
Vita
a kaposvári színházról

A Gőzfürdő kapcsán

SZINETÁR MIKLÓS: A beszélgetés
ürügye Majakovszkij Gőzfürdő című
darabja, ami színtiszta politika, semmi más
- ezért én főleg politizálni fogok,
színházpolitizálni. Művészetről, szakmáról
talán kevesebb szót fogok ejteni.

Először is beszélni kell a kaposvári
színházról és a hozzá kapcsolódó szín-házi
jelenségről. Mert a kaposvári szín-ház nem
egyszerűen egy művészi műhely, hanem
jelenség. A magyar kultúra, a magyar
kultúrpolitika és a politikai élet jelensége,
intézménye. A kaposvári szellemiség
nemcsak Kaposvárott van jelen, hanem
bizonyos értelemben a budapesti Katona
József Színházban és egy-egy más,
budapesti és vidéki előadásban is. Mi az,
ami ezt a Kaposvár-jelenséget létrehozta?
A dolognak van egy szakmai része. A
hetvenes évek közepén az akkor
hétköznapi életet élő budapesti színhá-
zakkal szemben egy olyan irányzat szüle-
tett - ehhez akkor még a szolnoki szín-ház
is hozzátartozott -, amely a dolgok
intenzívebb színpadi megjelenítését tűzte
ki célul; jól kihasználva azt az adottságot,
amit sok más vidéki színház nem tudott
kamatoztatni. Azt ugyanis, hogy a vidéki
színművészek kizárólag a szín-házzal
vannak elfoglalva. Ugyanígy a rendezőik
is, akik kizárólagos foglalkozás-ként űzik
ezt a mesterséget, ezért sokkal nagyobb
koncentrálással, ráfordítással dolgozhattak,
és végeredményben számos előadásban
valódibb színpadi jelenlét született. Ez a
dolog szakmai része. Mondjuk, az ügyben
húsz százalék.

Nyolcvan százalék az ügy társadalmi
jelentősége. Amikor Magyarországon
bekövetkezett az 1972-74-es fordulat,
amikor a reformmozgás megtorpant, és
világossá vált, hogy az a fajta progresszió,
ami korábban a filmművészetben
feszegette a társadalmi kereteket, ott nem
folytatható - részint a környezet miatt,
amiben élünk, részint a nézői tömegek
bizonyosfajta konzervativizmusa miatt -, a
magyar értelmiség érdeklődése egyre
inkább a színház felé fordul. A színház -
mint egy szűkebb közegben, kisebb
társadalmi és külpolitikai

kockázattal járó közeg - vált egyre inkább
a hordozójává az akkor kicsit defenívában
lévő eszményeknek. A színházi
kultúrpolitika is kereste a lehetőséget ön-
maga megfogalmazására, és amikor egy
tehetséges és szakmailag érett társaság
Kaposvárról ezt a lehetőséget nyújtotta,
akkor kialakult egy olyan konszenzus a
színház és a kultúrpolitika között, amely-
nek az volt a lényege, hogy ez a színházi
folyamat folytatja a határok feszegetését.
Folytatja azt a reformváltozást, amely az
adott helyzetben lehetséges, maga köré
gyűjti az értelmiségnek azt a részét,
amelyik a színházban, filmben, a kultúrá-
ban óhajtja és tudja magát képviseltetni.
Ennek a rétegnek lehetőséget adott a
kultúrpolitika, és a konszenzus másik
részeként a színház az adott határokat nem
lépte túl. Ez a konszenzus egész sikeresen
működött, és egyfelől létre-hozta azt -
amire minden haladó művész vágyik, -,
hogy gyülekezőhelye lett egy jobbfajta
fiatal értelmiségnek (és nem fiatalnak is).
Sikerült megvalósítani azt, hogy egyrészt
igen jelentős és jó előadásokat hozott létre,
másrészt bizonyos értelemben
mozgalommá vált. Ennek nyomán egy sor
nagyon értékes színházi produkció született
azok számára is, akik esetleg nem érzik
vagy értik ezeknek az előadások-nak a
társadalmi-politikai auráját, s mind-azt,
ami hozzátartozik, jelentésben, szim-
bólumban, üzenetben. Csehov Ivanovjának
kaposvári előadása rendkívül emlékezetes
és igen jó előadás volt, a különleges aura
nélkül is, miközben formáját tekintve egy
régi, a legjobb korszakában lévő Madách
színházi elő-adástól igazán nem
különbözött. Ugyan-ezt gondolom Csehov
A manó című darabjának Katona József
színházbeli előadásáról: szakmailag
kiválóan meg-oldott, szuggesztív előadás
volt nagyon sok részletremekléssel, de a
nélkül az aura nélkül, amit a nézők egy
része és a sajtó hozzáérzett, nem lett volna
olyan különleges a fogadtatása. Zárójelben
jegyzem meg, hogy a legavantgardabb
magyar előadás és a legkonzervatívabb
magyar előadás között sokkal kisebb a
különbség, mint egy magyar avantgarde
előadás és egy amszterdami, valódi
avantgarde előadás, illetve egy magyar
konzervatív előadás és egy környező
országbeli, valódi konzervatív előadás
között. Mert végül is ez a magyar valóság,
amiben itt mindenki él, akarva-akaratlan
ezeket a dolgokat is nivellálja. A magyar
szín-házi irányzatok mögött nem valódi
mű-vészi konfliktusok, hanem mögöttes
tár-

sadalmi, ha úgy tetszik politikai kon-
fliktusok állnak. Még akkor is, ha a szín-
padi és a szaksajtóban megjelenő üzene-
tek gyakran nem is a címzetteknek
szólnak.

A kaposvári típusú mozgalomban a
valós színpadi jelenlétnek olyan eredmé-
nyei is születtek, amelyek akkortájt a
magyar színházi életet már nem jellemez-
ték. Ez találkozott a kultúrpolitika szolid
megújítási óhajával, és végül a Nemzeti
Színház átformálásához vezetett. A kul-
túrpolitika nem óhajtotta fölvállalni a
magyar színházak megrekedését, utat
adott ennek a másfajta színházi mozgás-
nak. Ez azonban a Nemzeti Színházzal
kapcsolatos valóságos és vélt elvárásai-
nak nem felelt meg.

Végül a helyzet a Kaposvár-Katona
József Színház felállásban konszolidá-
lódott, mert ma a magyar színházi,
szellemi életben, a magyar politikában
körülbelül ekkora a befogadási készség, s
ez adekvát azzal a helyzettel, amiben
élünk.

A „kaposváriság" konszolidálódásának
persze megvannak a maga veszélyei.
Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a ma
talán konzervatívnak tekintett Madách
Színház 1957-től 1963-65-ig pontosan
ugyanolyan konszenzus alapján működött,
mint a kaposvári jelenség. Az akkori
színházi világképhez képest bátor volt,
nagyon nagy változást jelentett,
majdhogynem forradalmat, ugyanakkor
még nem volt olyan avantgarde, hogy a
közönség vagy a kultúrpolitika ne tudta
volna tolerálni. Ennek analógiájára a
kaposvári mozgalom helyzete pillanat-
nyilag nem szerencsés. Nem szerencsés
azért, mert - miután konszolidálódott a
jelenlegi helyzetben - ma már az az
értelmiség másféle orientációkat is keres,
bár Kaposvár tábora még töretlennek
látszik. Ugyanis míg a magyar színhá-
zaknak általában közönsége van, Kapos-
várnak és az aurájának tábora van. Nagy
különbség ez, jó és rossz értelemben. Ez a
tábor ma még megvan.

Ha egyszerűsítve fogalmazok, az 1957-
es Madách Színház hajóját az 1956 utáni
igen nagy változni vágyás szele fújta, a le-
számolási vágy a korábbi évek stílusával.
A kaposvári gondolat, mozgalom szelét,
mondjuk, 1968 fújta. De 1968 ma már
kicsit kimenőben van a világban. A mai
negyvenesek egy pillanat alatt - észre sem
fogják venni - beleszorulhatnak
ugyanabba a vélt vagy kreált konzervatív



pozícióba, amelybe az elődeiket kénysze-
rítették. Az idő gyorsan múlik, felnövek-
vőben van egy új generáció, ami új orien-
tációkat keres. És már megvan a maga
sajtó- és értelmiségi kísérete. De a
kaposvárinál idősebb nemzedékben is
megvan a készség arra, hogy átmenjen
nyílt nappal az utca másik oldalára.

Az 1968-as gondolat Kaposvárott talán
a Marat/Sade-ban érte el csúcspont-ját.
Ennek a szelét valamilyen, világ-
viszonylatban baloldali forradalmiság
dagasztotta. Ez olyan nemzedéké volt,
amelynek már nem 1956 volt a meg-
határozó élménye, hanem 1968. De mára
felnövőben van egy új nemzedék,
amelynek másfajta orientációi vannak,
nem föltétlenül jobbak vagy rosszabbak,
csak mások. Két új gondolatkör látszik
jellemzőnek: az egyik egy mindenfajta
politikumtól elzárkózó, ön-magát egy
„hifi-világban" megfogalmaz-ni vágyó
ifjúságé, amelyet kizárólag a racionális
értékek, anyagi, boldogulási és
karriereszmények motiválnak, amely
kiábrándult minden valódi társadalmi
mozgásból, mert tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy ezek a társadalmi mozgások
semmibe nem torkollnak. Elfordul min-
dentől, ami a társadalomra akarja irányí-
tani a figyelmét. Egy nagyon technikai,
nagyon személyes, sikerorientált világban
keresi a helvét. Ennek két következménye
lehet a színház számára. Az egyik a
totális elfordulás a színháztól, tekintettel
arra, hogy a színház a maga módján,
mindenképpen feltételez társa-dalmi
mozgást. Vagy ha mégis színház, akkor
fokozott érdeklődés minden iránt, ami
technika, ami profizmus, ami tulaj-
donképpen mindenfajta tartalom nélküli
precizitás, kidolgozottság; ami olyan,
mint egy jó japán autó.

Ennek ellenhatásaként az ideológiai
űrben nagyon nagy kelendősége lett
mindenfajta hitnek. Egy másik fiatal
rétegben feltámad egyfajta új funda-
mentalizmus, agresszív nacionalizmus,
türelmetlen vallásosság. A kaposvári
szellemiség, hacsak nem csinál száz-
nyolcvan fokos fordulatot, ezekkel az új
irányzatokkal nehezen tud lépést tartani.
Egyszerűen azért, mert a kaposvári
szellemiségnek az egyik lényege a kétely,
majdnem a cinizmus határát súroló
megkérdőjelezése a világ jelenségeinek.

Nagyon nehéz megtalálni és meg-
fogalmazni egy olyan, továbbvihető saját
arcot, amely kontaktust tud találni

a fiatalokkal anélkül, hogy elveszítené a
saját gondolatait. Ez azért is nehéz, mert
a „drukkerek" nem mindig kitartóak.
Emlékeztetlek benneteket arra, hogy
hogyan volt Jancsó Ady és Bartók társa a
sajtóban, és hogyan csepülték, amint
lekopott róla a mellőzöttség
mártírglóriája. Mert a divatok borzasztó
gyorsan változnak. Tegnap a Gőgfürdő
megtekintése kapcsán nagy élményem
volt, hogy egyetlen farmernadrágot nem
láttam a nézőtéren, nem volt szütyő, nem
volt krisztuspapucs. Egy művészünk azt
mondta nekem a minap, hogy „ma nem
divat a szegény". Különböző barátaim,
akik hogy úgy mondjam, „konzervatívban
utaznak", nagy elég-tétellel vették
tudomásul, hogy manapság Peter Brook
Cseresznyéskertje tisztes díszletekben,
normális keretek között le van
bonyolítva, lélektani hitellel el van
játszva. Semmi fakszni, semmi modern-
ség. De korai az öröm, mert ez ugyan-
olyan divat, mint amilyen a „modern"
volt. Tudniillik Peter Brook igen nagy
művész, ám ugyanakkor nagyon komoly
piaci szakember, aki tudja, hogy ma
„nem divat a szegény". 1968 kiment a
divatból.

Nekem nagyon szimpatikus, hogy
Kaposvár a színpadon nem tart lépést a
divattal. Még „farmeres" a stílus de a
nézőtér már nem az. Én magam mindig
utáltam a divatot. Borzasztónak
tartottam, hogy a Valóság hátsó, kül-
földi könyvismertetéseiből tudtam meg,
hogy egy év múlva miről szólnak a ma-
gyar filmek. Hogy jövőre éppen az elide-
genedés lesz műsoron, vagy a struktura-
lizmus, vagy a gevarizmus - nehéz téved-
ni, elolvasom a Valóság utolsó oldalát, és
tudom, hogy két év múlva a Bodográf
mozi műsorán mit fogok látni. Szóval
Kaposvár szelleme valamikor egyezett a
divattal - jó lenne, ha megőrizné arcát
akkor is, amikor már más, sekélyesebb
divatok járnak.

Maga az előadás, a Gőzfürdő nem na-
gyon tetszett. Mert eldöntetlen volt, mert
nem szólt igazán semmiről. Nem is
tudom, hogy ez a darab egyáltalán
eljátszható-e ma, van-e még olyan töltése,
amitől igazán meg tud szólalni. Egy
darabot el lehet játszani úgy, hogy egy
kicsit muzeális, az adott korról szól, azt
ábrázolja - ez engem ugyan nem nagyon
érdekel, de lehetséges, van ilyen színház
is. Majakovszkijt idézi, a harmincas
éveket. I lát ennek rengeteg külsőség
nem felel meg. De az előadás

a mai Magyarországról sem szólhat, mert
a mai Magyarország másról szól. Itt nincs
szegény meggyötört rendező, legfeljebb
Tokióban éppen átveszi az ötszázezer
dolláros különdíjat. De ha sem, a
harmincas évek Szovjetuniója, sem a mai
Magyarország, akkor miről is szól
tulajdonképpen? Egy ötletről, ami nagyon
tehetségesen van kitalálva. A főszereplő -
és a szerző utolsó nagy röhögéséről,
amikor megjósolja azt, hogy az összes
létező szocialista formációban a
Diadalszkij - kicsiben, nagyban, így, úgy
amúgy - valamilyen formában élni fog.
Ez nagy ötlet, de önmagában ezért egy
egész előadást nem olyan nagy öröm
végignézni. Ami mégis vigasztal, az egy
nagyon jól megcsinált jelenet, maga a
színházi próba, a páholy, ahol Bezerédy
alakítása nagyszerű -- ez a szó legjobb
értelmében igen jó színház.

A fő gondom az előadással az, hogy
nem éreztem igazán, miről szól. Ettől
stilárisan kusza, a művészek nagyon
sokfélét játszanak. A kaposvári előadá-
sokban nekem mindig az tetszett, hogy a
színpadnak egysége volt. Itt ahány
művész, annyiféle stílus, gondolat, de
még a nagyszerű Bezerédy figuráján belül
is. Kitalálja például azt a remek járást,
ami végrevalahára a mához szól. Nem
tudnám megmondani, hogy pontosan
kikre, de sokakra ráismertem. Aztán
elkezd játszani a rövid hangzókkal. Utána
eldobja az egészet, és hoz vala-mit
Rajkinból, a torokhangokból, aztán
egyszerre elkezd fönt kiabálni . . . Egy-
szerre sokféléből van összerakva, és a
részek nem szervülnek igazán egymással.

Az, hogy Kaposvárnak nem közönsége,
hanem tábora van, óriási előnyök-kel és
hátrányokkal jár. Az egyik irigy-lésre
méltó előny az, hogy a saját tábor és
közönség gátlástalanul mer röhögni. A
színházban a közönség általában nem mer
röhögni, gátlásai vannak, fél, hogy
illetlenül viselkedik. A közönség föl-
öltözik a színházba, s úgy megy el, hogy
illedelmes akar lenni. Latabár például
minden vicce után járt egyet, és ezzel az
egyezményes jellel jelezte a
közönségnek, hogy lehet röhög-ni. A
kaposvári közönség hangosan röhög,
amikor azt mondják, hogy meg-láttam azt
a házat, ahol az Anti-Dühring lakott.
Ezzel a példával, azt hiszem, be van
határolva, hogy milyen ez a közönség.
Próbáljuk ki ezt egy hétköznapi



bérletben a körúton, és egy mosoly sem
lesz, mert azt sem tudják, mi az az Anti-
Dühring. Amikor Csákányi Eszter-nek a
nyílt színen megfogják a fenekét - amire
minden más színpadon azt mondaná a
kritika, hogy ejnye -, ez a közönség
felszabadultan kacag, mert erre a sajtótól
neki „jogosítványa" van. Nagy előny az az
adottság, hogy ez a fajta színház
gátlástalanul tud játszani, mert nem kell
attól tartania, hogy rászól-nak. Viszont
óriási hátránya, hogy mint minden vallási
tábor, tele van elvtelen hívekkel.

Most olvastam György Péter kritikáját a
SZÍNHÁZ című lapban. Ez a cikk
belemagyarázásaival Karinthyt jut-tatja
eszembe, amikor a főherceg vizsgázik. Ez
a dicshimnusz szerintem meg-alázó a
színház számára. Ilyen is kell, de az isten
óvja meg a tábort az ilyen hívektől.
Amikor azt írja, hogy Optyimisztyenko
zakója túl nagy míg Diadalszkijé szűk, és
ez azt jelenti, hogy egyikük még belenőhet
a szerepébe, a másik már túl van rajta,
akkor én bevallom, elszégyelltem magam
a színház nevében. Persze a kritika nem a
színház ügye, de a kultusz semminek sem
tesz jót.

Láttam Gothártól A revizort, és nagy-
szerűnek találtam, persze, remekművek-
kel könnyebb. Az pontos volt, görcs
nélküli. A mához szólt, de az annak az
előadásnak szóló dicséretet is érvényte-
lenítik a görcsös, erőszakos dicshimnu-
szok. Érdemes György kritikáját el-
olvasni, kor- és kórtünetként egyaránt.
Mert a kór, a betegség az, hogy egy
színház, amelyik mindig mondani akart
valamit, most nem szól semmiről, és a
tábor hozsannázik, ahelyett, hogy jelezné a
bajt.

A Gőz fürdőt én láttam Moszkvában, a
Szatíra Színházban, és nagyon tetszett.
Pontosabban fogalmazva: tetszettek azok a
részek, melyek eljátszhatók. Diadalszkij és
köre, világa. Valamikor 1970-ben láttam
az előadást, tehát jóval Sztálin halála után,
de amikor még éltek a sztálini gesztusok,
amelyek egyértelmű jelzés-rendszerré
váltak. A Szatíra Színházban az volt
zseniális, hogy Diadalszkij ezt a
magatartásformát a maga teljességében
hozta, és az előadás azonnal szólt vala-
miről. Ez persze ott és akkor volt aktuális,
nálunk valami más aktuálisat kellett volna
kitalálni -- vagy nem kellett volna
eljátszani. A sztálini gesztusoknak egy
győztes világháború és egy világha-
talommá felküzdött szegény ország volt

a fedezete. Ezekkel a gesztusokkal lehetett
élni és visszaélni, éppen ezért lehetett
szatírát játszani róluk. Nálunk ilyen, igazi
fedezettel bíró, tehát létező Rákosi-
hagyomány nem volt. De egy receptet
azért fölhasználtak Rákosiék: egy
erőltetett nemzeti gesztusrendszert. Mert
Sztálin az 1940-es években, ami-kor már
érezte a háborús fenyegetést, nagy
hatással hozta vissza a „Szent
Oroszország" számos külsőségét. A cári
egyenruhától kezdve a cári hurrázáson
keresztül mindazt a hangsúlyozott orosz
jelleget, ami valamilyen formában
mozgósítani tud. Ezért mondom, hogy
nagy tévedése az előadásnak, hogy az itt
látható „birjoszkás" nagy orosz tánc nem a
Diadalszkij által rendelt vízióban jelenik
meg, hanem a Majakovszkij által vágyott -
akárhogyan is, de pozitív - jövőben. Pedig
Majakovszkijban éppen az a
legszimpatikusabb, hogy - bár ő az a
szovjet jelenség, akiről a Szovjetunióban
több utca és tér van elnevezve, mint
nálunk Kossuth Lajosról -, ez a populáris
Majakovszkij ebbe a „nagyorosz" utcába
sosem sétált be. Mindig hangsúlyozottan
szovjet polgár és internacionalista maradt.
Ez a birjoszkás tánc tehát nagyszerűen a
helyén lenne abban a részben, amit a
rendező rendez Diadalszkijnak, mert ez
kell neki, de abszolút nincs a helyén abban
a vízióban, amit a foszforeszkáló nőnek
rendeznek. Majakovszkij olyan jövőt látott
maga előtt, ami neki tetszett, és neki nem
ez a népnemzeti giccs tetszett .. .

Erről a revüről egyébként azt írja
György Péter, hogy oldalvágás Jancsó
Miklósnak. Bevallom, én nem értettem ezt
az „üzenetet", Gothárnak ennél sokkal
jobb ízlése van.

Elnézést kérek, hogy nem tudtam olyan
lelkesen jókat mondani, mint annak idején
a Chicagóról. Érzésem szerint egy 1985-
ben nem túl jó darabnak nem túl sikerült
előadását láttam, amelynek megítélésem
szerint nem volt egy egységes
koncepciója. És tovább drukkolok
Kaposvárnak -- és féltem a változó időtől
és nem változó „táborától" egyaránt.
Köszönöm a figyelmet.

TARJÁN TAMÁS: Gondolom, mindenki
estig elhallgatná Szinetár tanár úr gazdag
elemzését és áttekintését, nekem azonban
egy-két percet a Gőzfürdő című előadásról
kell beszélnem. Az előadás minden
jelenete, felvonása előtt van egy

reflektorvillanás, ami kiemel egy figurát.
Az egész előadás ilyen. Helyenként - bár
azt hiszem, az egész produkció nem kelt
jó képet - nagyon éles fénnyel, nagyon
erős rendezői közelítéssel kiemel valamit,
másutt pedig olyan sötétségben hagy,
hogy egyszerűen csak peregnek a dolgok.

Amit Szinetár Miklós mondott, abban
rengeteg színes, izgalmas gondolat van,
de azt hiszem, majdnem mindegyiknek
van egy másik oldala is. Ez az - ezúttal
nem többszólamúság, hanem nem sze-
rencsés ambivalencia adja talán a ka-
posvári Gőtfürdő összképét is. Például az
a tény, hogy a főszereplő itt Máté Gábor
és Bezerédy Zoltán alakításában
fiatalemberként jelenik meg, ad valami
pluszt, valami többletet ahhoz képest,
amit egy öregember jelenítene meg.
Részint hiányzik a huszonöt éves kor
múltjának méltósága és korhadtsága is,
részint viszont benne van a fiatalember
„mi minden lehet még ebből" fenye-
getése. Ugyanígy, sok más részletben is
azt érzem, hogy egyszerre jó és rossz,
tehát valóban eldöntetlen minőséggel áll
szemben az ember. Az előadás egy
időgéppel kezdődik, ez az időgép átlát-
szó és üres. Föltehető, hogy maga az
előadás az időről, az időzavarról, az idő-
hiányról fog szólni, s ebben az értelem-
ben föltétlenül megbocsáthatónak lát-szik
az, hogy Gothár nem tisztázta, mikor
játszódik a történet. Viszont azt sem lehet
mondani, hogy 1929, 1985 és 2030
egybemosható, volt, van és lesz, állandó
jelen, mindig egyforma. Tehát egyfelől
elfogadom ezt a nagyvonalúságot, mert
bizonyos szkepszissel magam is hasonlót
tapasztalok - bár nem éltem át a múltat, és
nem fogom megérni 2030-at -,
ugyanakkor keveslem azt az
igényességet, amivel a rendező közelített
ahhoz, amit csinál.

Majakovszkijról úgy beszélt Szinetár,
mint okos és ügyes íróemberről, aki
egyszerre ellenzék és nem ellenzék. Azt
hiszem, hogy a Gőzfürdőre és Majakov-
szkijra ma Magyarországon - és a ka-
posvári színházban is - föltétlenül szük-
ség van. Ilyen típusú darabot ma nem-
csak hogy nem írnak, de próbálna valaki
írni! Ezt a darabot Majakovszkij neve és
esetleg a bemutató körüli botrányok em-
léke kíséri, és nálunk ez még egyszer nem
fordulhat elő. Még egyszer nem lehet
betiltani azt, aminek a múltjában ott van a
betiltás. Be lehet? Hát jó, de nem
szerencsés. A Gőz fürdő -- azt hiszem -
többek között ezért játszható.



Az előadásról mindenkiben nagyjából
egységes kép él. Én azért védeném György
Péter igazát. abban a tekintetben, hogy
bizonyos villanások nagyon jók. Például
az, hogy a munkásoknak csak a keze
látszik a színpad mélyéből, és így ráznak
kezet velük a föntről érkezű vezetők.
Szerintem az egész darab paródia, és
nagyon sok parodisztikus ölet van Venne; s
a paródia mellett még publicisztika is.
Ezeket a parodisztikus vagy publicisztikus
lehetőségeket Gothár részben a saját kedve,
részben pedig a színészei pillanatnyi
lehetőségei szerint megragadta vagy nem
ragadta meg; hol engedte hosszan
folydogálni, hol meg tűszúrás-szerűen,
élesen hatott velük. Véleményem szerint
nagyon nehéz igazságot tenni olyan
kérdésekben, mint például a festő
Ermitázsov ugye. Szerintem Dánffy Sándor
eljátssza azt, hogy „rajzollak én téged lóra,
a lovat máris megrajzoltam, úgyis muszáj
rajzolnom, röhögök rajtad, gyűlölöm
magamat, meg kell élni valamiből". Ebből
valami megjelent itt, biztos nem olyan nagy
formátumú alakításként, mint egy igazi
darab igazi elő-adásában. Az a különbség
igazán fontos és érdekes itt, ami akkor
mutatkozik, ha a főszerepet játszó két
színész alakítását vetjük össze. Szerintem
Bezerédy - akit nagyon sokszor vagyok
kénytelen szidni, ugyanis vagy technikailag
túlbonyolítja, elaprózza magát, amikor ját-
szik, vagy pedig nem elég szigorú ön-
fegyelmű ember - ebben az előadásban
mesterségbeli tudása szintjén kiválót alakít,
a legapróbb gesztusokig. De a pár
előadásra szerepét átvevő Máté Gábor
sokkal érdekesebb és súlyosabb. Mert
Bezerédy Diadalszkijától nem félek, illetve
nem jutok el odáig, hogy ez egy
kommunista viszonyok közt potenciális
Hitlerke, Máté Diadalszkijától rettegek,
hogy ha lejön a közönség közé, és elkezd
hozzám vagy hozzánk beszélni, abból mi
minden sülhet ki. Tehát végeredményben
mindkét színész alakítását - és az
előadásban szinte csak az övékét -
kitűnőnek tartom, de nagyon érdekes, hogy
talán jobb, ha az előadás súlyosabb, és nem
odamondogató. Nem a poénokat
kihasználó, hanem a hálót, ezt a ránk
boruló, bürokratikus és politikai min-
denséget tudja megragadni és éreztetni.

Az előadásnak, azt hiszem, beszédes
jelvénye a cirillbetűs magyar szöveg. Az a
kétnyelvűség, kétfelé nézés - végső soron
sehová nem nézés -, ami abban a
lehetetlenségben testesül meg, hogy a
magyar szavakat nem lehet leírni cirill-

betűkkel. Mindent összevetve, végered-
ményben honorálom azt az előadásban és
a darabválasztásban egyaránt, hogy
valami ellen irányul, és értem, hogy mit
akar elsöpörni, lesöpörni, mi az, amit
tudatosít. Mégis, az egészről az a be-
nyomásom, hogy ezt az egészet egy fő-
iskolás osztálynak Gothár rendezőtanár úr
vezetésével egy éven keresztül kellett
volna próbálnia. Rengeteg benne a hely-
zetgpakorlar-lehetőség, a balettbetéttől a
húszas évek orosz. színházának után-
zásáig; rengeteg az apró színészi helyzet-
gyakorlat is. Aztán, amikor elkészül,
közös erővel elemzik színészek., rendező
-- és nem kell bemutatni. Ez az az elő-
adás, ami nagyon jó arra, hogy dolgoz-nak
benne, dolgoznak rajta, gondolkodnak, és
együtt vannak általa. Nyilván-való, hogy
kaposvárott ezt nem egy évig próbálták --
és a közönség elé kel-lett vinni. Nagy
botrány persze igazán nem lett belőle, és -
gondolom - ettől nem fog szegényedni
Kaposvár tábora. Kérdés ugyan, hogy egy
nem nagyon erős évad vége felé nem
csökkenti-e egy kicsit a színház ázsióját -
de arra semmi ok, hogy az ember
vészharangot kongasson.

Kaposvár nagy szellemi vonzáskörzete,
holdudvara részben az amatőr gon-
dolkodásmóddal, életvitellel, általában az
amatőrizmussal való érintkezésből is
fakad, hiszen az amatőr művészet - amit
csak nagyrabecsülőleg említek - közös-
ségteremtő erejéről sokat tudunk, a nyil-
vánossággal való kapcsolattartásának nem
arisztokratikus formáiról szintén sokat
tudunk. Annak, hogy Kaposvárott: az
ország néhány legkiválóbb színésze
mellett véleményem szerint távolról sere
kiváló, de bizonyos feladatokra nagyon jól
mozgósítható és kol-

lektív szellemiségű más színészek is dol-
goznak, van egy, a hatást sok tekintetben
erősítő, tábort szervező ereje. Ez viszont
sokszor visszaüt a nagy létszámú elő-
adásokban. Ebből fakad az, hogy itt szinte
az első huszonöt percben majd-nem
mindenki bejön, és kirakja azt a kártyát,
ami az ő tálentumával a legerősebb, és
onnan kezdve folyamatosan hajigálja
ugyanazt a lapot. Ennek tipikus példája
szerintem Kari Györgyi alakítása, aki
bejön - nagyon jól -, és aztán nem jó. Ezek
az „egyhúrú" emberek végig ugyanazt
csinálják -- tulajdonképpen a második
órában már Bezerédy játékát sem élvezem
olyan nagyon. Az előadásban tehát
rengeteg hasznos munka, nagyon sok,
helyenként valóban kitűnő részlet van, az
egész azonban nincs „megcsinálva", nem
olyan, hogy föltét-lenül nyilvánosságot
érdemelne. Elgondolkodtam azon, vajon
miért gondoltátok úgy, hogy ennek az
előadásnak kell a színházi találkozón
szerepelnie.

SZINETÁR MIKLÓS: Van egy finom
találmánya ennek az előadásnak, amiért
nagyon hálás voltam. A szövegben az sze-
repel, hogy „nincsen rózsa tövis nélkül".
Helyette az előadásban azt mondják, hogy
„ahol vágják a fát, hull a forgács". Ez
finom anticipálása a sztálini kornak.
Nekem nem tetszett viszont a fölülről való
kézfogás mert nem szól semmi-ről. Ha a
vezetőt játszószínész odamegy a
többiekhez, és megkérdi, hogy „család,
egészség " az igen, altkor már tudom, hol
vagyok, az több, mint egy brutális
szimbólum. Ugyanígy a díszlet: nekem ne
csak arról szóljon, hogy az egész világ
börtön. Értem én azt, nem kell a számba
rágni, lehetne kicsit áttételesebben, kicsit
elegánsabban.

Majakovszk i j Gőzfürdő je a kaposvári Csiky Gergel y Színházban (Fáb ián Józsaf fe l v . j



Egyszer egy operettszínházban láttam
egy darabot - Latabár Kálmán mellett
ültem. Fölment a függöny, és valami
rettenetes, harmincéves festett díszlet volt,
valami szörnyűség. És akkor meg-szólalt
Latabár: „jó, nagyon jó díszlet". Kérdem,
miért? Mert világos, feleli. Ugyanezt
mondja Majakovszkij is. Félhomályban az
értelmiség tud ugyan szorongani, de viccet
mondani félhomályban nem lehet. Az első
felvonás egyszerűen azért nem él meg,
mert fél-sötét van a színpadon. Szintén a
hatással függ össze, és részben szintén
technikai kérdés, hogy az előadás nem
oldja meg azt a bizonyos figyelemmeg-
ragadást az elején. Nem intézi el, hogy a
néző figyelmét magára terelje; amíg az
még perecet eszik, a szomszédjához
beszél, addig nem lehet hadarni a
színpadon. Ezért halnak meg a viccek, a
kabarétréfák, mint például a „szóval
utolértük Svájcot ?". Ezek a szövegek
röhögésre vannak írva, nem arra, hogy
feszült, intenzív színház menjen, mialatt
lent még köhögnek.

Szeretnék beszélni még az egyik hang-
ról, amit Bezerédy megütött. Mert ma nem
beszélnek arról, hogy a Rákosi korszakhoz
fogható csürdöngölős, boka-rázós
hangvételű nacionalizmus ebben az
országban legfeljebb Horthy alatt volt.
Verbunkosokat énekeltettek Rákosiról s
hasonlók. Ha valamivel itt állandóan
próbálkoztak mint sztálini hagyomány-
nyal, az a kihajtott inges, „magyaros"

affektálás volt. Emlékszem, a főiskolán
minden derék lipótvárosi káder csettintett
az ujjával, ha valami nem sikerült, ez
hozzátartozott a manírvilághoz. Aki-nek
nem volt tájszólása, az beszerzett egyet.
Hát erre föl lehetett volna építeni a
Gőzfürdő világát. Ehhez viszont vala-
melyes bátorság kell, mert ez ma is a le-
vegőben van. Ez nem vicc, hanem fe-
nyegető veszély, az életünk létező le-
hetősége - mert milyen ajánlatok van-nak
ma a világból, amivel a fiatalokat itt meg
lehetne ragadni? Bármilyen fajta új
fundamentalizmus. Teljesen mindegy,
behelyettesíthető az, hogy „én vagyok a
jobb kommunista, számoljunk le már ezzel
a liberális szeméttel", vagy az, hogy „én
vagyok a jobb magyar, számoljunk le már
ezzel a nemzetietlen szeméttel". Az a
kurzus nyer, amelyik hamarabb ér oda.
Szóval, ha valaki meg-próbálja erre
rendezni a Gőz fürdőt, akkor leveszem a
kalapomat. Mert akkor szól valamiről.

BABARCZY LÁSZLÓ: Először Tarján
Tamás kérdésére: ez olyan kaposvári
előadás, amilyenek a kaposvári előadások
szoktak lenni. A szezonban készülő többi
előadás valami mással próbálkozik, s még
nem lett volna időszerű itt be-mutatni.

Szinetár tanár úrral szinte semmiben
nem értünk egyet, de nagyon komolyan
veszi és elemzi a színházat, s ha vitat-
kozom, tiszteletből és tisztelettel te-szem.

Nem igaz, hogy csak tábora van a ka-
posvári színháznak. Ez egy vidéki szín-
ház, működik, és egy sikeres előadást
legalább hatvan-hetvenszer játszunk el.
Ismered a magyar színházi életet, tudod,
hogy ez nem tábor. A bérlők jönnek, a
„nép" jön. En nem kötném ezt sem i968-
hoz, sem más dátumhoz. Többről van szó,
mint divathullámról. A kaposvári színház
körülbelül tizenöt éve működik ebben a
formájában, és lehetséges, hogy holnap
nem lesz. Túl vagyunk két perióduson - de
szerintem túl szép ez így, ahogy
elmondod, a politika és a művészet
viszonya. Nem ilyen koncepciózus dolgok
történtek, hanem butaságok, rossz
odafigyelés, a helyzet nem értése,
felkapott szlogenek; ezekről be-szélnek,
ezek alapján ítélkeznek a munkánkról.
Tehát nincs mélyen átgondolt koncepció
amögött, ami körülöttünk történik. A
kaposvári színház sikerének nem az éppen
aktuális értelmiségi divat az alapja.
Létezik egy kapituláns nép-színházi
koncepció, amely szerint nem művészi
értéket kell nyújtani a népnek, hanem
szórakoztatót. Ez szakmai koncepció.
Mind a mai napig működik a
szembeállítása művészi és a szórakoztató
között. Igazában arról van szó, hogy a
művészet autonómiáját szét lehessen zúzni
ezzel a koncepcióval. Erre használják
mind a mai napig. Ezek az elő-adások,
programok arról szólnak, hogy a népet
nem fárasztani kell, és nem gondolatokkal
gyötörni, hanem szórakoztatni. Mi ezzel
szemben azt mondjuk, hogy az igazi, jó
gondolatok és a hiteles játék rendkívül
szórakoztató. A színház története is azt
bizonyítja, hogy ez így van. Tehát ennek a
színházi mozgalom-nak az alapja nem egy
közvetlen politikai rendeltetés vagy
küldetés, hanem az el-laposodással és az
elsekélyesedéssel való szembenállás. Nem
akarom a munkánkat agyondicsérni, szó
sincs erről, hiszen rengeteg hibát is
követünk el.

Tehát nem a divattól függ az, amit
csinálunk. Ez, bizony-bizony, egyfajta

értelmiségi magatartás. Ezért nekem
nincsen olyan gondom, hogy vajon fog-e
követni minket a legifjabb nemzedék.
Mert egyrészt máris tény, hogy jelen van
egy olyan közönség, amely nem farmer-
ban és papucsban jön, másrészt ez a kö-
zönség harsányan - felszabadultan, mint-
ha tábor volna - nevet. Igen, valószínűleg
polgárosodik a dolog. De bizonyos
szellemi alapvonalak azért változatlanok,
és azt hiszem, ugyanúgy fognak működni,
mint eddig.

A magyar kultúrának vannak olyan
irányzatai, amelyek nem nacionalisták és
nem fundamentalisták, nem provokatív
kommunisták és nem ultrabalosok, és nem
feltétlenül egy ramaty középkáder réteg
elkényelmesedett lelki szükségleteit
elégítik ki. Ezek nem 1956 óta vannak,
hanem, mondjuk, 48 óta -- 1848 óta.
Tulajdonképpen mi nem akarunk mást,
mint ezeket szolgálni. Természetesen
komoly aggodalmaim vannak azt illetően,
hogy ez a színház hogyan működtethető és
tartható fenn; az emberi alkotóképesség
frissesége hogyan őrizhető meg.

Az igazság az, hogy a Gőzfürdő tényleg
zavaros előadás. Azt sem szeretem, hogy
túl sok benne a korábbi eszközünk
ismétlése. Azért mégis szól valamiről.
Bizonyos értelemben el van időtlenítve.
Majakovszkij egy konkrét időben, és nem
jókedvében írta ezt a darabot, ettől ilyen
favicces. Ez egy dühös mű volt.
Majakovszkijnak meg kellett élnie és meg
kellett látnia, hogy ez a fajta agitprop
művészet - amelyet maga is művelt -
politikai manipulációk eszközévé válik.
Konkrétan ennek eredménye ez a mű. Az
előadás megpróbálta ezt úgy bemutatni,
hogy az idő tényleg megállt. Hiszen
strukturálisan lényegében nem sok minden
változott. Van egy Diadalszkij-féle bázis,
ami alig-alig mozdul. És miközben a
társadalom vezetése és a nép állandóan -
valamilyen módon - azt akarja, hogy
megváltozzék valami, ez a Diadalszkij-kör
ezt pompásan meg-akadályozza. Az
előadás tulajdonképpen ezt a kérdést
piszkálja, szatirikus eszközökkel. Igaz,
hogy a mű formájában és konkrétumaiban
nem aktuális, és nehezen is aktualizálható,
de szellemiségében mégis van valami, ami
idő-szerű. Az előadásba Gothár Péter két-
ségtelenül belezavarodik, mert túl nagy
távolságot kellett volna áthidalni a
darabban lévő konkrét utalások és az ál-
talánosabb jelentés között - ez hol így, hol
úgy sikerül. A színészek is szenved-



fórum
nek ettől, mert nem érzik, hogy hova kell
támaszkodni, hiszen állandóan lavírozniuk
kell az időben, és talán ezért gyengébbek
az alakítások.

SZINETÁR MIKLÓS: Azt mondja
Babarczy, hogy semmiben nem értünk
egyet - szerintem alig van, amiben nem
értünk egyet. Engem nagyon érdekel a
kaposvári színház meg a mozgalma, még
puszta irigységből is, hiszen én is mindig
ilyent szerettem volna csinálni, aminek
tábora van. Én ezt nem leszólóan
mondtam, hiszen ez volt életem nagy,
majdhogynem sikerületlen vágya.

Mindenfajta értékelés csak utólagos
lehet. Én is csak most próbálom meg
valamilyen formába kalapálni nézeteimet
az egész Kaposvár-jelenségről Attól, hogy
utólagos, nem biztos, hogy rossz. Azt
hiszem, sokak gondolkodásában él egy
illúzió: az, hogy a társadalom sodródik. Ez
nagyon ravasz társa-dalom, ez így tesz
harminc éve, „sodródik", mintegy
véletlenül. Amikor az egyszeri repülő
annak idején átrepült a Kárpátokon - csupa
civilt vitt, 1944-ben -, az egyik pasas azt
kérdezte a pilótától, hogy ez az előttünk
lévő nagy sötét ez hegy vagy pedig felhő ?
A pilóta azt mondta, hogy ha
keresztülmegyünk rajta, akkor felhő.
Tekintettel arra, hogy keresztülmentetek
rajta, egy ilyen típusú rendszerben, mint a
miénk, ez felhő.

Én egy pillanatig sem akartam mondani,
hogy Kaposvárnak csak tábora van.
Tudom, hogy ezen kívül ez egy létező,
működő színház, és - ha nincs tábor
mögötte akkor is biztosíthatja az életét,
létét, működését.

A magyar színházban kialakult egy
majdnem opportunista színházi gyakorlat,
ami tudomásul veszi, hogy a színház
csupán egy üzem a sok közül, megalkudott
azzal a gyakorlati adottsággal, ami a
magyar színházi struktúra mérhetetlen
elavultságából ered; hogy a színész nyolc-
kor a szinkronban, tíztől a próbán, de dél-
után a tévében, és este az előadáson -
ebben a mérhetetlenül felduzzasztott
repertoárban - gyakran már csak egy
jelzését adja annak, amit a premieren el-
játszott vagy nem játszott el. Ezzel
szemben valóban revelációként hatott az,
hogy elsősorban Kaposvárott, de más
színházakban is, a dolgok valóban
megtörténtek a színpadon. Azt egyéb-ként
nem hiszem, hogy lenne olyan koncepció,
amely szerint csak szórakoztatni kell .. .

BABARCZY LÁSZLÓ: igy nem fo-
galmazott senki, de bármifajta olyan
művészet jelenik meg, aminek valamilyen
autonóm hatása van, azonnal meg-történik
a szembeállítás, hogy ez egy olyan
művészet, ami nem kell senki-nek ... És .. .

SZINETÁR MIKLÓS: .. és ebben az a
borzasztó, hogy az egyik része tényleg
olyan művészet, ami nem kell senkinek, a
másik részére meg ráfogják.

A dialektikus igazság ma is igaz:
ugyanabba a folyóba kétszer nem lehet
belelépni. Amikor azt mondjuk, hogy
nincsen már krisztuspapucs, és helyette
kissé konszolidálódtunk, polgáriasodtunk
- ez soha nem fog megismétlődni,
krisztuspapucs nem lesz többé. Most már
más lesz - és én attól tartok, hogy a
levegőben ma már különböző intoleráns
neofundamentalista ügyek keringenek, és
teljesen mindegy, hogy melyik győz. Amit
te megfogalmaztál mint programot, hogy
mi az, amiről a kaposvári színház
fönnmaradt, ennek van egy jó és egy rossz
része. A jó része az, hogy ennél hozzám
közelállóbbat, tisztességesebbet nem
tudok elképzelni. Kívánom, hogy
sikerüljön nektek! A baj pedig az, hogy
akiket te kapitulánsnak nevezel, azok is
pontosan ezzel a programmal léptek fel
annak idején.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Korunk hősei

Magyar-szovjet színházi tanácskozás
Budapesten

A dolgozó emberek békés, boldog jövő-
jéről álmodozó Tuzenbach bárónak
mondja a Három nővérben Csebutikin, az
öreg katonaorvos: „ ... az életünket majd
nagynak nevezik; de az emberek
mégiscsak kicsinyek ... ( Feláll) Nézze,
milyen kicsi vagyok. A magam vigaszta-
lására kell azt mondanom, hogy az életem
nagy .. .

Úgy tűnik, hogy a bölcset játszó ci-
nizmus és kishitűség, meg a lelkes, de naiv
hitnek ez az ellentmondása, ma is éppoly
időszerű, mint a század első évei-ben volt,
amikor a jaltai villa kispadján Csehov és
Gorkij vitatkoztak róla. Egyesek többek
között Gorkijra hivatkozva - nagy
romantikus hősöket kérnek számon az
írókon, mások - ad absurdum vive Csehov
felfedezését a drámai tett kétséges voltáról
korunkban -- a dráma és a hős
lehetetlenségéről beszélnek.

A Magyar Színházi intézet összehívott
december első napjaiban egy tanácskozást,
hogy eldöntsük: milyenfajta is legyen hát
nálunk az a hős.

Csehov és Gorkij adta az ötletet, hogy
kérjük meg a szovjet színházi szakembe-
reket, fogalmazzák meg a kérdés elméleti
megközelítését, mi pedig kiegészítjük azt a
magunk szerény gyakorlatának
tapasztalataival. Almási Miklós színhá-
zaink és a mai magyar dráma viszonyáról,
dr. Király Istvánné pedig a szovjet
darabok színrevitele terén szerzett tapasz-
talatokról számolt be.

Almási Miklós megállapította: „egy
nemzet színházművészetének életkérdése,
hogy mennyiben képes gerjesztője és
fóruma lenni a hazai drámaírásnak. (...) Ha
az elmúlt két-három év bemutatóit
áttekintjük, úgy első pillantásra nem
lehetünk elégedetlenek. (...) A Hernádi
Gyula cikke nyomán lezajlott vita
ugyanakkor figyelmeztet rá, hogy színház
és dráma egymásra találása, az egymást
serkentő szellemi inspiráció korántsem
egyszerű folyamat."

Közismert például Örkény István tartós
szövetsége a Vígszínházzal. Várkonyi
Zoltánnal való nemrég megjelent
levelezése a Macskajáték bemutatásával
kapcsolatos közös munkájukról szinte


