
ájus 21-én láttam a Katona József Színházban Papp And-
rás és Térey János Kazamaták címû darabját Gothár Péter

rendezésében. Azt hiszem, a negyedik elôadás volt.
Ötven éve Párizsban élek és dolgozom; többek között mint

színházkutató, rendezô és színész, olykor színikritikus. Fordítot-
tam magyar darabokat franciára, néhányszor rendeztem Párizs-
ban franciául magyar színmûveket, a világom inkább Artaud és
Beckett.

A francia nyelvben és színházban érzem magam otthon; helyem
és életem Párizsban van, ahol magyar anyanyelvemet nem min-
dennap használom. Mégis sok szál fûz a magyar színházhoz: csa-
lád, rokonok, barátok, múlt, emlékek, mai munkatársak, nyelv,
történelem…

Ennyit bevezetônek arról, hogy milyen közelségbôl/távolságból
nézem ma – ha alkalmam adódik – a magyar színházat. Nem be-
lülrôl, mert nem ismerek még hírbôl sem minden színészt, ren-
dezôt, így nem kell ösztönösen mindenkit a magyar színház sakk-

tábláján elhelyeznem, de nem is mint egy egzotikus nyelv idegen
mûvészetét.

Májusban Pestre érkezve annyit hallottam, hogy a Katona egy
5́6-os témájú új magyar darabot mutat be. Ennél többet nem tud-

tam, tehát minden elôítélet nélkül, nagy érdeklôdéssel, sok re-
ménnyel és – megvallom – némi szkepticizmussal ültem be a né-
zôtérre.

Érdeklôdésem: mit tud kezdeni a magyar színház 2006-ban
1956-tal? Elmúlt ötven év, két generáció, megváltozott a világ, az
ország, a város. Mirôl lesz szó: akkori vagy mai politikáról, sze-
mélyes vagy összesûrített „egyetemes” emlékekrôl, egy-két ember
vagy egy nép sorsáról? Fôleg: mit mondhat ma 5́6-ról vagy annak
ürügyén a magyar színház?

Kell-e ma a színháznak 5́6-tal foglalkoznia? Kell. Nem azért,
hogy nyilvánosságra hozza a történteket, nem azért, hogy ismert
(vagy ismeretlen?) tényeket, számokat, helyzeteket mutasson be.
Az események fôszereplôi közül még sokan élnek, szemtanúk tíz-
ezrei voltak mindenütt jelen, ezrek és ezrek mondták el, írták meg,
hogy mit láttak. A kérdés számomra ezért ma inkább az: hogyan
tovább? Merre? Segíthet-e ma a magyar színház abban, hogy régi
sebek máshogy hegedjenek, hogy régi feszültségek feloldódjanak,
vagy más, tágasabb térbe kerüljenek, hogy a történelmi képtöredé-
kek máshogy, teljesebben álljanak össze?

Mit reméltem, amikor beültem a nézôtérre? Hogy egy olyan
színházi alkotófolyamat tanúja (talán résztvevôje) leszek, amely
az ötven évvel ezelôtti realitásokból szublimált, kreatív átdolgo-
zással olyan metaforák felé visz, amelyek eszközök lesznek a ke-
zemben és az agyamban ahhoz, hogy a múlt, a jelen, a jövô, az em-
lékeim, helyem a világban átdolgozódjon, átértékelôdjön.

Ez az elvárás egyébként nem csak 5́6-ra és a magyar színházra
vonatkozik. A francia színház éppen az utolsó két évtizedben ke-
ményen, fájdalmasan küzd az eddig fel nem dolgozott, tabuként
kezelt, nagy történelmi problémákkal: a második világháború alat-
ti antiszemitizmus, az ellenállás és a kollaboráció, a gyarmatosí-
tás, az algériai háború témájával. Talán csak Jean Genet tudta
Jean-Louis Barrault igazgatása alatt az Odéonban, Roger Blin ren-
dezésében bemutatott darabjával, A paravánokkal megtörni a
csendet, messze túljutni a kliséken és felbolydítani a francia szín-
ház sekélyes vizeit. Igaz, minden elôadás közelharcok, tüntetések,
botrányok közepette, baloldali csoportok védelme alatt zajlott le.

Reméltem, a Kazamaták talán példát ad a francia színháznak is,
ahogy az amerikai szabad színházak a vietnami háború elleni
harcnak. De féltem is az elôadás elôtt attól, hogy megint csak a
régi, sekélyes és posványos vizekbe kerülünk, s attól leginkább,
hogy a színház mindennapi kis élvezeteit kapom csak.

Ideje, hogy bemenjek a nézôtérre. Telt ház, függöny nincs, a
színpadon már várnak a színészek és egy impozáns, aránytalanul
nagy, fémrácsos gépezet.

Egy aranyos, modoros, fehérbe öltözött fiatal lányé az elsô szó.
Nagy, drága, profi fényképezôgéppel (nem Leica, talán Rolleiflex?)
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felszerelve, kis versikékkel mutatja be a helyszínt és a következô két óra témáját: „bent” és
„kint”. Megértem, hogy a „bent” a nagy gépezet fedélzete, a pártház, a „kint” a tér a nép-
pel. Ugrál, fényképez, csiripel, mintha a Váci utcáról jött volna be, nem 5́6-ban, hanem
2006-ban. Talán egy luxusüzlet eladója, egy jobbfajta nyugati turistacsoport vezetôje, ta-
lán egy elôkelôbb szórakozóhely hostesse. Mindenesetre hozzánk úgy szól, mintha tudat-
lan buta gyerekek lennénk. Miért van rá szükség? Híd a színpad és a nézôtér között? Deus
ex machina? Olykor mintha részt venne a cselekményben, olykor mintha valami más világ-
ból cseppent volna ide. Ô a két szerzô hangja, lelkiismerete, a filozófia bölcsességének
szóvivôje? Félek, inkább csak egy (rossz) rendezôi ötlet ügyeskedik, de máris elvesz vala-
mit a színpad erejébôl. A színház pokla a rendezôk jó ötleteivel van kikövezve, s a magyar
kôszínházban sok az ilyen kô…

Kezdôdik az elôadás. Két csapat, két világ a színpadon; felváltva látjuk hol az egyiket,
hol a másikat. A színészek beszélnek, egymással, olykor a nézôknek. A nyelv érdekes,
könnyen átmegy kis, népies rímelô versekbôl népballadai stílusba, shakespeare-i szabad
versbe. A költôi hangzású sorokat olykor szándékosan közönséges, majdnem trágár ki-
szólások „piszkítják”. Elsô hallásra nem tudom megítélni, hogy melyek az igazi drámai
vagy tragikus sorok, és mi hamis, fellengzôs. Szeretném egyszer a szöveget kezembe venni.
De most inkább arra figyelnék, hogy mit mondanak (és kik? és miért?), mint hogy hogyan
mondják.

Az elsô pillanattól kezdve a „látványosság” uralkodik, az egész középteret (sôt a szín-
pad kilencven százalékát) elfoglaló „bent” – a gépezet, amely hamarosan bemutatja, hogy
mit tud: fordul, emelkedik, hajlong. Szembôl talán egy nagy terem, oldalról folyosó, rá-
csokkal, ketrecekkel vagy cellákkal. Ha elôrehajlik, felénk néz a bejárata. Remekül mûkö-
dik, megbízható, biztosan rengeteg pénzbe került. Tisztelet a díszlettervezônek, megállná
a helyét mint mérnök, csinálhatna teherautót, darut, mezôgazdasági gépet. Csak azt saj-
nálom, hogy a rendezô nem használja ki a lehetôségeket.

(Csak zárójelben merem mondani, hogy világszerte sok ilyen összerakott szerkezetet
láttam színpadon. Legjobban akkor szerettem, amikor a színészek maguk építették és
bontották a játékteret, és olykor, mint akrobaták is, játékukat szervesen erre alapozták.)

Hiába mozog a gép, fordul, billeg, visszafordul, a színészek ugyanúgy mozognak,
ugyanaz a világuk. Két óra elteltével, az elôadás végén a gépezet ugyanúgy áll, gyôzedel-

mesen, egy karcolás nélkül. Azt akarja
mondani a rendezô, hogy minden mind-
egy, hogy a „bent” mindörökre ott marad,
ha lakói változnak is? Nem hiszem, de ezt
látom.

Hol van a „kint”? Jobb oldalon és hátul,
a falak felé szorítva. Egy kis szürke hely: azt
hiszem, ideiglenes, semmitmondó bádog-
falak, mintha piszok és rossz szagok ter-
jengenének, zsúfolt, visszataszító hely,
amely alig ad teret a színészeknek, csak ha
egyikük elôrelép. „Kint” vannak, de „lent”
is, a bentiek alatt. Jelkép?

Ahogy a percek telnek, a szöveg folyik, a
színészek beszélnek, a bentiek, a kintiek,
megint a bentiek stb. Észreveszem, hogy
egyre nagyobb feszültséggel, ellenállással,
végül felháborodással ülök, már szégyel-
lem, hogy ott vagyok. Körülnézek. Senkin
sem látszik más, mint az udvarias figyelem.
Mi az én bajom? Amit látok és amit hallok.

„Bent”: pártvezér, ávósok, a rendszer
képviselôi és védôi. Talán egy tucat férfi,
egy-két nô. Legtöbbjük erôs vonalakkal raj-
zolt, élô, hihetô ember, mindegyik más:
más a múltja, a jelene, talán más jövôt kí-
vánna magának. Van hitük (ha nem is az
én hitem), vannak álmaik, kétségeik, félel-
meik. Valahonnan jönnek, valahol voltak
(a Párt mellett), valahova mennének, ha
még lehetne, együtt, egyfelé, vagy ki-ki a
maga útján. Pillanatnyilag ôk vannak a köz-
pontban, a lámpafényben, a drága gép fe-
délzetén. Jól látom, jól hallom ôket, van
mozgásterük, van hol és mit játszaniuk.
Akarva-akaratlanul együtt érzek velük, hi-
ába tudom, hogy nem az ô oldalukon állok.

Szemben velük „kint” a csôcselék. Nem
portrék, csak karikatúrák, nem egyének,
hanem sztereotip figurák. Múltjuk? Jövô-
jük? Honnan jönnek, min mentek át, mi
volt, mi lehetett volna az életük? Nem tu-
dom. De kint vannak, és lent, és zsúfolva,
és nehezen különböztetem meg, hogy kit
látok, kit hallok. Hogyan irányíthatnám
empátiám ezek felé? Itt érzem és értem
meg, hogy a rendezés engem manipulál.
Mintha – sematikusan szólva – a bentie-
ket Sztanyiszlavszkij, a kintieket pedig egy
gyenge Brecht rendezte volna…

A rendezô nem enged engem választani.
Ô határozza el, hogy én mit láthatok: a do-
mináns gépezet fedélzetén, a jó helyen ját-
szó jó színészek – még ha ávósok is (mit is
jelent ez a szó?), de mint minden ember-
társunkban, van bennük jó is, rossz is –
védik a saját emberségüket, eszméiket, tör-
ténelmi igazságukat. Engem pedig – ha nem
értek is velük egyet, ha nem mellettük állok
is – az ô sorsuk kell hogy érdekeljen, eset-
leg az ô életükért kell hogy izguljak. A ren-
dezô kényszerít, hogy ôértük drukkoljak.

A téren a csôcselék, vérszomjas, felger-
jesztett tömeg. Mintha a rendezô megtil-
taná, hogy közöttük is emberi eszméket,
érzéseket, sorsokat keressek. Kik vannak
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a téren és miért? Mintha a még langyos
ôszi éjszakán az unatkozó nép, néhány
sörrel a hasában, kiment volna szóra-
kozni, egy kicsit verekedni és lövöldözni, s
ahogy belejött a játékba, a vérszag gondol-
kodás nélkül vitte a kegyetlenség felé, az
akasztásokhoz. Jó játék, de lent, a zsúfolt
sarokban, a falhoz szorított tömegben
nincs kit figyelnem, követnem, nem kap-
csolódhatok egyik figurához sem. A ren-
dezô nem engedi.

Lehet, hogy az én hibám, de ezután ne-
hezen tudtam a szöveget igazán követni.
Mit hallottam? Hogy a jó (vagy rossz, de
mindenképp áldozat) ávósokat és társaikat
a csôcselék vadul, árulóként, igazi ok nél-
kül felkoncolta, lelôtte, felakasztotta. Igaz,
sok szó esett arról, hogy valamennyien ma-
gyarok, kint is, bent is. Mi mások lehettek
volna? Hogy mit jelent a „magyar” szó a szá-
jukban, nem tudom. (Egy biztos: az a szó,
hogy „orosz”, egyetlenegyszer hangzott
csak el.) Azt tudom, tudjuk, hogy a magyar
a magyart ölte.

Mi történt velem ezen az estén? Felhá-
borodtam, aztán elszomorodtam, és napo-
kig (talán hónapokig) fejemben marad a
kérdôjel. Úgy érzem, ötven év és egy rend-
szerváltás után még mindig rám akarnak
erôszakolni egy egyoldalú, durva ítéletet: a
Köztársaság téren a hazafias hôsök az elva-
dult csôcselék áldozatai lettek. Ugyanak-
kor biztos vagyok benne, hogy nem ezt írta
a két szerzô, nem ezt akarta bemutatni a
rendezô, és nem ezt hitte a színészek együt-
tese. De ezt láttam a színpadon. Mi történt?

Azt vártam, hogy ha Budapest máig leg-
jobbnak számító kôszínháza (kô vagy meg-
kövült?) negyven színésszel, elismert ren-
dezôvel 1956-ról mutat be elôadást, akkor
ez az elôadás nagy kihívásra felel, nagy té-
tekkel jár, elfogadja a máig kényes téma ve-
szélyeit, és vállalva minden kockázatot,
valami újat ad. Vártam – ahogy Franciaor-
szágban ez mindennapos –, hogy ha nem
is botrány (az igazi színház mindig bot-
rány a szó legjobb értelmében!), de leg-
alább indulatok, vita, ellenállás és szem-
benállás lesz.

Azt reméltem, hogy legalább egy téren a Kazamaták új perspektívát nyit: lehet ez az em-
beri lény, a magyarság, az erkölcs, a jó és a rossz harca, esztétika, filozófia, pszichológia,
tudom is én. De hogy legalább újra felteszem a kérdést: hol a színház helye ma Magyaror-
szágon mint alkotás, mint mûvészet, mint társadalmi katalizátor? Ez nem sikerült.

Amiért úgy éreztem, hogy írnom kell errôl az elôadásról, az nem arról szól, hogy a da-
rab, a rendezés vagy a színészek jók voltak-e. Hanem el kell mondanom: ez a színház en-
gem, és attól tartok, hogy a közönség nagy részét, manipulálja. Olyan állásfoglalásra
kényszerít, amely nem az enyém. A színház hatásával, a profi kôszínház szakmai tekinté-
lyével és eszközeivel rám akarja erôszakolni azt, ami nem az én ingem.

A rendezô tudja, hogy mi volt, mi van és mi legyen, nekem semmi szabadságot nem
hagy sem arra, hogy én válasszam az érzelmeimet, empátiámat, sem arra, hogy én értel-
mezzem, analizáljam a történteket. III. Richárd és udvara elôtt Shakespeare-nek köszön-
hetem, hogy saját következtetéseim, saját érzéseim gazdagítják világomat. Ezt nem adja
meg a Kazamaták.

Mindig is azt vallottam, hogy a „manipuláló színház” az igazi színház legnagyobb el-
lensége; legelfajultabb, legveszélyesebb formája. Ez még inkább igaz, amikor a manipulá-
ció nem szándékos, hanem tudat alatti, mert a profi színház mindennapi mûködési mód-
jából következik

Az alapvetô problémáról a szerzôk tehetnek. Nem vártam tôlük semmi újat arról, hogy
´56-ban mi történt. Ott voltam (nem a téren, se bent, se kint, hanem a Bródy Sándor ut-
cában és a Parlamentben, de ott). Azóta volt idôm emlékezni és felejteni, gondolkodni,
másokat is meghallgatni, olvasni. Nem itt a baj. De azt hiszem, tévedés volt ma, ötven év
után egy olyan közismert, a kép közepén álló, agyonhallgatott és agyonfeltárt helyre és
idôpontra sûríteni a cselekményt, mint a Köztársaság tér és a pártház. Szimbólumnak
ez túl súlyos, és túlságosan terhelt realitással, nem engedi, hogy a kreatív színházi folya-
mat metaforává alakítsa. Könnyebb lett volna, ha a dunapataki Rozs és Szén Komplexum
Mûvelôdési Háza körül folyt volna a harc…

Számomra nem világos, hogy a Kazamaták történelmi dráma-e, vagy pedig sorstragé-
dia. De a színházi „suspense” elveszti erejét. Hogy voltak-e kazamaták vagy sem, tulajdon-
képpen nem fontos (de így a nemlétük is a csôcselék ellen szól), és mi, ugye, tudjuk, hogy
milyen mészárlás lett a vége.

A másik probléma a rendezôé. Vajon tudta-e, hogy feláldozza a „látványosságnak”,
a negyven színésszel (és köztük mennyi ismert van!) feltöltött színpadnak a két világ
egyensúlyát? Tudta-e, hogy a rendezô feladata elsôsorban nem az, hogy szép és jó legyen
az elôadás, hanem az, hogy a színház eszközeivel mozdítson egyet a világon?

Az elôadás vége vetette fel bennem a legkegyetlenebb kérdést. A színészek mind-
annyian visszajönnek a színpadra mai civil ruhában, semlegesen, mindennapi egyszerû-
séggel, kicsit unatkozva. Nézik a nézôket. Mintha semmi se történt volna. A nézôk udva-
riasan, csendesen, jól nevelten nézik a színészeket, és (langyosan?) tapsolnak. Egy szó,
egy tiltakozás, egy fütyülés sem hangzik el. Mintha semmi sem történt volna. Ültünk,
kényelmesen, a fôváros legjobb színházában, kitûnô színészek elôtt. Na, ezt is láttuk,
megvolt, menjünk haza!

Hol a felelôsség? A szerzôk, a rendezô, a színészek és nem utolsósorban a nézôk fele-
lôsek-e ezért a két óráért, illetve azért, amit ez jelenthetne, mialatt a színház a világot tük-
rözhetné és változtathatná? Történt-e valami? Ha igen, mi?

Messzirôl jöttem, és elmegyek megint messzire. Ha tévedtem, bocsánatot kérek. Remé-
lem, tévedtem.

Budapest, 2006. május. 22–26.
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