
telesen magas színvonalú együttestelje-
sítmény részese lehet a néző, ám a csillo-
gó-villogó színpad, a fegyelmezett szí-
nészek, a látványos számok, a lenyűgöző
technikai kivitel mögött nincs tartalom.
Ismét bekövetkezik - de magasabb szinten
- az, hogy csak az attrakciót élvezzük, s a
nagy kavargásban hosszú ideig eszünkbe
sem jut azt firtatni, mi végre az egész. S ez
már veszedelmes nézőringatás ! Azt csak
mellékesen jegyzem meg, hogy az előadás
létrejöttében igazából csak azért a Madách
Színházé az érdem, mert megszerezte a
darabot és helyet adott az előadásnak,
ugyanis az a produkció, amelynek a lelkét
képező koreográfiai munkához, illetve a
szerepek jelentős részére
vendégművészeket kell hívni, alig
tekinthető a színház saját ön-álló
teljesítményének.

Némiképpen más a helyzet a Hoféliá-
val, hiszen úgy tűnhet, ez a vállalkozás
határozott nyitást jelent a közéleti szín-ház
felé. Am csak látszólag. Hofi Géza műsora
csalódás. Nem mintha rosszabb lenne a
megelőző produkcióinál, se nem jobb, se
nem rosszabb azoknál, hibái és erényei
változatlanok. De hiányzik belőle az, amit
a szellemes cím s a Madách Színház mint
befogadó intézmény neve alapján
várhatnánk. A címnek az estet bevezető,
paródiának beillő párperces Hamlet-
jeleneten kívül semmi köze a műsorhoz,
amelynek nincs olyan szerkezete, amely
alapján dramaturgiailag felépített színházi
előadássá szerveződnének a tartalmukban
és előadásmódjukban igen különböző
színvonalú önálló számok. Mindazonáltal
ezen a műsoron érhető tetten leginkább az
a nézői reakció, amely a Madách Színház
egész közönségére is jellemző: önfeledten
élvezik, hogy azt láthatják-hallhatják, amit
szeretnének látni és hallani. Még akkor is,
ha a jegyért százötven forintot kell
fizetniük!

A Madách Színház jelenlegi működésé-
re és hitvallására egy Molnár Ferenc-
idézet illik leginkább - amelyet a Doktor úr
bemutatásakor idéztek a színház veze-
tőjével készített egyik interjúban -, mi-
szerint „Az író kegyes hazugságokkal se-
gíthet leginkább az embereken". Ez már
Molnár idejében is sok szempontból
megkérdőjelezhető állítás volt, ám ma
végképp idegenül cseng. Amikor az egyik
legfőbb politikai elv és gyakorlat az, hogy
a gazdasági és egyéb nehézségeinkről a
lehető legteljesebb nyíltsággal kell
beszélnünk, hogy felismerve a bajokat,
közösen tehessünk azok orvoslá-

sáért, nem elfogadható a „kegyes hazug-
ság" programja. Ez a program ugyanakkor
ellentmond annak az értékőrző humanista
magatartásnak is, amely évekig jellemezte
a színházat. Hiszen a színház-ban a
szépség, a jóság, a humánum értéke,
nélkülözhetetlensége is csak konfliktusos
ábrázolás segítségével lehet nyilvánvaló.
Az emberi sorsok mélységeinek megmu-
tatása nélkül nem jöhet létre katarzis, egy-
egy előadás után nem születhet újjá a
néző. Márpedig a Madách Színházat neve,
múltja, kivívott rangja gondolat-gazdag,
sokszínű, a valósággal szembesítő,
katarzist adó előadásokra kötelezné!

E számunk szerzői:

BÓTA GÁBOR egyetemi hallgató
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró, a

SZÍNHÁZ munkatársa
FÖLDES ANNA újságíró, a

Nők Lapja rovatvezetője
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

KERÉNYI GRÁCIA író, műfordító
KISS ESZTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,

a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese
P. MÜLLER PÉTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
NÁDRA VALÉRIA újságíró,

a Magyar Televízió munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RÉVY ESZTER a Fővárosi Művelődési

Ház színházi referense
SOMLYAI JÁNOS

a Munkásmozgalmi Múzeum
könyvtárosa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a
Magyar Színházi Intézet
osztályvezetője

SZEPESI DÓRA tanító

SZÁNTÓ JUDIT

A Forgatókönyv
washingtoni
visszhangjából

Zelda Fichandler, a washingtoni Arena
Stage igazgató-főrendezője, a kelet-euró-
pai dráma és ezen belül Örkény István
munkásságának nagy tisztelője és pro-
pagátora, a Tóték és a Macskajáték után, ez
év februárjában, a Forgatókönyvet is
elsőnek vitte az amerikai közönség elé. A
vállalkozás eleve sokkal bonyolultabb
volt, mint az előző két Örkény-darab
esetében, és kisebb sikerrel is kecsegtetett
- és Fichandler ezzel tökéletesen tisztában
volt. Ezt jelzi, hogy míg a Tóték és a
Macskajáték esetében úgy érezte,
„Amerikából" is képes e szövegeket
színpadra tenni, a Forgatókönyvre ké-
szülvén szükségét látta egy magyarországi
tanulmányútnak, melynek során még a
Fővárosi Nagycirkuszban is terepszemlét
tartott, és napokat-estéket beszélgetett át
Radnóti Zsuzsával, az író dramaturg-
özvegyével, a Forgatókönyv
dramaturgjával, valamint Valló Péterrel,
az ősbemutató rendezőjével, felváltva
vagy egyidejűleg érintve-feszegetve tör-
ténelmi, politikai, dramaturgiai, stiláris és
színpadtechnikai kérdéseket.

Az előadásnak azonban végül is ön-
magáért kellett szólnia, a washingtoni né-
zők nem készülhettek fel előre. És szinte
meg lehetett jósolni a kritikák egynémely
vezérmotívumát: az összehasonlítást a
Tótékkal és a Macskajátékkal - ter-
mészetesen ezek javára -, a megjegyzése-
ket a mű hermetikus, nehezen hozzáfér-
hető voltára, valamint a tájékozatlanságból
is táplálkozó félremagyarázásokat,
általánosításokat - annak ellenére, hogy
Fichandler egy másfajta, erkölcsi-filozó-
fiai értelemben vett általánosításra töre-
kedett, amint ezt az olvasópróbán el-
hangzott s a műsorfüzetben közölt beve-
zető szavai is jelzik:

„ ...A darab hallucinatív, abszurdizáló,
imbolygó tónusa a gyökerekig ha-toló
dualitásból és dialektikából ered. A szerző
megteremtette világ a mi világunk, egy
egyetemes nézőpontból szemlélt modern
világegyetem. Tudathasadásos világ ez,
amelyben a külső valóság fenyegeti és
elidegeníti az egyént, és az egyén ezért
különféle fogásokhoz folyamodik: például
hamis énrendszert épít



szemle
ki magának (szerepjátszás), szándékos
hasadásokat idéz elő énjében, vagy ta-
gadási mechanizmusokat épít ki, és el-
nyomja magában az önismeretet. Barabás
kínszenvedésének az a lényege, hogy nem
képes valamilyen szilárd, állandó filozófiai
vagy akár erkölcsi magatartás
fenntartására, és ami a mások iránti von-
zalmát vagy hűségét illeti, nem tudja
egységes lénynek érezni magát. Ezt a po-
zíciót modern világunkban minden ember
megértheti. Hiszen egész modern
művészetünk a megosztott, a duális én
tudatából fakad. Ahogy a perui költő
megfogalmazta: »Mindennek van oda-fönt
gazdája, kulcsra van zárva minden.«
Tehetetlennek érezzük magunkat, el-
vesztettük teljességünk érzetét."

Ugyanakkor ne feledjük, hogy a bírálók
által felemlegetett hiányosságok és
homályok egynémelyikére rámutatott a
magyar kritika is; másfelől azt is látni
fogjuk, hogy a színvonalasabb írásokban a
Forgatókönyvnek mint politikai-irodalmi-
színházi gesztusnak és teljesítménynek
néhány főbb értéke így is méltó helyre
került.

Ha már a magyar kritikánál tartunk: úgy
tetszik, az amerikai konkurrencia nem épp
félelmetes. A tájékozatlanság-nál
súlyosabb nemtörődöm felszínesség
csakúgy előfordul ezekben az írásokban,
mint a nyegle szellemeskedés, a
legrosszabb értelemben vett zsurnálfe-
csely. Melyik magyar kritikus nyúlna ily
pontatlanul vagy léhán egy konkrét
amerikai történelmi miliőhöz, mint az az
amerikai tévészemleíró, aki 1949-ben a
Magyar Kommunista Párt „revizionista
politikájáról" beszél, vagy a The
Washington Timesban Hap Erstein, aki
igy ír: „A dráma lebeg az időben, előre-
hátra imbolyogva a magyar forradalom(?),
a II. világháborús ellenállási mozgalom és
egyéb politikai kalamajkák (kiemelés tőlem -
Sz. J.) között." És melyikünk ne tartaná
szakmája méltóságán alulinak az ilyen
elménc fordulatokat, mint amilyennel
Frank Getlein indít a WETA rádióállomás
hullámhoszszán: „Ha nem tudnák, a római
birodalom bukásának egyik oka az volt,
hogy a rómaiak mindegyre megpróbálták a
cirkuszt színházként elsütni, és ahogy Ho-
ratius s megmondta volna nekik, ha
kérdezik, sőt, lehet, hogy kérdés nél-kül is
megmondta volna: circus non est
theatrum." Ugyanígy indít a már idézett
Hap Erstein: „Valamikor nagyon régen,
talán Hammurabi idejében, kitalálták a
törvényszékeket. Semmi kétség:

röviddel ezután valamelyik eszes írnok
megalkotott egy drámát, amely a pereket a
cirkuszhoz hasonlította."

A különös mégis az, hogy e megsem-
misítőnek látszó indítások után a kriti-
kusok majdnem kivétel nélkül jóindulatról
tesznek bizonyságot. Meleg szavakkal
méltatják mindenekelőtt a Tóték és a
Macskajáték érdemeit (bár a recept: a
korábbi vagy egyáltalán, az éppen nem
bemutatott drámák dicsérete nálunk is
használatos), majd elősorolják a Forgató-
könyvvel kapcsolatos kifogásaikat, de
ehhez képest meglepő konklúziókra jut-
nak, A rádiós Frank Getlein például, mi-
után többszörösen leszögezte, hogy „a
cirkusz még nem színház", így konkludál:
„A Forgatókönyv mindamellett így is
feltétlenül megtekintésre méltó. Az elő-
adás szórakoztató, a retorika támadha-
tatlan, sőt a nagyon fiatalok számára talán
még megvilágosító hatású is. De azok
számára, akik a színházat szellemi
tevékenységnek tekintik - márpedig a
Broadway elszánt tagadási kísérletei el-
lenére valóban az is -, az Arena új bemu-
tatója több ennél. Egyebek között le-dönti
talapzatáról az Arena saját külön
védőszentjét, Bertolt Brechtet." Az 1949-
es revizionizmust emlegető Davey-Marlin
Jones a WDVM televíziós csatornán, az
előadás részletei közé iktatott
kommentárszövegében ezt mondja: „Az
Arena Stage-ben egy modern moralitás
ünnepli amerikai bemutatóját . . . A For-
gatókönyv ahhoz a közönséghez szól,
amely szeret gondolkodni ... Bár a Zelda
Fichandler rendezte Forgatókönyvből
gyakorta hiányzik a drámai feszültség, és
valami különös pedantéria lengi át, de ez a
darab akkor is esemény. Ha a szín-házat
komolyan veszik, akkor önöknek is meg
kell nézniök!" Tulajdonképpen csak Hap
Erstein nem talál enyhítő körülményeket e
„politikai röpirat" számára. Némi joggal
kifogásolja a cselekmény hermetikus
voltát: „Örkény olyan bizalmas kapcsolatot
feltételez a magyar történelemmel,
amilyet kevés néző mondhat magáénak,
anélkül, hogy igyekezetünket az
egyetemesség színházi értékével
honorálná. A közönség jól teszi, ha kicsit
előbb érkezik és utánaolvas a
műsorfüzetben található történelmi
leckének." Felrója továbbá darab és elő-
adás tudatosan elidegenítő stílusmegol-
dásait: „Mihelyt felbukkan egy kitartot-
tabb drámai feszültségű mozzanat, har-
sona sivít fel, a világítás vakítóra vált,
magnóra vett tapsvihar dördül, és a han-
gulat már el is van nyisszantva." Es

szinte törvényszerű a végkövetkeztetés:
„A Forgatókönyv egyértelműen nem az
alkalmi színházbajáróknak való; sőt, úgy
lehet, azok is áthatolhatatlannak találják
majd, akik nem sajnálják az erőfeszítést
titkainak megfejtésére. Talán megtalálja a
maga közönségét a magyar történelem
tudós szakértői vagy a kelet-európai
színházrajongók körében, de nekünk,
többieknek, kevés jutalmat tartogat."

I la tetszik, akár irigyelhetjük is egy
másik rádiókommentátor (Lou Robinson,
WBAL rádióállomás) boldog naivitását,
aki ugyan „jól szórakozott", de azért
„egyre csak azt kívánta", „bárcsak azok a
csodálatos, hatalmas vadállatok, amelyek
magasan a díszlet fölött lebegtek, a
második felvonásban leereszkednének,
hogy végre történjék valami". Persze nem
minden amerikai ilyen irigylésreméltó; az
amerikai főváros legtekintélyesebb,
legnagyobb példányszámú napilapjánál, a
hírneves The Washington Postnál például
érzik, hogy azért történt valami a színpad,
sőt a valóság porondján. A Washington
Post egyébként

számunkra meglepő, de ezúttal igazán
jóleső, mert csak a jelentős események-
nek kijáró gyakorlatot követve - négy
alkalommal is visszatért a bemutatóra:
három kritika jelent meg a Forgatókönyv-
ről, valamint a „Stílus" című rovatban egy
hosszú szemelvény (a Mester és Barabás
utolsó nagy dialógusából). Itt még az
egyetlen, inkább negatívba hajló kritika is
- Lloyd Grove-é a komoly elismerés
hangján íródott. „Az ember néha úgy érzi,
hogy Örkény István Forgató-könyve inkább
tanulmányozásra, mint nézésre való. A
modern magyar mester utolsó darabja a
maga könyörtelen logikája szerint
kanyarog és csavarodik, mi-közben csúfot
űz időből és igazságból. Más szavakkal; a
mű nem valami szórakoztató, de az biztos,
hogy gondolkodnivalót jócskán ad."

Ugyanakkor ez a kritikus is felrója hogy
„egy kis előzetes felkészülés nem ártana,
és alighanem hasznos lenne, ha az ember
hozzá még magyar is", ámbár a
magyarságról homályos elképzelése lehet,
mert a darabnak „szlávos elkárhozottsági
tudatot" vet a szemére.

Láthatóan sokkal többet tud a ma-
gyarságról a lap egy másik kritikusa,
Charles Fenyvesi, aki hosszan és megle-
hetős tisztességesen, vagyis korhoz-
helyhez kötvé elemzi „a század nagy
kommunista tragédiáját", melyet „Örkény
István Forgatókönyve döbbenetes
hitelességgel teremt újjá". „Örkény da-



rabjában - folytatja - az igazság és a ha-
zugság, a hamis vallomás és a tiszta hit
úgy keverednek, mint forró mártás a hideg
tejszínnel. Különféle ellenállási moz-
galmak - az antifasiszta és az antisztali-
nista fortyognak időszilánkok és tér-
vetemedések gulyásában, amelyet szün-
telenül kavargat a hipnotizőr, a titokzatos
Mester." És külföldre szakadt honfitársunk
az, aki a konkrétumoktól is el tud
vonatkoztatni, hogy a művet immanens
irodalmi értéke szerint ítélje meg - bár
bizony meglehet, hogy erre az
elvonatkoztatásra igazából csak a
konkrétumok ismerete tesz képessé. „De
talán az ilyen politikai lábjegyzetek csak
pedagógiai etűdök - állapítja meg. - A
Forgatókönyv ezek nélkül is megáll a lábán,
mint bizsergető izgalmú vizuális és
verbális abszurd színház . . . Örkény
üzenete többértelmű és ambivalens - nem
igazán cinikus, de minimális mérték-ben
sem idealista."

A legprofibb, legkomolyabb és - bi-
zonyára nem véletlen - legpozitívabb
kritikát azonban - ugyancsak a The
Washington Post hasábjain - David
Richards szignálta, akit már a Tóték és a
Macskajáték amerikai sajtószemléjében is a
leghosszabban idézhettünk. Bírálatát
ekképpen indítja: „Ha az Arena Stage
magyar újdonságának, a Forgatókönyv-nek
közepe táján a néző kezdi úgy érez-ni,
hogy labirintuson próbál áthatolni, s mi
több, maguk a folyosók is szüntelen
mozognak körülötte, ne vádolja magát,
amiért összekeveri az északot a déllel, s
kijáratokat lát ott, ahol nincsenek. Azt
gyanítom, pontosan úgy reagál, ahogy az
elhunyt szerző, Örkény István kívánt a . .

A Forgatókönyv, melyet Örkény röviddel
halála előtt, 1979-ben fejezett be, nem
olyan hozzáférhető és nem is oly marón
szórakoztató, mint korábbi drámái, a Tóték
és a Macskajáték, melyeket ugyan-csak az
Arena mutatott be Amerikának. Talán
mert Örkény ezúttal politikailag »kényes «
témákról írt, a darab egyszersmind hajlik a
túlzott tekervényességre. Ugyanilyen
okból azonban a mű szellemi mélysége
sokkal nagyobb, mint elődeié, és Zelda
Fichandler rendezésében határozottan
stimulálja az értelmet és sarkantyúzza a
lelkiismeretet ..

Az »előadás« Barabás hazaárulási
perének bizonyul, és a bíborfrakkos, ci-
linderes Mester vezényli, szőke asz-
szisztensnője és Barabás különféle régi
barátai segédletével, akik a központi
porondon mutatják be bűnhődési és lel-

kifurdalási számaikat létrák és kötelek
hálózata közepette. A cirkusz nyilván-
valóan a politikai hátrabukfencek és bírói
akrobatikák metaforája - de Örkény nem
marad meg ennyinél.

A Mester, akit John Seitz játszik
gyöngyfogú, magabiztos lendülettel, a
hipnotizálás csodája. Varázsereje hatására
nemdohányzók kapnak mohón a fűhöz, és
megrögzött alkoholisták csömörlenek meg
a legfinomabb konyaktól, az ártatlanok
pedig hirtelen a bizonytalanság és a
bűntudat tűzfészkeit fedezik fel
magukban. A Mester bizonyítékot tud
felmutatni ott, ahol másodpercekkel előbb
még semmi nem volt, és parancsára az idő
úgy mozog előre-hát-ra, mint az inga .. .

És mégis, ha csak ennyi lenne: egy
rosszindulatú kormányzat, amely mani-
pulálja a tehetetleneket - akkor a Forga-
tókönyv ereje nem volna ilyen felzaklató.
De Örkény szerint az emberben magában
is ott rejlik valami ambivalencia, amely
valósággal provokálja az ilyen ma-
nipulációkat. Személyiségünket alapve-
tően a bűntudat és a kapituláció határozza
meg, még akkor is, amikor ártatlanok
vagyunk. Stanley Anderson igazán ügyes
alakításában Barabás útja az önbizalomtól
a megzavarodáson át a rezignációig élesen
és fájdalmasan rajzolódik ki. A
cirkuszmotívummal összhangban
Barabást a kivégzőosztag végül egy
trapézról lövi le. Lezuhan, a föld pedig
megnyílik és elnyeli testét. Jelenlétét el-
törölték a föld színéről, és senki nem
mond még csak egy áment se rá.

Az ilyen és ehhez hasonló pillanatokban
a Forgatókönyvet kafkai teatralitás hatja át,
melyet nagyban támogatnak Arden
Fingerhut világítástervezőnek a színpadot
átszelő méregzöldjei és ironikus
rózsaszínjei, Karl Eigsti cirkusz-díszlete,
melyben - mintha lidércnyomásos
álomból született volna - egy túlméretezett
alligátor és két mutatványos medve van
felfüggesztve az űrben, és Fichandler
tovább fokozza a szürrealizmust, mikor
színészeit néha szárnyakon a levegőbe
emeli, ahol mind a nehézségi erővel, mind
a logikával dacolnak, vagy látszólag
végtelen létrákra kergeti fel őket.
Azonban e taktikai eljárások sem
terelhetik el egészen a figyelmet a tény-
ről, hogy a Forgatókönyv kemény, kiha-
gyásosan szerkesztett dramaturgiai épít-
mény, színházi Rubik-kocka, amely a rejt-
vényfejtésben kevéssé türelmes nézőket
egykönnyen frusztrálhatja .. .

Mint a nézőtéren mindenki, ők (az

epizodisták - Sz. J.) is Barabás történetét
próbálják összeilleszteni. De ez iszo-
nyatosan nehéz vállalkozás. Amint Ör-
kény megjegyzi, az emberek nem mindig
azt mondják és nem is szükségképp azt
vallják be, amit hisznek. És valahol,
mindannak közepén, amit mondanak,
hisznek és bevallanak, ott van az is, ami
valóban történt. De könnyen lehet, hogy
ez kideríthetetlen marad."

Egyébként - ugyancsak nem véletlenül -
- e kritika nyomán alkothatunk vala-
melyes képet magáról az előadásról is. A
kritikákból megtudhatjuk, hogy a
szórakoztatás központi helyet foglal el az
amerikai színházi értékskálában (bár
tiszteletre méltó, hogy többen a Forga-
tókönyvön is „jól szórakoztak"), de amúgy
feltűnő, mennyire egyetemes az
átlagkritikusok közhelykészlete, ha a
specifikusan színházi teljesítmények mél-
tatására kerül sor. „A díszlet, a jelmezek,
Zelda Fichandler rendezése mind
pontosan megfelel a darab igényeinek, és
ugyanezt mondhatjuk el a színészi játékról
is" - fogalmaz, elég igénytelenül, Frank
Getlein (WETA rádióállomás). „A
megbízható Stanley Anderson nagyon jól
játssza Barabást" - így Lou Robinson a
WBAL rádióban. Zelda Fichandler
rendezése „merev" - ítél Hap Erstein (The
Washington Times) -, „John Seitz mint
Mester, hűvösen, profi módon
rosszindulatú, Stanley Anderson pedig
keményen megdolgozik azért, hogy
Barabás elkerülhetetlen végzetét
tragikusnak tüntesse fel." Lloyd Grove
(The Washington Post) így intézi el a
produkciót: „Látunk szakszerű, profi
színészi játékot, kivált Stanley Ander-
sontól a főszerepben, Karl Eigsti fantá-
ziadús színpadán, és kapunk szuggesztív
zenét és hangeffektusokat, jól elgondolt
világítást és jelmezeket." A legkö-
vetkezetesebben Charles Fenyvesi jár el
(The Washington Post): ő meg sem említi
az előadást.

Miközben e szakmai jellegű megfigye-
lések nem kevés kaján elégtételt szolgál-
tattak, egyvalami fájdalmasan hiányzott
számomra minden kritikából. A
gulyásmitológia legföljebb csak a Rubik-
kockával bővült; elmaradt viszont annak a
közegnek nem is méltánylása, de legalább
felemlítése, ahol a Forgató-könyv
megíródhatott és bemutatásra kerülhetett:
a mai Magyarország létének regisztrálása.

Vagy túl sokat kívánok az amerikai
kollégáktól?


