
A Gőzfürdő a tévé-ben 
Vlagyimir Majakovsz-

kij, az időnként kanoni-
zált, gyakran félrema-
gyarázott költő ma is 
aktuális. Nem a maga 
idején kétségkívül újsze-
rű vers-formái, s nem 
is bu ff o-misztéri umai -
nak (azóta megszüntetve 
megőrzött és megőrizve 
megszüntetett) stiláris 
eszköztára miatt. Hanem 
mert kamaszos indulat 

élt benne a világot meg-
szabadítani a „poloska-
és patkány-lét" marad-
ványaitól. És mert volt 
benne önirónia is, amely 
megkérdőjelezte saját — 
néha már-már kozmi-
kus, a világot keddról-
szerdára megváltani kí-
vánó — lendületét. Leg-

Mádi Szabó Gábor és 
Psota Irén 

jdbb műveiben pedig 
egyszerre volt meg a 
Kozmoszt is az ember 
hámjába befogni képes, 
racionális prófécia, és 
azoknak a — magában 
a „prófétá"-ban is felta-
lálható — gyengeségek-
nek az ismerete, amely 
nem fékezi, csak éppen 
irányban tartja, huma-
nizálja a mindannyiunk-
ban felszabadítandó di-
namizmust. 

A Gőzfürdő — amely-
ből egy fiatal rendező, 
Várkonyi Gábor (Leind-
vai György dramaturg 
segítségével) tévé-játé-
kot formált — nem 
egyszerűen csak harcos 
támadás egy bizonyos, 
a múltból örökölt, s 
„forradalmi" álruhába 
öltöztetett bürokrácia el-
len. Költészet is van e 
műben, annak a vágy-
nak bölcs (gyöngédséget 
és iróniát elegyítő) kife-
jezése, hogy a munkások 
úgy váljanak értelmisé-
giekké, hogy n e vegyék 



át az értelmiségi gőg (és 
neurózis) különböző 
megnyilatkozásait. Egyes 
értelmiségiek pedig ne 
istenítsék a munkások-
ban azt ás, ami lompos-
ság, ami provincialitás, 
aminek nincs köze a 
munkásosztály történel-
mi küldetéséhez. 

Az if jú rendező és 
munkatársai meg tudták 
teremteni a légkört eh-
hez a többfelé vágó 
mondanivalóhoz. „Bicik-
li"-t, a (túl) lelkes kom-
szomolistát éppúgy az 
irónia lencséi elé állítja 
a játék, mint Optimisz-
tyenkót, a Főfőfőnök (és 
minden főnök) ,felfelé" 
mindig alázatos, „lefelé" 
mindig pöffeszkedő tit-
kárát. Más kérdés a kü-
lönböző lencsék külön-
böző gyújtótávolsága, s 
dioptriája!. . . A színész-
kiválasztás és -vezetés 
általában jó, és az ope-
ratöri munka is korrekt. 
Bár helyenként (például 
az időgéppel kapcsolat-
ban) több mozgalmas-
ságra, ha úgy tetszik, 
trükkre lett volna szük-
ség. Maga Az „időgép" 
több módot nyújtott 
volna annak ironikus 
ábrázolására, hogy a ro-
mantikus forradalmiság 
időnként kezére játszhat 
a bürokráciának. 

Egészen kitűnően si-
került az a piantomim-
jelenetsor, amely any-
nyira elbűvöli a próbá-
kat elégedetlenül figyelő 
Diadalszkijt (Aki szín-
padi mására, természe-
tesen, nem ismer rá, 
csak érzi, hogy „valami 
baj van itt elvtársak"). 
Várkonyi Gábornak — 
és ebben segítségére van 
a rendezőnőt alakító Si-
mon Zsuzsa is — sike-
rült úgy megjelenítenie 
a színpad és a nézőtér, 
a Tőkét „legyőző" balett 
és a Diadalszkij-klán 

elégedettsége közötti 
kapcsolatot, hogy nem-
csak a botfülű főnökö-
ket nevetjük ki, hanem 
— egy kicsit — egykori 
magunkat is. 

A szereplők közül 
igen jó Somogyvári Ru-
dolf szinte már tündéri-
en ostoba Iván Ivánovi-
csa, Psota Irén kacér 
tolmácsnője, Tábori Nó-
ra púderezett orrú, öre-
gedő gépírónője, Balázs 
Péter Molotov-cvikkeres 
bürokratája. Külön ér-
demes szólni arról, hogy 
mit hoz ki Soós Edit a 
Foszforeszkáló Nő fur-
csa, nem nagy szerepé-
ből. Alakításában benne 
van Majakovszkij hite a 
racionális, bölcs jövő-
ben, de ott rezegnek a 
mi történelmi tapaszta-
lataink is. Lirai keser-
ves és fölemelő humora 
van ennek a szereplés 
nek. 

Mádi Szabó Gábor is 
nagy színészi tudással, 
szuggesztívan formálja 
meg Diadalszkijt, az 
időgépről lemaradt (de 
— mint tudjuk — a mai 
idők közegében még 
nem ismeretlen) Főfőnö-

köt. Ügy véljük azon-
ban, hogy ha a rendezés 
Mádi kiválasztásával 
(ama színészével tehát, 
akinek nevéhez, szemé-
lyéhez annyi, a Dia-
dalszkijokat komolyan 
vevő, patétikus dráma-
és filmbéli alakítás is 
fűződik) kitűnően vette 
is célba a „forradalmi" 
fellépésű bürokratát, e 
kiváló színész habitusa 
nem alkalmas arra, hogy 
szereplése egyben mást 
is tükrözzön. Azt tudni-
illik, ami a mai Dia-
dalszkijok egyik fő vo-
nása: az okos alkalmaz-
kodást, a több vasat 
tűzben tartó ügyeske-
dést. Márpedig Maja-
kovszkij művében — és 
a tévé-feldolgozásban is 
— benne feszül ez az 
üzenet is. Nem az, hogy 
mindig lesznek Dia-
dalszkijok, hanem az, 
hogy még vannak. És 
hogy nem az a fontos: 
milyen sapkában — 
esetleg kalapban — jár-
nak, hanem hogy mi 
van — és mi nincs — a 
koponyájukban a fejfe-
dő a l a t t ? ! . . . 
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