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HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
Négy férfi ül egy agyonhamuzott terítővel borított
asztalnál, egy okádásig telemocskított európai
főváros egyik förtelmes berendezésű éttermé-
ben, vagyis Budapesten vagyunk 1991 júniusá-
ban
PRUDENS Látom a szeme állásán, Criticus,

hogy megint valami úgynevezett műbírálaton
töri a fejét.

CRITICUS Eltalálta. (Felolvas) „Színháztörté-
net? Vagy botránykrónika? Sem ez, sem az, s
ha úgy tetszik: ez is, az is." Vagyis Bogácsi Er-
zsébet: Rivaldazárlat című kötetéről van szó,
amely elképesztő sajtóhibákkal tarkítva most
jelent meg a könyvhétre.

PRUDENS És persze maga, mivel lassan már az
agyára ment a szakmányban előállított recen-
ziógyártás, most ravaszul ki akarja szedni be-
lőlünk a könyvvel kapcsolatos véleményün-
ket, hogy aztán valamiféle jelenetbe gyömö-
szölve leközölhesse azt. Nem véletlenül ren-
delt még négy fröccsöt...

FLEGMATICUS Amely, entre nous soit dit, nem
egészen megfelelő minőségű.

FURORICUS (fojtottan) Mondhatta volna úgy is,
hogy egyszerűen ihatatlan...

PRUDENS Ihatatlan, természetesen.

Mindnégyen beleisznak a fröccsűkbe

FURORICUS (az asztalra csap) „Természete-
sen!" De végül is igaza van, hiszen mi mást
várhatna az ember ebben az agyalágyulásig
elbutított és egyébként még önszántából is sú-
lyosan bárgyulásra hajlamos országban. A
pápalátogatástól nemigen javul se a bor, se a
színház minősége...

PRUDENS Nagyon remélem, hogy maga azért
nincs azon a mostanában meglehetősen diva-
tos állásponton, hogy jobb lenne, ha vissza-
jönnének a kommunisták?!

FURORICUS Tudja, én akkor érezném a legjob-
ban magam, ha ide soha és senkik nem jöhet-
nének vissza. Értik, soha és senkik - vissza.

CRITICUS Ha már az ország állapotánál tartunk,
gondolom, rátérhetnénk végre a könyvre, mi-
vel az, sok más mellett, az ország egykori álla-
potairól is szól.

FLEGMATICUS Egykori?! Vajon...
PRUDENS Mi ez a metszőnek szánt gúny, ked-

ves uram? Gondolja meg, a kézirat 1989
őszével zárul. Még maga, sőt még Furoricus
sem tagadhatja, hogy történt itt azóta jó
néhány nemigen elhanyagolható változás -
nem csak színházi téren. Mert miről ír
Bogácsi? ,,Betiltások, engedélyezés
garanciával, esetleg fel-ügyelettel, előzetes
helytelenítés, latolgatás a szövegkönyv
bekérésével" - és még sorol-hatnám az
ijesztő nyelvi képzelőerővel felállított
kínzókamrákat, melyekben...

Bogácsi Erzsébet Rivaldazárlat című könyvét a Dovin Kiadó jelen-
tette meg 1991-ben

- ELSŐ E S T E -

CRITICUS ...melyekben majdnem kiszenvedett
az egész színházi kultúra. Vagy nem ezt akar-
ta mondani?

PRUDENS Lehet, de azért nem szeretem, ha a
számba adják a szavakat. De ami a lényeg: a
korábbi, mondjuk, pártállami módszerek dur-
va alkalmazása, tehát a cenzúra, a betiltás, az
elhallgattatás stb., manapság már többé-ke-
vésbé elképzelhetetlen. Igaz, vannak most is
túlkapások, intoleráns megnyilvánulások,
utalhatnék bizonyos „rapid megoldásokra..."

FLEGMATICUS Óh, mon ami, mily tiszteletre
méltó óvatossággal közelíti meg a probléma-
kört!

FURORICUS (letépi a nyakkendőjét) Megtébo-
lyodok a maga habcsók-finom megjegyzései-
től! Hát miért nem vágja oda erre az, évtizedek
óta kiömlő sörhabtól vattacukrosra dagadt
kocsmaasztalra, hogy lesznek itt még betiltá-
sok, tisztelt urakok, lesznek bizony, ha ugyan
már nincsenek most is!

FLEGMATICUS Na és, ha lesznek?! Hát érdekel
manapság komolyan bárkit is a színház? És
ami még fontosabb: fordítva, a színház maga
vajon mutat-e érdeklődést önmagán kívül bár-
mi iránt? Vajon ez a mostani, rendszerváltott
magyar színház odafordul-e saját környezeté-
hez; retorikusan kifejezve, vajon megszólít-
ja-e saját valóságát és korát? Válaszol-e a
hozzáérkező sokféle kérdésre? Vajon van-e
bármiféle párbeszéd színház és közönség kö-
zött?

PRUDENS Ugye, érzi, hogy nem kismértékben
demagóg jellegűek a maga szónoki kérdései?
Való igaz, megszűnt az összekacsintgatás oly
bizsergető érzése színház és közönség kö-
zött. Amikor a Marat/Sade-ban a francia
forradalomról énekeltek, vagy amikor egy
„állami áruház" kollektíváját állították színre -
mindenki tudta, hogy voltaképpen miről is van
szó. Én nagyon egészségesnek tartom, hogy
ez az ólmeleg és meglehetősen frivol atmosz-
féra mára semmivé foszlott. Vége a politikai
budoárhangulatnak.

CRITICUS Igen, de ha így haladunk, lassanként
nem lesz már szó semmiről.

FURORICUS Igaza van! Hiszen ide még Jeles
András, az egyetlen originális színházi zseni
sem kell! Akit minden további nélkül kizsűriz-
tek Kaposváron! Egy egészen nekivadult,
operettből, ötvenszer levetett zenés bugyida-
rabokból, biblikus musicalekből, rockoperák-
ból, dramaturgiai krokikból és agyonzenésített
regényadaptációkból egybeszerkesztett szín-
házi husánggal náspángolják itt szinte naponta
a felvilágosultabb szellemet! Eltokaszalon-
násodott, nyereg alatt érlelt, árvalányhajjal
fel-cicomázott eszméket habzsoló, történelmi
gulyáspartikon nevelődött színházi Mokány
Bercik tartják itt Európa-riasztó
busójárásukat! Aki pedig nem paríroz, annak
letolják a torkán

a Szent Jobbot és mellé Németh László még
csak nem is válogatott történelmi színműveit!
(Hörögni kezd)

FLEGMATICUS Olvasson egy kis Gombrowiczot,
mielőtt vértolulást kapna...

CRITICUS Mindamellett most már nagyon örül-
nék, ha beszélnének végre a könyvről.

PRUDENS Hát nem arról beszélünk egyfolytá-
ban? Azt gondolja, hogy nincs semmiféle
összefüggés a jelenlegi színházi helyzet és a
közelmúlt vadállati képtelenségei között? De
a szorosabban vett tárgyra térve: nekem na-
gyon tetszenek azok a portrék, melyek Bogá-
csi kérdései nyomán felvázolódnak. Különö-
sen megrendítőek Ács János és Paál István
megnyilatkozásai. Nagyon mélyen személyes
vallomásokat olvashatunk tőlük, amelyek mel-
lett eltörpülnek a színházi pletyusok és rémtör-
ténetek. Ez utóbbi kettő inkább Szikora és
Schwajda műfaja, amivel persze egyáltalán
nem akarom alábecsülni az őket ért sérelmek
és gyötrések nagyságát. De ők, úgy látszik,
meglehetősen kemény legények, akiknek si-
került a talpon maradás.

CRITICUS Mint ahogy nem egészen sikerült Paál
Istvánnak, és ez annál tragikusabb, mivel a ki-
váló tehetségű rendező szinte állandóan az
állva maradás moráljára hivatkozik az interjú-
ban. Mindez együtt: katasztrofális és kétség-
beejtő.

FURORICUS (miután magához tért) Ejtsünk ak-
kor hát néhány szót a pribékekről is, azokról le-
galább, akik egyáltalán hajlandók voltak nyi-
latkozni. Andrikó Miklóst és Köpeczi Bélát hall-
gatva olyan érzésem volt, mintha ezek az em-
berek szándékoltan játszanák most el az értel-
mi fogyatékos szerepét, miközben az olvasó-
nak égnek áll a haja, ha belegondol, hogy ali-
gai svédasztalukon elnyúlva miféle tatárszel-
lemiségű egzisztenciák irányították az életét,
egy-egy jól végzett szívélyes, baráti légkörű
aláírás után, a következő megfelelően tempe-
rált kábékurva után nyúlva.

PRUDENS Pozsgay pedig okos.
FLEGMATICUS (dúdol) Aczél pedig tudja, de

nem mondja...

PRUDENS Igen, Aczél egyre figyelemre méltób-
ban hallgat.

Hallgatnak mindannyian

FLEGMATICUS Tudják, mi ez az egész? Tragé-
dia egy pohár vízben...

FURORICUS Az istenit, hogy ezt nem én mond-
tam!

FLEGMATICUS De, sajnos, nem is én, hanem
Piac, a bukott tőzsér Krúdy Boldogult úrfi-
koromban című regényében. Mert voltak itt
betiltások, és volt itt vérlázító szellemi elnyo-
más, de amire rátenyerelt a minket kiszolgáló
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pincér piszkos körmű kezéhez hasonló, buta
és átizzadt Állami Tenyér, az meglehetősen
harmatsúlyú volt, kedves uraim! Mert a szín-
házi szellem világából nemigen érkezett ellen-
állás, és a Bogácsi által listába vett, többnyire
valóban üldözött, de végül szinte minden eset-
ben bemutatott művek között még közepes
fajsúlyú remekműveket sem lelhetünk, igazán
progresszív színházi gondolatot is alig. Nem
volt itt magyar dráma és vele szövetséges
színház. Így aztán, szemben a prózával és a
költészettel, ez a magyar teátrum korántsem
válhatott kultúrateremtő tényezővé. Előkerült-
e akár egyetlen közepesen is jelentős magyar
dráma az asztalfiókból az ún. rendszer-váltás
óta? De nem válaszolok, mert már érkeznek
az újabb ihatatlan fröccsök.

Isznak mind a négyen
PRUDENS Ugye, nem azt akarja mondani, hogy

talán valamivel nagyobb elnyomás kellett vol-
na? Mert ha, mondjuk, a csehek vagy lengye-
lek káprázatos színházára gondolok, még ez a
rémséges eszme is átvillanhat a fejemen...

CRITICUS Meggyőző érvek és mélységesen le-
hangolóak... Nagyon nem szeretném, ha ilyen
lenne a jelenet végkicsengése. Annyi bi-
zonyos, hogy Bogácsi Erzsébet könyve igen
fontos munka, dokumentumértéke nagyon je-
lentős, és nagymértékben hozzásegít jó né-
hány alapvető kérdés tisztázásához. Persze
azért joggal hiányolhatjuk néhány kulcsfigura
megszólaltatását, mindenekelőtt persze
Ascher Tamásra, Székely Gáborra és Zsám-
béki Gáborra gondolok.

FLEGMATICUS Talán nem volt éppen idejük...
De azért, Criticus, lássa be, hogy előbbi sum-
mázó szavai, bár valószínűleg szándékoltan,
meglehetősen közhelyesre sikerültek.

PRUDENS Criticus, nagyon finoman, feltehető-
en arra kívánt ily módon célozni, hogy Bogácsi
könyvét kissé felületesnek tartja, amely nem
mindig mentes némi zsurnaliszta koloratúrák-
tól sem.

CRITICUS Talán valóban erre akartam célozni.
Mindenesetre én sem szeretem, ha a számba
adják a szavakat. A tárcarovatos túllihegés
igaz, különösen a könyv harmadik részében, a
Pártközpontban tett látogatás megrajzolása-
kor.

FLEGMATICUS Akkor hát fogadjuk ezt el zár-
szóként?

FURORICUS Belemegyek; bár nem igazságos,
hogy maguk folyton belémfojtják a szót. De mi-
előtt fizetnénk, javaslom, kérdezzük meg kol-
lektíve Criticus barátunkat, vajon ezúttal mely
álnéven kíván megjelenni a sajtóban?

CRITICUS Még nem tudom pontosan, de való-
színűleg így:

A VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ 1991/92-ES
ÉVADJA kettős évforduló jegyében telik:
 Ez év október 13-án ünnepli harmincadik
születésnapját Veszprém állandó társulata.
1961. október 13. óta „a régi épületben új
színház" dolgozik.
 1991. szeptember 9-én lenne hatvaneszten-
dős Latinovits Zoltán, a Színészkirály, aki két év-
tizeddel ezelőtt, 1971 őszétől 1973 tavaszáig,
két évadon át a veszprémi társulat tagja volt. Pá-
lyafutása során csak itt nyílott alkalma rendezés-
re: Németh László Győzelem és Gorkij
Kispolgárok című drámájának színpadra
állítása a magyar színművészet kimagasló
teljesítménye volt. Emellett felejthetetlen
színészi alakításokkal is megajándékozta
nézőit: Illyés Gyula Különc és Arthur Miller Az
ügynök halála című darabjának címszerepében.
Karizmatikus személyiségének emléke
mindmáig elevenen él a veszprémi közönség
és egykori veszprémi pályatársai szívé-ben.

E két jubileum méltó megünnepléséül a har-
mincéves társulat a következő évadot a hatvan-
éves Latinovits Zoltán emlékének szenteli. A ket-
tős évforduló jegyében az alábbi eseményekre
kerül sor:
 A Petőfi Színház - állandó társulata alapítá-
sának harmincadik évfordulója tiszteletére -
meghívásos drámapályázatot hirdet. A nyertes
művet az 1991/92-es évad végén vagy az
1992/93-as évad elején bemutatja.
 Az 1991/92-es évad kezdetétől a jubiláló
társulat új önálló tagozattal bővül: a Petőfi
Színház megalapítja a - Krámer György
vezetésével működő - Veszprémi Táncműhelyt.
 1991. szeptember 9-én Veszprém Város
Ön-kormányzata a Petőfi Színház homlokzati
falán Latinovits Zoltán veszprémi
alkotómunkáját megörökítő emléktáblát avat. A
színház előcsarnokában kiállítás nyílik Latinovits
Zoltán Veszprémben címmel. Ugyanezen a
napon a Petőfi Színház Játékszínje fölveszi
Latinovits Zoltán nevét. A Latinovits Zoltán
Játékszín megnyitása-ként a színház művészei
Töredékek a töredékről címmel irodalmi
koncertet mutatnak be, amelyet Szigethy Gábor
állít össze kiadatlan dokumentumokból, s ő is
rendezi az előadást. A műsor szövegét közli a
Napló nevű, független közép-dunántúli napilap
szeptember 7-i számának kulturális melléklete.
 Október 11-én, pénteken - két nappal a har-
mincéves évforduló előtt - A Petőfi Színház ál-
landó társulatának három évtizede címmel kiállí-
tás nyílik a színház első emeleti nézőtéri társal-
gójában. A megnyitó után kerül sor az évad első
bemutatójára, Shakespeare Romeo és Júlia cí-
mű tragédiájára. A Petőfi Színház megújult tár-
sulata és művészeti vezetése ezzel az előadás-
sal kívánja átnyújtani „névjegyét" a veszprémi
közönségnek.

Veszprém, 1991. június 14.

a Petőfi Színház társulata

A VESZPRÉMI PETŐFI SZÍNHÁZ állandó társu-
lata alapításának harmincadik évfordulója tiszte-
letére - meghívásos drámapályázatot hirdet. A
kiírás sem tematikus, sem műfaji megkötést nem
tartalmaz, de a színház sugalmazza a fölkért
szerzőknek, hogy műveiket lehetőleg Latinovits
Zoltán példa értékű tragikus sorsa ihlesse, aki az
idén ősszel lenne hatvanéves, de immár tizenöt
éve halott. Nem kívánunk sem életrajzi drámát,
sem dokumentumjátékot íratni, sőt a pályamun-
káknak egyáltalán nem kell kötődniük Latinovits
Zoltán személyéhez. Csupán a sorsában
megfogalmazódott jelenség körüljárására, az
érzékeny, öntörvényű művész és a diktatúra
viszonyának megvilágítására szeretnénk
íróinkat ösztönözni. Hasonlóérvényű társadalmi
látlelet születését kívánjuk elősegíteni, mint
például Sarkadi Imre Oszlopos Simeonja...

A pályaművek benyújtásának határideje:
1991. december 31. A beérkező alkotásokat or-
szágos tekintélyű, meghívott szakemberekből
és a Petőfi Színház művészeti vezetésének tag-
jaiból alakuló bizottság bírálja el. Eredményhir-
detés: 1992. március elsején.

Meghívásunkat a következő szerzők fogadták
el: Balázs Attila (Újvidék), Békés Pál, Garaczi
László, Grendel Lajos (Pozsony), Jeles András,
Sultz Sándor. A petőfi Színház a fölsorolt írókkal
június hónap folyamán megírási szerződést köt,
melynek egyenként ötvenezer forintos összegét
a pályázók nevére július elsején - féléves lekö-
téssel - egy bankszámlán helyezi el. Ezt a pénzt
a szerzők pályaművük leadásakor a kamatokkal
együtt kézhez kapják.

A zsűri által legjobbnak ítélt dráma írójának -
első díj gyanánt - a színház a megírási díjat még
egyszer kifizeti, továbbá darabjára előadási
szerződést köt. A nyertes művet a színház a Lati-
novits Zoltán Játékszínben még az 1991/92-es
évad végén bemutatja. Ha a győztes dráma tör-
ténetesen nagyszínpadot igényelne, úgy az
1992/93-as évad elején kerülhet közönség elé.

A színház a pályázatra érkező valamennyi
arra érdemes művet kész a közeljövőben színre
állítani. Ezek szerzőinek előadási szerződést
ajánl föl, a többi darab bemutatásának jogát
pedig föl-szabadítja. A színház szorgalmazza a
pályázaton sikerrel szerepelt drámák
szövegének meg-jelentetését.

Veszprém, 1991. június 14.

A Petőfi Színház igazgatósága

Bán Zoltán András


