítják a színészeket.
 Ugyan már ... A kaposvári színészek

markánsak, egyéniségek, sikeresek,
szuverének. Azt hiszem, ez ma már elég
nyilvánvaló.
 Nyilván hosszú időnek kellett eltelnie

ahhoz, amíg ez kiderült; s közben tartotta
magát, hogy a kaposvári színház - épp mint
színházi elképzelés - agresszív, erőszakos,
kizárólagos .. .
 Mi, azt hiszem, soha semmilyen

színházeszményt nem tartottunk kizáró-
lagosnak, és az eddigiekből következik,
hogy egyetlen stílust sem tarthattunk
annak. Bizonyos szakmai, etikai normákat
viszont igen, és sokat beszéltünk,
beszélünk ma is a minőségről. Úgy lát-
szik, vannak, akik ezt fenyegetőnek érzik,
pedig nem az. A jó minőségű áru az egész
szakma becsületét védi, védhetné. Én
viszont úgy érzem, hogy úgy tíz-tizenöt
évvel ezelőtt meglehetősen olcsón
adódtunk el ... s ez a tény ma bajaink
egyik forrása.

Mint ahogy a néhány korai és felkapott
siker miatt megindított szakmai támadások
is igen olcsók és tájékozatlanok voltak.
Emlékszem, egyik vezető színházi
emberünk, akinek a tájékozottság
kötelessége lett volna, akkor viccelődött a
színház állítólag mindig üres néző-terével
kapcsolatban egy szilveszteri kabaréban,
amikor már meredeken emelkedett a
színház látogatottsága. (Mielőtt átvettük a
kaposvári színházat, rendszeresen
maradtak el ott prózai előadások nézők
hiányában, de ez akkor senkinek se fájt
Pesten.) Meg kell persze jegyez-

nem, hogy az efféle támadások egy jó
szellemű társaságnak nem okozhatnak
gondot, sőt bizonyos áttételek kel segít-
hetnek is, a bajok egészen másfelől fe-
nyegetnek.

- Nem azt kívánom, hogy védje magát és a
színházat, de megkérem, próbálja meg elmon-
dani ezeknek a megállapításoknak a lehetséges
gyökereit és végpontját.

- Ezek a vádak, a szakmai gyanakvás,
talán abból az általános szorongásból és
bizonytalan tájékozódásból fakadtak,
amely a szakmát mind a mai napig jel-
lemzi, az előadásainkat kevesen látták,
képtelen pletykákat terjesztettek stb. Azt
hiszem, különlegesen ravasz karrieristákat
szimatolhattak bennünk. Így aztán szidtak
minket, abban a biztos és kényelmes
tudatban, hogy mivel a magyar kö-
zönségnek úgysem kell, amit csinálunk,
előbb vagy utóbb úgyis el fog tűnni a
porondról ez a mozgalom, és csak kevesen
figyeltek igazán oda. Ma már persze egész
más a helyzet, sokan ismerik és szeretik a
színházat a szakmán belül is. Most
másfajta harc kezdődött el, inkább tartalmi,
politikai jellegű. Vannak, akik tán
jóhiszeműen, de gyakran a tények
megfelelő ismerete nélkül, félremagya-
rázzák előadásaink egy részét, és olyan
szándékokat látnak, láttatnak beléjük,
amelyek távol állnak azoktól. Persze ezek a
támadások sem megalapozottabbak, mint a
korábbi szakmai jellegűek, és nyilván
lassacskán ugyanarra a sorsra fognak jutni.

 Mennyi energiát emészt fel az, hogy ezek-
kel foglalkozni kell?
Csak a legszükségesebbet, csak any-

nyit foglalkozunk ezzel, amennyit nagyon
muszáj. Ha belebonyolódnánk, az
borzasztó nagy hiba lenne. A mi mun-
kánkat csak optimistán lehet végezni,
vagyis azzal a gyermeteg munkahipoté-
zissel működünk, hogy az igazság végül is
győzni fog.

- Említette, hogy a színház munkájában nem
ezek a támadások jelentik az igazi veszélyt.
Hanem?

- Tényleg nem ezek, hiszen-ezek a munka
szempontjából periférikus jelentőségűek.
Igazán veszélyesnek a korán jött siker
bizonyult. Kezdetben úgy voltunk
sikeresek, hogy törekvéseink lényegét sem
fogták fel igazán. Egyre többet lehetett
hallani arról, hogy ez a színház milyen
remek stb., a tagok is kezdték lassan
elhinni. Ha egy vállalkozásnak sikere van,
akkor az nem csak a közönség tapsain
érezhető, jönnek a telefonok, üzleti,
szerződési ajánlatok, befutnak a film-



gyári taxik ... Szó esik a siker titkáról,
néhányan érezni kezdik, hogy nekik tit-
kuk van, sőt ki is találják, hogy mi az .. .
Hát ezek az igazán veszélyes dolgok, be-
lülről, szinte észrevétlenül támadnak .. .

Úgy gondolom, ez okozta életünkben
az eddigi legnagyobb válságot is, az 1977-
es vendégjáték, az Állami áruház után. Ez
kanonizálta az addig történteket, és né-
hányan kezdték azt hinni, hogy tudják, mi
az igazi kaposvári stílus, egy olyan
korszak következett, amikor nagyon ne-
héz volt dolgozni, a próbák kezdtek ha-
sonlítani a pesti próbákhoz, több lett a
beszéd, a fölösleges vita, az önimádat.

- Hogy reagált erre a színház vezetősége?
Én úgy éltem meg, hogy az egész

kezd kicsúszni a kezünkből, valószínű,
Zsámbéki is érezhetett valami hasonlót -
és a Nemzetihez szerződését motiválhatta
az is, hogy az itt kezdődő bomlásból az
értékeket át lehet tán menteni o d a . . . Az
akkori színházi átszervezés Kaposvárnak
éppen időben jövő komoly figyelmeztetés
volt. Mindenkit sokkolt, akár el-ment,
akár maradt.

- Nézzük a színházat a másik oldalról.
Említette, hogy most már Kaposváron is van
közönség. Ehhez azért feltétlenül hozzá kell
tenni, hogy a színház vonzásköre országos, de
legalábbis erősen fővárosi. A nagy érdeklődést
számtalan olyan megnyilvánulás kíséri, ame-
lyek már-már hozzátartoznak az előadás-hoz.
Nevezhetjük akár „balhé-rituálénak"; mit
gondol erről?
 A balhé meg a siker . . . Nagyon bo-

nyolult dolog ez a színházban általában, a
mi esetünkben pedig különösen. Nálunk -
és ez talán látható - nagyon kemény
munka folyik, tulajdonképpen a
semmiért. Elvont dolgokért. A mi szí-
nészeink nem keresnek jól, Kaposváron
az életkörülmények rosszak - szóval némi
aszkézisre mindenképpen szükség van. És
amikor a közönség euforikus meg-

nyilvánulásaival találkozunk, akkor az
számunkra elsősorban igazolást jelent.
Nem várható tőlünk tárgyilagos elemzés
ebben a kérdésben, hiszen a közönség
reakciója az egyetlen valódi, hiteles visz-
szajelzése a munkánknak. Az azonnali
társadalmi hatás. Ezt időnként balhék
kísérik -- igaz. De ahol eleven színház van,
ott az ilyen „balhék" - különböző formá-
ban mindig jelen vannak. A színházban
összegyűlik egy csomó ember egy kicsit
szakrális és egy kicsit bűnös helyzetben.
A színház nem csak a produkció, a szín-
ház a gyülekezet maga, nem templom és
nem kupleráj, de egyszerre adja mind-
kettőből az izgalmasat, az átszellemültet,

a szórakoztatót. Nem csoda, ha olykor
felborul a rend. Régen ezt egészen ter-
mészetesnek tartották, megesett, hogy a
közönség egyik fele, olykor még ideoló-
giai motívumok miatt is, verte a másikat,
máskor meg, mondjuk, paradicsomot
dobáltak. Nem sírom vissza ezeket az
állapotokat, de talán ennyiből is kitetszik,
hogy ez a jelenség nem csupán vala-mi
speciálisan nekünk szóló balhé, rituálé,
hanem hozzátartozik az igazi szín-
házhoz. Talán a lényegéhez.

- És mi van, ha a színház produkciórésze
már nem tudja a maga színházi eszközeivel
kézben tartani az események irányítását?

-- Aki színházba jár, azt nem kell a
színháznak kézben tartani, az már eleve
ott van. Olvassa csak el a régi színházi
krónikákat, a forradalmas tizenkilencedik
századból akár; miközben lent verekedtek
- fönt nyomták az előadást, az-tán
mindenki szépen hazament, ezt hívják
kultúrának, ezt is annak hívják.. .
 - Többek között a kaposvári

színházzal kapcsolatban említik sokszor a
csapatmunka, kollektív munka fogalmát. Mi a
véleménye ezekről a meghatározásokról?

Én azt gondolom, hogy a kaposvári
színház elsősorban kreativitásra készteti
az ott dolgozó művészeket. Ennek lát-
ható eredménye, hogy mások is szeretnek
a mi színészeinkkel dolgozni. Nemcsak
azért, mert ők megcsinálják, amit várnak
tőlük, hanem azért is, mert maguk is
gyakran hozzátesznek valami nem vár-tat
a megoldáshoz.

-- Térjünk vissza a közönségre ! Milyen a
színház helyi közönsége?
 Úgy gondolom, igen jó. Amikor mi

ebbe az egészbe belefogtunk, nem a köz-
vetlen, napi sikerek elérését tartottuk a
legfőbb célunknak, de sohasem vetettük
meg a közönséget. Hittük, hogy a mű-
vészileg tökéletes, bármilyen bonyolult
legyen is az, elnyeri az emberek tetszését,
ha a közönség nem értett valamit abból,
amit csináltunk, mindig azt gondoltuk,
hogy nem csináltuk elég jól. Persze
tudtuk, hogy meg kell küzdenünk a
korábban kialakult elvárásokkal, befoga-
dói reflexekkel, de az előadások minősé-
gének javítására koncentráltunk, és ezzel
elértük a majdnem lehetetlent, hogy
gyakorlatilag egyidejűleg építette ki a
színház a maga közönségét egy kaposvári,
Somogy megyei és egy országos bázison.
Egyszerre jönnek a Dráva mellől a fej-
kendős nénik és a pesti értelmiségiek.

- De nyilván van valami különbség a be-
fogadásban; a különböző rétegek mást és mást
értenek belőle, nem?

-- Persze. Nem is érezzük feladatunk-
nak, hogy ez a hatás homogén legyen. A
művészi feladat „pusztán" annyi, hogy
mindenki élményt kapjon.

- A műsortervük amolyan igazi „vidéki",
azaz szükségképpen eklektikus. Valami még-is
megkülönbözteti a többitől.. .

- Az az alapelv, hogy csak olyan dara-
bot csinálunk meg, ami minket is érde-
kel, és ezért hisszük róla, hogy másokat
is érdekelni fog. Kerüljük a „musz-fel-
adatot".

- Klasszikusokból készült előadásaikat
gyakran éri elmarasztalás amiatt, hogy meg-
erőszakolva átértelmezik az eredeti művet.

- Igen. Ehhez azt kellene tudni, hogy mi
a klasszikusok autentikus értelmezése. A
kijelentés mögött tájékozatlanság, mű-
veletlenség van. Nem lehet például a
tizenkilencedik századi Shakespeare-
értelmezéseket autentikusabbnak tekin-
teni más értelmezéseknél. Ha ez így van,
akkor pedig hogyan beszélhetünk átér-
telmezésekről? Mihez képest? Ha más-
ként közelítenek a problémához, és azt
mondják, hogy a klasszikusokat jelen
viszonyainkra aktualizáljuk, és megkér-
dőjelezik ennek létjogosultságát, akkor
az a válaszom, hogy amíg az esztétikai
minőség adekvát, az élmény csorbítatlan,
a történet' valóban elmondódik és szín-
padon működésképes, addig ez nemcsak
jogosult, hanem kötelező is. A fentiekből
következik, de azért hangsúlyozom, hogy
ez az aktualizálás nem lehet primitív. Ha
ugyanis napi politikai poénok, utalások
sorozata lesz, akkor a műalkotáson belüli
folyamatokat ez a külső elem egyszerűen
széttöri, nem jöhet létre színházi élmény.

- Milyen a színház kapcsolata az új magyar
drámákkal?

- A drámairodalom vagy pontosabban a
színpadi irodalom mindig akkor virág-
zott, amikor egy nagyon erős, általánosan
ismert és elfogadott színházi forma
számára írtak darabokat. Á „lelkem
színpadán" megelevenedő, az íróasztal-
nál kitalált színház nem létezik. Az utolsó
nagy és elfogadott színházi forma Ma-
gyarországon a polgári szalonszínház
volt. Ennek nálunk jelentős irodalma van,
a csúcson Molnár Ferenccel. Á sza-
lonszínház mint autentikus színházforma
ma már legalábbis kérdéses, de az írók
többsége még ma is kénytelen ennek dol-
gozni, mert még nem alakult ki helyette
más. Ma még sajnos nincs nálunk olyan
nagy általánosan elfogadott színházi



forma, ami inspirálhatná az irodalmat.
Félszeg, felemás vállalkozások vannak
tehát, és a helyzeten elvileg a néhány át-
ütő siker sem változtathat.

- És saját íróikat még nem találták meg?
 Vannak írók, akikhez a kaposvári

színház vonzódik és szeretne tőlük dara-
bot, vannak, akik szívesen látnák a mi
színpadunkon műveiket, a vonzalmak
néha egybeesnek, és született már életké-
pes csecsemő, és remélem, még sok fog
születni.

 Ön szerint hozzátartozna az egészséges
színházi élethez a felkészült, értő kritikusi
gárda?

- Igen. Kellene egy jó közírói gárda,
akik finoman, érzékenyen tudomásul
veszik, jelzik, megörökítik és értékelik a
színházi eseményeket. Van néhány érzé-
keny és tehetséges ember, de kevesen
vannak, gárdáról nem beszélhetünk. Van
néhány olyan kritikus, aki azt hiszi, hogy
elegendő, ha az egyszerű néző alapállásá-
ból ítéli meg az előadásokat, hát ez súlyos
tévedés, már csak azért is, mert az egy-
szerű néző nem megy hetente többször
színházba, és nem kell védekeznie a fá-
sultság vagy az unikumok üdítő hatása
ellen. A kritikus nem lehet egyszerű néző,
ha az, akkor tudatlan, befolyásolható
kritikus.

 Visszatérve arra, amiről korábban szó
volt: Kaposváron most nyilván a már hiányolt
új színházi forma létrehozásán dolgoz-nak. Ön
szerint milyen eséllyel?

- Nem tudom, próbálkozunk. Hosszú
távon, hiszen másképpen nem megy. Es
nagyon fontos az, hogy művészetet csak
úgy lehet csinálni, ha az emberek szere-
tik. Azt hiszem, sok embernél elértük,
hogy szeret eljönni a kaposvári színház-
ba. Ehhez persze az is kell, hogy mi ma-
gunk is szeressük azt. Ebben sincs hiba.
Művészetet elidegenedetten nem lehet
létrehozni.

- Higgadt, nyugodt körülmények között
dolgozik most a kaposvári színház ?
 Nagyjából. De minél nagyobb a si-

kerünk, annál nagyobbak a viharok kö-
rülöttünk, azaz sose tudjuk, hogy a kö-
vetkező hónapban mi lesz. Végül is ez
benne a legjobb, nem? Hogy mindig
minden szezonban, minden előadással
újrakezdődik valami. Nagyon egyszerű:
igazából csak az a jó vállalkozás, termé-
szetesen a művészetben és csakis ott, ami
mindig tartalmaz annyi szakmai bátorsá-
got, hogy bele van kalkulálva a tökéletes
bukás is. Nálunk ez így van.

GERVAI ANDRÁS

Egy kiadatlan
beszélgetés
Maróti Lajossal

Az alábbi - némileg rövidítve közölt - in-
terjút 1978-ban készítettem a Magyar
Színházi Intézetben folyó vizsgálat ré-
szeként, melyben írókat, rendezőket,
dramaturgokat kérdeztünk meg a mai
magyar dráma (és persze áttételesen a mai
magyar színház) helyzetéről, problémái-
ról, a változtatás lehetőségeiről, az író és
a színház közötti kapcsolatról, a drámák
színrevitelét gátló körülményekről.

Ez a beszélgetés - úgy hiszem - módot
nyújt a nemrég elhunyt szerző írói mű-
helyébe való bepillantásra, másrészt fel-
villantja néhány, a mai magyar színházra
és drámára vonatkozó gondolatát, el-
képzelését.

- Miért ír drámát?
- Erre elég sokrétű választ kell adnom.

Az irodalmi műfajok hatását, sikerét ál-
talában nehezen lehet ellenőrizni. Egy re-
gény igazi „sikere" száz év múlva dől el;
igaz, valamit jelez a könyvesbolti forga-
lom s a kritikai visszhang stb. - de mind-
ez erősen manipulálható. A drámával más
a helyzet. Igaz, itt is bele lehet nyúlni az
értékrendbe, itt is lehet kontraszelektálni
- de csak addig, hogy mi kerül szín-
padra. Mert ha a darab egyszer színpadra
jut, az író közvetlen kontaktusba kerül
nézőjével, s ez a kontaktus már sokkal
nehezebben manipulálható . . . A dráma
esetében tehát közvetlenül lehet lemérni
a gondolat hatékonyságát. Emellett a
drámaírás sok örömöt nyújt nekem. Az
írás mint mesterség épp olyan fárasztó
művelet, akár például az esztergálás. De
mint minden munka, ez is nyújt valami
elégtételt, s valamennyi műfaj közül a
legtöbbet - számomra - a drámaírás. Az
olyan apró örömökre gondolok, hogy
például meg tudok írni egy jelenetsort,
ami érdekes, ábrázol és mond is valamit,
vagy meg tudok szerkeszteni egy dialó-
gust, éspedig úgy, hogy embereket jelle-
mezzen és szituációt teremtsen . . . Ösz-
szegezve, a drámával tudom a legjobban
és legadekvátabban kifejezni magam, és
ez egy sor olyan izgalmat és kockázatot
rejt, amely más műfajokból hiányzik.

- Mit jelent önnek a színház?
- Szeretem a látványt, az élményt, amit

nyújt. A színházba máig is ámulni

járok. Próbálom őrizni magamban a naiv
színházlátogatót - ami persze azért nem
teljesen sikerül, hiszen szakmabeli va-
gyok, s ha unatkozom vagy valami nem
tetszik, rögtön az okokat kezdem kutat-
ni, s végiggondolom, hogy én hogyan ír-
nám vagy - horribile dictu - hogyan
rendezném meg.

- Hogyan született első s eddig legsikere-

sebb darabja, Az utolsó utáni éjszaka?
 Eredetileg rádiójátéknak írtam meg,

aminek az a története, hogy nem sokkal
korábban ösztöndíjasként három hónapig
Rómában éltem. Giordano Bruno szobra
alatt sétáltam nap mint nap, és óhatatlanul
is felnéztem rá, ahogy a Campo dei Fiorin
végigmentem. Tulajdonképpen egy pici
ötletmagja volt a rádió-játéknak : mi
lenne, ha a Campo dei Fiorin Giordano
Bruno találkozhatna Einsteinnel. A
természettudományos és filozófiai alapja
ennek az lehetett, hogy Giordano Bruno a
térrel meg a végtelenséggel küzdött,
Albert Einstein pedig a térrel, idővel és
ugyancsak a világ nyitottságával vagy
zártságával. Einstein műve a modern
gondolkodás csodája; a Gondolat
megjelentetett egy Einstein-kötetet, amit
én szerkesztettem, s elég terjedelmes
tanulmányt is írtam hozzá. Tehát így
adódtak össze a motívumok; egy pici kis
ötletből született a rádiójáték.

- Akkor még nem gondolt darabra?
- Nem. Ahhoz ez az ötlet kevés lett

volna.
 Előnynek vagy hátránynak bizonyult,

hogy Az utolsó utáni éjszaka eredetileg
rádiójátéknak készült?
 A rádióváltozat tulajdonképpen a

színpadon látható mű második része,
minimális változtatásokkal. Ez elé kellett
tenni valamit. A logikusabb talán az, ha
az ember a meglevő részt bontja kétfelé
és építi, gazdagítja tovább, vagy pedig
inkább utána ír valamit hozzá. Mind-
amellett azt hiszem, az általam követett
út inkább szokatlannak mondható, mint
puszta trükknek. Színpadi művet írni sem
így, sem úgy nem könnyű; itt ez az
elgondolás volt a legokosabb. Tény az,
amikor a Nemzeti Színház felkért rá, kez-
detben nem akartam a Giordano Brunóból
egész estét betöltő darabot írni. E helyett
két egyfelvonásosomat, a Síneket és
megint a Giordano Brunót ajánlottam be-
mutatásra. Úgy gondoltam, hogy nem
hígítom fel a Giordano Brunót egész estére,
inkább ezt a kettőt mutassák be együtt. A
Nemzetinek ez így nem kellett. Ha nem,
nem; befejeztük a dolgot ... No de amikor
már a negyedik színházban


