
szemle
höz, melyet intellektus néven ismerünk s
mégis az intellektusra ható. Inkább ösztön,
mint tudat és mégis teremtő talentum. Ha
ösztön, csodálatos ösztön. Ki-fejtésében
hatalmas, produkáló, termékenyítő.
Nemegyszer megkorrigálja a zsenit.
Megmélyít sekélyes helyeket, meg-
sugaraz homályosságokat. Hogy a Kae-
nokról ne beszéljünk, eszünkbe jut például
egy fiatal Pethes Imre nevű magyar
színész, aki Ocskay brigadérosban két szót
mond: »egyszer szerettem«, s ebben az
»egyszer«-ben egy élettragédia sír, s olyan
mélység tárul, amilyen Herczeg egész
darabjában nincs."

Újházi Edéről pedig, akit a legtöbbre
tart, ekképp vall:

„Újházi Ede boldog és szerencsés a
nagyok között. Őt a maga nagy talentuma
és intellektusa fölemelték. Ő , nem arra a
magas polcra, mely a zsenire a leg-
szerencsésebb kultúrországokban vár,
hanem egy maga építette polcra, a filo-
zófia tetőjére... Az antik és finom ki-adású
epikureizmusnak, s a modern
nietzscheizmusnak kibékítő formáját ta-
lálta meg Újházi Ede. És erejét, fiatalságát
megőrizte nekünk, a szegény kis magyar
nációnak gyönyörűségére... És
epigonokkal félretolathatják, ócsárol-
hatják vagy becézhetik, hiába Novelliláz,
Zacconi-láz: Újházi Ede Újházi Ede
marad. Nagy és külön. Filozófus és el-
ragadó aktor . . . "

Nyilván az Újházi Edéhez hasonló „fi-
lozófus aktoroktól" várja az új játékstílust,
melyre a Magyar Színház egyik Shaw-
bemutatója kapcsán utal:

„Ha már kell, pedig kell, Shaw-t ját-
szani, Shaw ellenére egy új játékstílust
kellene csinálni, mely Shaw-t magát is
megdöbbentené. Az ő páratlan és csodá-
latosan mégis gyáva szimbólumait úgy
kellene ordíttatni a színpadon, miként
őbenne, Shaw-ban ordítanak."

*

Arról, hogy Ady Endre színpadi szerző is,
kevesen tudnak. Nagyváradon ír egy rövid
egyfelvonásost A műhelyben címmel,
melyet 1902-ben be is mutatnak a
színházban Dénes Sándor A z ügyész és
Bíró Lajos Leányok című játékaival együtt.
Az est nagy sikert arat, a szerzők koszorút
kapnak, s a Nagyváradi Napló „lg"

szignójú kritikusa így számol be az Ady-
egyfelvonásosról: „Bájos poétikus és
megkapó Ady Endre rövid színképe. A
műhely, az újságíró-mesterség megöli

a poétát. A szerkesztő elmondja barátjá-
nak álmait. A darabot, amit megírna har-
madiknak. És körötte zsibong a redakció.
Szárnyalását a telefoncsengő akasztja meg
és jönnek ügyes-bajos emberek,
csőcselék, kegyetlen népség, mind oda-
tolja apró bajait a költő asztalához. Még-is
elmondja nagy vallomását, csodás, ma-
gasan röpülő hitéről."

A műhelyben még egyszer színre került,
1923-ban egy budapesti matiné keretében
Kuncz Aladár Vitéz Mihály a halál révén és
Móricz Zsigmond Ház az erdőben című
egyfelvonásosaival együtt. Az egykori
beszámolók szerint, melyeket egyébként
Hegedűs Tibor a SZÍNHÁZ 1971/2.

számában ismertetett, ezen a matinén
igazán Sugár Károly aratott sikert, aki
Ady Harc a Nagyúrral című versét
tolmácsolta. Tudunk arról is, hogy Ady
drámát tervezett Dózsa Györgyről, de
sosem készült el vele. Aligha véletlenül: a
korabeli magyar színház kevés inspirációt
adott a költőnek, s utóbb úgy tűnik, a
versek Ady Endréje rangosabb helyet kap
a magyar színháztörténetben, mint a
színműíró Ady. Hisz Ady-versek már
Nagy Endre kabaréjának mű-során
szerepeltek - és Latinovits Zoltán Ady-
montázsa, mely előbb a televízióban
hangzott el, majd önálló hanglemezen is
megjelent, valósággal felfedezte a szín-
házi Adyt. Papp Viktor írta a Nyugat Ady-
számában Ady és a zene címmel:
„Teremtett rengeteg új formát s a régi
köntösnek még önmagában is tartalmat,
jelentőséget tudott adni, mint Beethoven. .
. Ady a modern magyar költészet
leghősibb ereje. Grandiózus lényéből az
oroszlánvelejű Beethovent nem tudom
sosem kifelejteni. A magyar szavak
Beethovenjének vallom Őt." Ezt a hősi
erőt, mondhatnánk, a „színházi"
Beethovent hallatja meg velünk Latinovits
Adyja, melyről egyik kritikusa
megállapítja, hogy felér egy új Ady-
kötettel. Mindenesetre rányitja szemünket
egy új színházi Adyra, mely nem más,
mint a teljes Ady: az a szerep, melyet a
költő játszott és játszik. Nemcsak a
múltban, hanem a jelenben is: bennünk
magunkban, életünkben. S ez a - tör-
ténelmi - szerep teszi színháztörténetnél
jóval többé, általánosabb érvényűvé azt is,
amit a színikritikus Adynál olvashatunk.

Orbánné Washingtonban
- Tóték Brüsszelben

Már megszoktuk a két Örkény-darab, a
Tóték és a Macskajáték külföldi sikereiről
áradó híreket. Pedig kár lenne, ha a
megszokás eltompítaná az örömet és a
büszkeséget: íme, van egy drámaírónk, aki
betört a világpiacon jegyzett mai szerzők
élbolyába, és ott szilárdan tartja helyét.
Ezért közlünk most is összefoglalót a
diadalút újabb állomásairól: a Macskajáték
amerikai és a Tóték belgiumi
bemutatójáról.

*

Az Arena Stage Kreeger Theaterjében
lezajlott bemutató bőséges amerikai
sajtóvisszhangja nemcsak feltétlen elis-
merésével szerez örömet, hanem jó
színvonalával és értő elemzéseivel is.
Ezért közlünk ez esetben bővebb szemel-
vényeket.

David Richards: Örkény Macskajátéka
- Love Story, negyven év plusszal

Képzeljenek el egy szenvedélyes szerelmi
történetet egy temperamentumos fiatal nő,
egy buja tenorista és a kettőjük közé álló
ravasz „femme fatale" között. Most
öregítsék meg ezeket a figurákat vagy
negyven esztendővel, és akkor
meglehetősen pontos képet alkothatnak a
Macskajátékról, Örkény István hatá-
rozottan excentrikus komédiájáról, amely
tegnap este érte meg amerikai bemutató-
ját a Kreeger Theaterben.

A nő lassacskán egy villámcsapás
sújtotta szilvásgombócra emlékeztet. A
tenorista sertésszerű arányai minden
fűzőkészítőn kifognak. És a femme fatale
csábító mosolya mögött kényelmetlen
műfogsor villan fel.

Ámde szenvedélyeik éppoly intenzívek,
mint valaha. A szerelem kótyagos
bolondossága mindörökre kótyagos ma-
rad. A féltékenység éppoly pusztító erejű,
mint rég. Az egyetlen különbség, hogy az
idő porréteggel vonta be a történéseket. A
csontok köszvényesen recsegnek. A láb
megduzzadt. A ruhákon a hanyagság
pecsétjei. Még a hegedűk is tétován, el-
elakadva zokognak.

Egy évvel azután, hogy ugyancsak az
Arenában láthattuk Örkény egy korábbi



művét, a Tótékat , a Macskajáték most is-
mét megerősíti a szerző hírnevét, mint
Magyarország legeredetibb drámaírójáét.
Látszólag a karikaturista tömörségével ír,
módszere és modora sokat köszönhet az
abszurd drámának. De ez csak felületi
benyomás. A Macskajáték valójában sokkal
mélyebb távlatokat idéz fel. Bizarr
szellemi „tic"-jeik, megalázó fizikai
gyengeségeik ellenére ezeknek az idős
pesti polgároknak szerelmi kalandjai
furcsa megrendülést váltanak ki.

...Giza az óvatos bölcsesség és az
őszhajú lemondás hangja. Dorgálja hú-gát,
amiért lankadt fürtjeit gesztenye-barnára
festi, helyteleníti barackszínű ruháit és
feltűnést hajhászó barátnőjét egyaránt. Es
mégis, még Giza is ráeszmél a tényre,
hogy nem az óvatosság a legjobb dolog az
életben. Aki bolondot csinál magából -
legalább csinál magából valamit.

...A könnyű megoldás az lett volna, ha a
darabot az öregkor harsányan komikus
tombolásaként fogják fel. De Edward
Payson Call rendező a nehezebb és
eredményesebb utat választotta. jól tudja,
hogy a groteszk is lehet megrendítő, és az
emberi kicsinyességben heroizmus is
bujkál. Az előadás furfangosan emlékeztet
rá, hogy az idő nem több, mint egy
szemhunyorítás, és az öreg ember
valójában nem más, mint egy fiatal ember,
akinek megráncosodott a bőre.

Szemléletesen sűríti ezt a mondani-
valót az a jelenet, amikor, tűrőképessége
végéhez érvén, Orbánné lenyel egy üvegre
való altatót, látványosan elhelyezkedik a
heverőn, és meglehetősen türelmetlenül
várja a halált. A világítás ekkor
megváltozik, és az évek, szinte mágikus
módon, mintha lehámlanának arcáról.
Elbűvölő színpadi pillanat.

Helen Burns Orbánné-alakítása maga a
grandiózus zűrzavar -- mint ahogy ez így
is van rendjén. Íme, itt áll előttünk
Phaedra (pongyolában), Medeia (a hen-
tesnél) és Kleopatra (ha a bárka el-süllyedt
volna) egy személybe össze-gyúrva...
(The Washington Star, 1977. márc. 17.)

Richard L. Coe: Macskajáték -
egy eredeti, szívderítő dráma

...Olyan dráma ez és olyan előadás,
amelyet dédelgetve őrzünk majd meg
emlékezetünkben.

...Örkény, a szerző az idő nagy részében
mintha játszadoznék velünk.

Gazdag, fantáziadús humorral szövi át a
két nővér levélváltásából kibontakozó
epizódokat. Ügyes fogás ez a számára
fontossztoriközlésére,és Edward Payson
Call rendezése szabadon és egyszersmind
fegyelmezetten valósítja meg.

Csakhogy ennek a magyarnak a célja
nem a frivol játék. Bevon minket a
nővérek filozófiájába és életébe. Giza
elismeri, hogy egész életében irigyelte
Erzsit, amiért olyan medveszerű öleléssel
rántott magához mindent, ami vele történt.
Ezt az életszerető özvegyet még egy életét
végigkísérő reménytelen szerelem sem
tudja legyűrni. Giza tolószékhez kötött
léte szimbolikusan tükrözi az élettel
szembeni óvatos magatartását. A végén
aztán összekerülnek, és a befejező kép
bohókás, mulatságos - és gyönyörű...
(The Washington Post, 1977. márc. 17.)

Örkény István színházi receptje a
következő alkatrészekből áll: éles érzék az
abszurd iránt, egy adag csendes
kétségbeesés és különböző friss komikus
elemek. Az eredmény mind a tavaly
ugyanitt bemutatott Tótékban, mind a
most látott Macskajátékban ugyanaz:
sajátosan egyéni és élményszerű stílus .. .
(Variety, 1977. márc. 30. „Paul" szignójú
kritika)

Következzék most néhány idézet rá-dió-
és tévékritikákból.

...Kimondom kereken: nagy szín-házi
este volt. Megrendítő, felvidító, bolondos,
megható, és néhány varázs-latos
alakítással ékeskedő.

...Helen Burns Erzsiként egyszerűen
tüneményes. Hatvanöt éves, hatvan-
kettőnek mondja magát - és
huszonháromtól hetvenig akármennyi
lehet. Hangja, modora, stílusa egyaránt
mágneses erejű, és az egyetlen
tisztességes módon uralkodik az est fölött:
tudniillik figurájának erejével és
vonzásával.. .
(Mike Cuthbert, WGMS Rádió, 1977. márc.
17.)

Nem hiszem, hogy valaha is láttam
volna magyar drámát. Azaz bocsánat: nem
láttam magyar drámát a múlt hétig,
amikor Washingtonba utaztam, hogy az
Arena Kreeger Theaterjében elcsípjem
Örkény István Macskajátékának amerikai
bemutatóját. Ha a Macskajáték jellemző
áruminta a budapesti drámapiacról, akkor
a Broadwaynek nemcsak Londonba kel-
lene járnia bevásárlókörútra, hanem Kelet-
Európába is.

...A Macskajáték április 24-ig lesz
műsoron. Es ha a cseresznyevirágzást
Washingtonban akarják megszemlélni,
kerekítsék ki programjukat a Kreeger
meglátogatásával: győződjenek meg róla,
minek szól a nevetés. Azt hiszem, boldo-
gok lesznek, hogy hallgattak rám.
(Ray Rhinehart, WRFK-FM Rádió,
Richmond, Virginia. 1977. márc. 19.)

...A Macskajáték két idős nővér le-
vélváltásának szálaiból szövődik. Az
egyik egy bajor földön élő, szabályos
gazdag dáma; a másik egy szenvedélyes,
rendetlen és harcias gyermeki lélek
Budapesten, aki hatvanöt évesen sem haj-
landó beletörődve jó éjszakát mondani, se
ma, se holnap. Két barátja van: egy kövér
exoperaénekes és egy vele egy-korú nő.
A két barát egymáshoz pártolva kijátssza;
ő maga eltol egy öngyilkosságot;
viszontlátja nővérét - és rendületlenül
tombol továbbra is, ezentúl is ki-facsar
minden cseppet az életből. Soha még
nem ábrázolták több együttérzéssel és
humorral a nők szeretetét és barátságát
életük őszén. A Macskajáték olyan, mint
egy nagyszabású összerakós játék; s a
végén olyan kép bontakozik ki a
mozaikokból, amely sokkal nagyobb és
erőteljesebb, mint az általa ábrázolt apró
életek.. .
Davey Marlin-Jones, WTOP-TV' 9.
Washington, 1977. márc. 17.)

Eltekintve a Macskajáték ellenállhatat-
lan meseszövésétől, tomboló humorától
és lenyűgöző előadásától - és akkor
nagyon sok mindentől tekintünk el! - e
dráma legfőbb értéke: egy szereplő, aki
igazán fontossá tud válni számunkra.

Orbán Béláné. Valamennyiünk hóbor-
tos rokona. A hivatalos családi fekete
bárány. Orbánné, aki nem hajlandó elfo-
gadni a korát - hatvankét évet, ha hiszünk
neki, ami nem ajánlatos.

...Ha a Macskajáték tipikus műve
szerzőjének, úgy a magyar Örkény István
pontosan olyan drámákat ír, melyeket a
színészek épp úgy szeretnek, mint a
közönség.

És mindkét fél hálás lehet az Arena
Stage-nek, amiért ezt az embert Amerika
számára felfedezték.. .
(Greg Taubneck WRC Rádió, 1977. márc.
17.)

A Macskajáték rákerült a nagy Arena-
előadásokból összeállított listámra. A
dicsőségtáblán a következő nevek: He-
len Burns, Örkény István és Edward



Payson Call - a színésznő, a drámaíró,
valamint a rendező, aki a Kreeger szín-
padán az egészet összefogta.

...A Macskajáték sokkal szelídebb,
töprengőbb hangulatában mutatja a
magyar Örkény Istvánt, mint a tavalyi
évad során látott Tóték. Ebben a tragi-
komédiában is vannak abszurdizáló ele-
mek - sőt, egyesek az egész szituációt
kissé bizarrnak érezhetik -, de a gro-
teszkség hiányzik belőle. És mindenek
fölött bölcs, pokolian mulatságos és
nagyon-nagyon megrendítő.

Vállaljátok a cselekvést, mondja Ör-
kény. Vállaljátok a kockázatokat; merjetek
tévedni. A kockázat nélküli élet - nem élet.
Ez a Macskajáték csak úgy izzik az élettől.
(Faiga Levine, W E T A Televízió, heti
művészeti szem/e, Washington, 1977. márc.
17.)

*

A Tóték brüsszeli sajtóvisszhangja
hasonlóan elismerő, de színvonalában
alacsonyabb; a kritikák a tartalom bő
ismertetésére és néhány, többnyire köz-
helyes dicsérő jelzőre szorítkoznak. Íme a
szemelvények :

...Ebből a kis drámából Örkény István
nagyon szellemes és kellemes művet
alkotott, amelynek látszólagos
egyszerűsége dinamitos hordót álcáz. A
mű ugyanis a mindenkori abszurd,
haszontalan elnyomó hatalom szimbólu-
mának ad aktuális formát, szembeállítva az
egészséges és elementáris szabadsággal.

... A szerző roppant finoman dolgozik:
semmi politikai pamflet, nagyképű
leleplezés, unalmas didaktika! A mű kö-
zege a hétköznapok világa, az, amelyet
ismerünk és megéltünk. De micsoda
szuggesztív erő, micsoda gazdag mon-
danivaló, micsoda intelligencia bontakozik
ki a cselekmény során!

... Kazimír Károly rendezése bámu-
latosan illeszkedik a dráma vonalveze-
téséhez: diszkrét, átgondolt, többet sejtet,
mint amennyit megmutat, és a vég-
eredmény: egy finoman maliciózus, csupa
könnyedség előadás. . .
( W . Decourty, Le Peuple, 1977. márc. 10.)

A magyar Örkény István komédiája
szívesen látott vendég: mulatságos és
festői, szereplői lendületesen felvázoltak.
Gondolatokat ébreszt egy olyan kórról,
amelyet ismerünk, mióta világ a világ: a
zsarnokságról.

... Kazimír Károly, a magyar rendező
tökéletesen szolgálja az írót. Érvényesíti a
bonyodalom és a finoman komikus
figurák minden zamatát, és apró trou-
vaille-aival tovább fűszerezi a színészi
játékot...
(André Paris, Le Soir, 1977. márc. 4.)

Íme, egy szívünk szerinti előadás:
gyengéd és mulatságos, groteszk és üdítő.
Mert ez a látszólag oly finom és oly
mélységesen csikorgó komédia valójában
iszonyatos erejű dráma a nagyok
zsarnokságáról és a kicsinyek gyávaságá-
ról, és miután elszórakoztatott, meg is
gondolkodtat.

...A tartalmi summázat alapján az
olvasó már sejti e politikai parabola
gondolati gazdagságát. De azt még nem
tudhatja, milyen finom és érzékeny humor
ragyogja be a darabot - vérbeli magyar
humor, mint a h o g y van angol és zsidó
humor is.

Bár a Tó/ék életről és halálról, vagyis
köztudottan komoly dolgokról szól, az
ugyancsak magyar rendező meg akarta
nevettetni a közönséget. Ez volt legfőbb
célkitűzése, és csatát is nyert, hála a
kifogástalan szereplőgárdának, amelynek
tagjai hangtalan léptekkel vívnak meg
egymással, Raymond Renard elragadó,
bravúrosan változó színpadképében.

. . . Íme egy szívünk szerinti előadás -
egy előadás, amely boldoggá teszi a nézőt.
( J . H., La Libre Belgique, 1977. márc. 4.)

Befejezésül hadd ajándékozzuk meg az
olvasót a belga visszhang legélvezeresebb
passzusával: a szerzőnek, Örkény
Istvánnak érzésünk szerint igen jól eltalált
portréjával.

„Örkény István nem látszik írónak.
Elegánsan öltözködik, csillogó kézelő-
gombot visel, és szolid nyakkendőt. A
komoly emberekre jellemző kopaszság
egészíti ki az első benyomást: mintha egy
vállalati igazgatóval állnánk szemben. De
mihelyt ez a magyar dráma-író megszólal
már nincs helye félre-értésnek. A
szavaiból áradó meleg szerénység elárulja:
ez az ember nem arra született, hogy
másoknak parancsoljon. Inkább
alkalmazkodik, de eközben nem mond le a
bírálat és a véleményalkotás félelmetes
képességéről."

(M. R. interjújából; La Libre Belgique,
1977. márc. 12.)

Összeállította és fordította: Szántó Judit

KISS ISTVÁN-RÉVY ESZTER

Színháztechnikai Napok

Századunk tudományos-technikai fejlő-
désének hatalmas irama a színháztechni-
ka területén is komoly változásokat ho-
zott. Igaz, hazánkban nem oly régen in-
dult meg régi színházaink rekonstruk-
ciója, de színházi előadásokra is alkalmas
objektumokat (művelődési otthonokat,
művelődési házakat, központokat) a fel-
szabadulás óta sokat építettünk. Az épít-
kezésekhez, illetve rekonstrukciókhoz
szükséges anyagi alap biztosítása azon-
ban csak az érem egyik oldala. A terve-
zéshez és a biztonságos, korszerű és cél-
szerű üzemeltetéshez megfelelő képzett-
ségű, felkészültségű szakemberek bizto-
sítása is létkérdés. Megállapíthatjuk, hogy
az utóbbi években ilyen erőfeszítéseink is
tiszteletre méltó eredménnyel jártak.

1968. július 19-én Színháztechnikai
Szakosztály alakult a Műszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetségén
(METESZ) belül, az Optikai, Akusztikai
és Filmtechnikai (OPAKFI) Egyesület
keretében. A Színháztechnikai Szak-
osztály megalakulásának, működésének
célját a következőkben jelölte meg: „ ... a
színháztechnika, színházépítészet és
szcenika területén dolgozó szakemberek
összefogása; ezen szakterületek tudo-
mányos és technikai haladásának elő-
mozdítása; a kulturális létesítmények
színvonalának emelése; a színháztechni-
kai berendezések gyártásának előkészíté-
se; szoros együttműködés a hasonló jel-
legű hazai szervezetekkel, nemzetközi
kapcsolatok kiépítése más országok szín-
háztechnikusainak egyesületeivel." A
megalakulást követő öt esztendő szívós
és céltudatos munkájának első, országos
jelentőségű reprezentánsa a soproni ta-
nácskozás volt. Megjegyzendő, hogy az
egyesületi munkát zömében társadalmi
aktivisták végzik, a Színháztechnikai
Szakosztály ugyanis sem a METESZ-től,
sem más állami szervtől állandó anyagi
támogatásban nem részesül).

Az 1973-as, soproni Színháztechnikai
Napok megrendezésének célja: „Orszá-
gos szinten, első ízben összehívni a szín-
házi műszakiakat, a színháztechnikai ipar
képviselőit és az illetékes hatóságokat,
hogy személyes ismeretségeket köt-


