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SZALONTAY MIHÁLY

Az aktualitás dramaturgiája
A MacBird Debrecenben

„A MacBird 1966 márciusában az Independent
Socialist Club zártkörű terjesztésében a californiai
Berkeley-ben jelent meg először, majd az írónő
színpadra alkalmazta, és új formájában, saját
kiadásában, postai terjesztéssel megjelentette."
(Barbara Garson: MacBird. Európa Könyvkiadó.)

S az akkor huszonöt esztendős egyetemi diák-
lány önképzőköri pamfletje - mert önképzőköri,
mégha zseniális is - a legegyszerűbb újságolvasó
számára is világos politikai aktualitása miatt,
ahogy azt már az ilyen divatsiker esetében illik
mondani, perceken belül világsiker lett.

S a színházak kapkodtak utána - a magyarok is.
Persze nálunk a kapkodás is lassúbb, de azért két
színházunk is vitatkozott rajta. Közben az
illemszabályoknak megfelelően először a rádió
mutatta be - éppen aznap este, amelyen egy golyó
a középső Kennedy-fivért, Robertet ölte meg.
Megfosztva attól a lehetőségtől, hogy vala-ha -
ahogy azt Barbara Garson elképzelte, és a
közvélemény-kutató intézetek is jelezték - az
Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke legyen.

Az érdeklődés megszűnése tulajdonképpen
logikusnak látszott. A mű világos és egyértelmű
második szférája Robert figurájára épült, neki
kellett a macbethi alaprétegben megölt bátyja
nyomdokaiba lépni, átvenni örökét és bosszút
állni, ahogy azt - a műben az először el-hulló -
John meghagyta:

„Ezennel birtokunk idősb öcsénkre Robertre
hagyjuk, ki e mai naptól Legfőbb
tanácsadónk és törvényhozónk. .."

Mivel az Egyesült Államok megölt elnökének,
John Fitzgerald Kennedynek minden kérdés-ben
főtanácsadója, igazságügyminisztere, halála után
pedig mint legesélyesebb elnökjelölt utóda,
Robert Kennedy is bátyja tragikus sorsára jutott, a
mű lekerült a színpadokról, és itthon is meg-szűnt
az érdeklődés iránta.

Illetve nem teljesen. A debreceni színház
rendezője, aki már korábban is foglalkozott a

művel, nem akarván lemondani az érdekes
művészi feladat és a politikai aktualitás össze-
ötvöződése nyújtotta lehetőségről, újra kezébe
vette a darabot. S amikor rájött, hogyan lehet -
egy mondat hozzáírás nélkül - a politikai aktuali-
tást megőrizni, sőt továbbfejleszteni, hogyan lehet,
hamisítás nélkül, az eredeti szerzői szándékkal
való teljes azonosulással a művet mai - az azóta
bekövetkező politikai változásokat is tartalmazó -
élő politikai szatírának játszani, viszonylag rövid
előkészítő munka után színpadra állította a mű-
vet, a debreceni Csokonai Színház - eredetileg
próbateremként szolgáló - kis színpadán.

A rendező: Giricz Mátyás. S mint az előz-
ményekből kitűnik, a munka első fázisában
munkájának legfontosabb vonása dramaturgiai
természetű volt. Tulajdonképpen a mű meg-
mentése. Illetve mivel a mű lényegének, a
shakespeare-i alkotás anakronisztikus plagizálá-
sának létjogát az élő politikai aktualitás jelen-
tette, szükségszerűen ezt az aktualitást kellett
valahogy átmenteni. A Barbara Garson-i mű
főhősének, Robertnek a figurája Robert Kennedy
halálával a parafrázisban értelmét vesztette.
Immáron nem lehetett a mű mozgatója, a bosszú
kivitelezője„ s nem mondhatja el Makbegy
beszédét: „A véres végzet balfordulata tett el-
nökötökké e gyász napon . . ." stb., nem
mondhatja el, mert meghalt. S ha az élet nem iga-
zolja a színpadi parafrázist, akkor annak nincs
értelme.

Giricz Mátyás, a dramaturg hamar rájött a
kézenfekvő megoldásra, s a problémája nem is az
volt a továbbiakban, hogy a mű játszható-e élő
politikai szatíraként vagy sem, hanem az: hogyan
játszható?

A kulcs-ötlet, az előadás alapvető dramaturgiai
leleménye: Ted, a harmadik fivér (az amerikai
életben egyre többet szereplő Edward Kennedy
szenátor megfelelője) kapta meg Robert teljes
harmadik felvonásbeli szövegét és szerepét, és az
ő három, jelentőség nélküli mondata kimaradt.
Tehát a mű cselekménye az eredeti írói elképzelés
szerint bonyolódhat, s az élet is hitelesíti, sőt
Robert halálának szöveg nélküli, rendezői
eszközökkel való belekomponálásával még
fokozza a shakespeare-i dikció találatainak erejét.

Az ötlet megtalálása - és dramaturgiai meg-
alkotása - után tehát a játék hogyanja volt a kér-
dés. Nyilvánvalóan Debrecenből lelevelezni
Amerikába az esetleges átdolgozás kívánta mó-
dosításokat kicsit hosszadalmas lett volna, arról
nem is beszélve, hogy a szerző hozzájárulása is
bizonytalan.



Ezért a „dramaturgnak" azt a tanácsot kellett
adnia a „rendezőnek", hogy az ötlet megvalósí-
tását csak klasszikus rendezői eszközökkel, a szö-
veg módosítása nélkül érje el.

1. A rendezőnek nincs joga a szöveghez hozzá-
írni, de rövidíteni, húzni - az írói üzenet, cél
megcsonkítása nélkül, mondjuk az előadás rit-
musának felgyorsítására, pergetésére vagy egy
szereplő súlyának, szerepének csökkentésére stb. -
joga van.

II. A rendező nem módosíthat a darab műfa-
ján, nem hamisíthatja meg a mű alaphangulatát,
de az írás lényegének a maga felfogása szerinti
jobb kifejezésére eltérhet a jelenetek leírt egy-
másutániságától, sorrendjüket módosíthatja. A mű
érdekében egyet-egyet (például értelmének a
nézőhöz való eljuttatása érdekében) többször is
megismételtethet.

III. A rendezőnek nincs joga az egész művet
átrendezni és megsérteni az írói szándékot, de -
megint csak az írói üzenet világosabb érvényre
juttatása, a művészi hatás fokozása stb. - érdeké-
ben átrendezhet egy-egy jelenetet, eltérhet, sőt -
ha van saját rendezői világa, elképzelése, ahogy
ma divatosan szeretjük mondani, koncepciója az
adott műről - szükségszerűen el is fog térni a
korábbi felfogásoktól, még esetleg az írói
instrukcióktól is.

IV. A rendezőnek nincs joga az írott mű, az
írói üzenet ellen rendezni, de joga van annak
érdekében, annak erősítésére. Például szöveg
nélküli némajátékokat rendezni, vagy képeket,
szövegértelmezést, asszociációt elsősegítő eszkö-
zöket a játékba komponálni.

Lényegében ezekkel az eszközökkel élt Giricz
Mátyás is. A szöveghez egy betűt hozzá nem írt, a
darab mondanivalóját nem másította meg, nem
torzította el, együttese Barbara Garson színművét
játszotta el mint élő politikai szatírát.

A hogyan kérdésén is túljutva a játék módja és
helye volt a kérdés.

Giricz Mátyás 1956-ban védte meg rendezői
diplomáját a Szovjetunióban, azóta sok vidéki
színháznál dolgozott, leghosszabb ideig, kilenc
évet Győrben, és tudja, hogy az egyszínházú
vidéki város közönségét - jobban, mint egy pesti
színháznak a maga törzsközönségét - újra meg
újra meg kell nyerni. De igazán csak akkor nyer-
heti meg, ha kizárólag nekik, ennek a közönség-
nek játszik, valami olyan érdekes darabot, olyan
érdekesen, amire még Pesten is felfigyelnek, ami
iránt még Pesten is érdeklődnek. Komolyan kell
vennie tehát saját közönségét, és olyan szín-
vonalú produkciót kell létrehoznia, ami még az
országos versenyben is megállja a helyét. Ezt a

színvonalat pedig csak a sajátos arculatú, ötlet-
gazdag együttes tudja szolgáltatni. Igen ám, de a
vidéki színház mindent játszó, és közönsége -
mondják - mindenevő, persze csak annyira, mint
bármelyik nagyváros közönsége. Az pedig, hogy
mindent játszó, nem mond ellent az egységes és
kiérlelt gondolati, művészi koncepció-nak, hiszen
nyilvánvalóan nem a műfajokat kell egy nevezőre
hozni, hanem az azonos műfajokon belül kell a
sajátos gondolati egységet kialakítani.

A debreceni színház rálépett erre az útra.
Dürrenmatt A z öreg hölgy látogatása; Kerekes
Imre Kapaszkodj Malvin, jön a kanyar; Illyés
Gyula A kegyenc; Barbara Garson MacBird című
művének felfogása és előadásmódja, a ter-
mészetszerűleg különböző megoldások mellett is
sok azonosságot mutat - olyanokat, melyek a
debreceni színpad megújhodásához vezettek.
Lényege ennek az azonosságnak, hogy egy sajá-
tos, egyéni hangvételű - talán leginkább a gro-
teszk fogalmával jelölhető - közvetlen kapcsolatot
igyekszik kiépíteni a nézővel. Nem a sok külföldi
kísérlet, példa nyomán, utánérzésként
(gondoljunk a moszkvai Tagankára), hanem azok
mellett igyekeznek az eleddig passzív nézőt
aktivizálni és bevonni az előadás folyamatába, ha
erre a mű stílustörés nélkül lehetőséget ad. Ebbe a
sorozatba illeszkedett bele a MacBird, amely
konkrét politikai eseménye transzponált felidé-
zésén túl sémáját igyekszik adni az amerikai
politikai maffia működésének. Ezért a nézőt a
kulisszák mögé - nemcsak a színházi, ha-nem
elsősorban a politikai kuliszszák mögé - kellett
vezetni. Azt a nézőt is, aki esetleg nem
rendelkezett átlagos újságolvasói ismerettel, tá-
jékoztatni kellett a darabba asszociált politikai
események valóságáról. Hogy elfogadja és meg-
értse a shakespeare-i szöveg eltulajdonításának
jogosságát, és a mű egészén belül értse és élvezze
a poénok politikai aktualitását vagy szel-
lemességét.

Ez döntötte el a hol kérdését; a régi próba-
teremből teremtett - valóságosan - kisszínpadi
intim közelséget. Az újságpapírral telistele ra-
gasztott, borított falak olyan sajátos belső inte-
rieurt teremtettek, ami a nézőben azonnal a
tömegkommunikációs eszközökkel behálózott
modern világ asszociációját kelti. Mindez Gyar-
mathy Ágnesnek, a díszlet- és jelmeztervező-nek
a rendezővel tökéletesen szintézisben levő
megoldása.

Fokozza ezt - mintegy leszűkíti a fantázia
mozgásának lehetőségét a mai Amerikára -, hogy a
néző hófehér csuklyába öltözött Ku-Klux-



Klan-figurák sorai között lép helyére. A lép-
csőfeljárón a Klan lángoló keresztje, ráakasztva
puska, s ha távcső lenne rajta, mása lehetne a
Kennedy elnök életét kioltó fegyvernek.

Ezzel a rendező első és legfontosabb célja, a
kapcsolatteremtés sikerült. A hangulat megte-
remtésével felszabadította agyát a mű kívánta
asszociációknak.

A viszonylag rövid próbaidő (vidéki színhá-
zaink örök circulus vitiosusa; pedig jó eredmény-
hez kellő kiérleltség kell) legfontosabb rendezői
mozzanata a stílus egyneműségének színpadi
tisztázása volt, a folyamatos játékritmus meg-
teremtése, a színészi játék - több stílusrétegű
figurákról van szó - funkcionalitásának, és ami itt
ezzel egyenlő, korszerűségének elérése mellett.
Az előadás stílusegységének megteremtése
korántsem volt egyszerű. Az első elképzelés pél-
dául egy cirkuszbelsőt idézett volna a kis terem-
be, ketreccel, kifutóval és feliratokkal: „Óvjuk
nézőink testi épségét!", „A fenevadak jól ápolt,
kulturált megjelenésük ellenére életveszélyesek!"
stb. De a szöveg levetette magáról ezeket az öt-
leteket.

A szöveg miatt nem volt könnyű a színészi
játék egységének és funkcióba állításának mun-
kája sem. A szövegnek ugyanis jól felismerhetően
két rétege van: az eredeti shakespeare-i blank
vers. A „shakespeare-i irányjelzők" a szövegben
szükségszerűen az eredeti fordítók (Arany János,
Vörösmarty Mihály, Szabó Lőrinc, Somlyó
György) tolmácsolásában hangzanak el, hiszen a
néző klasszicitás-érzékének, szövegfel-
ismerésének dramaturgiai funkciója van. És az
ezzel teljesen összefolyó Barbara Garson-i (Orbán
Ottó fordította) szöveg, amely a mai politikai
aktualitást hordozza. Az előbbi a legnemesebb
veretű, az utóbbi - bár klasszikus formában
jelenik meg - mégis pongyola szleng.
Természetesen ennek a pongyolaságnak is
dramaturgiai értéke van. A tényleges időt jelzi,
azt, hogy a cselekmény a mai Amerikában
játszódik és nem Macbeth középkori Skóciájában.
Ezért kellett elvetni azt az ötletet is, hogy a Prológ
(eredetileg középkorú férfi közönséges utcai ru-
hában, kalapján tollal, derekán játékkarddal) egy
bajszos debreceni pógár legyen, juhász-subával a
vállán, és ő vezesse be a történetet. Hangulatrontó
stílustörésnek bizonyult, és a Prológ így a Melós
boszorkány lett, aki a nézők előtt a teremben
vedlik vissza eredeti szerepébe - jelezvén ezzel is,
hogy itt csak játékról van szó, ahol „... légies
színészek idézik képzelt lordjait a múltnak."

Összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a ren-
dezői munka első eredménye - a vázolt külső-
ségek összegezése - a látványélmény megterem-
tése volt. Es ez itt a színházi élmény kiinduló-
pontjaként az akadálytalan befogadás lehetősé-

gének megteremtője.
A rendező munkájának következő lépcsőfoka a

mű speciális érdekességének, ha úgy tetszik pi-
kantériájának megértetése volt. Hogy minden né-
ző megértse némajáték, jelzőtáblák, fényképek,
fény- és hangeffektusok segítségével az írói üze-
net lényegét: az aktuálisat, a politikait.

Nem kevésbé fontos - az előbbitől lényegében
elválaszthatatlan, mert a néző előtt a színpadon
már csak teljes egységben jelentkezhet - a szatíra
követelte ironikus, itt-ott a groteszkbe hajló
színészi játéknak egystílusú, a szövegnek alá-
vetett, az írói üzenetet szolgáló megvalósítása.

Ez utóbbihoz talán több elemző szót lehetne
fűzni. Mert ebben a műben nem „élő" figurák,
hanem csak a játékos ihlet művi jelzései jelennek
meg. A shakespeare-i műveltségélmény transz-
pozíciói és az újsághírekből kialakított politikus
sémák gyurmái, illetve ezeknek egy népi bohózat
stílusában történő „leleplezései". Tehát, ismétlem,
nem „élő" emberek, hanem a színpadon is
idézőjelbe tett jelzésrendszerek. A rendező nem
törekedett az egyes alakítások plasztikusságának a
kifejezésére, hanem éppen ellenkezőleg, az egyes
típusokat a jelzések szintjén tartva, a mű
egészének megfelelően igyekezett funkcionáltatni
a figurákat. Természetesen ez a fordított
játékstílus megkövetelte a nézővel való
közvetlenebb kapcsolatot. Ez viszont kötelezővé
tette a rendező számára a lehetséges túl- és rá-
játszás, a „ripacskodás" kivédését, illetve meg-
hagyását ott, ahol ez stílusértékű volt. (Ne
felejtsük, férfiszínészek játszanak - az eredeti
shakespeare-i játékszínnek megfelelően - minden
női szerepet.) Hogy az idézőjelbe tett jeleneteket
és helyzeteket a színészek érzékeltet-ni tudják, a
rendezőnek olyan próbaközi helyzet-
gyakorlatokat kellett kitalálnia, amelyekkel játé-
kosságukat életben tarthatta, de mesterségbeli
közhelyeiket levetkeztethette.

A nézőtér a színpaddal ölelkezik, a háttérfüg-
göny alig három-négy méterre van az első sorban
ülőktől, s az éppen nem játszó színészek padon
ülnek, oldalt, a nézőkkel egy magasságban, szinte
beolvadva közéjük.

Az előadás dinamikus kezdése után - a sze-
replők dalolva, lövöldözve lerohanják a nézőket,
„szétlövik" a színházat - a Prológ következik.
Mint már említettük, a Melós boszorkány - Novák

István alakítása - vezeti be a mű máso-



dik részét is. A rendező és a színész ügyeltek arra,
hogy világosak legyenek a figura politikai
következetlenségei. Olyannak láttatták, amilyen-
nek Barbara Garson megírta. Garson a mai
amerikai tömegmozgalmak egy-egy fontos társa-
dalmi rétegének képviselőjét igyekezett meg-
személyesíteni - legalább típusában - a három
boszorkányban. S ez önmagában kitűnő ötlet. A
beatnikeket, hippiket megelevenítő Beatnik
Boszorkány (Sárközy Zoltán), a néger polgár-jogi
mozgalmakat szimbolizáló Néger Boszorkány
(Kóti Árpád) mellett a harmadik típus magától
értetődően a Melós Boszorkány, az amerikai
munkás képviselője lett.

A három boszorkány együttese, mozgásuk
koreografálása - szinte a Csongor és Tünde három
ördögfiókájának travesztiája - idézte legerősebben
a szellemekkel, földöntúli lényekkel benépesített
shakespeare-i színpad levegőjét. Ezen a
színpadon minden lehetséges, hiszen elfogadtuk,
hogy egy ismert játék - a Macbeth - ürügyén
játszanak el a színészek egy modern tartalmú
játékot. Ezáltal lehetséges a nézőt a játék
folyamatába bekapcsoló stílus. Amikor John
Dunken Eddy - Fonyó István - meglátogatja
Makbegy államát, hogy „királyi díszben
elvonulva köztük élvezze majd szívük melegét",
majd eldörren a gyilkos fegyver, és megjelenik a
táblán a felirat: „Iskolai könyvtár", hogy mint
külső, de nem nehézkes segédeszköz mélyítse el a
hatást - a dörrenés utáni döbbent csönd majd egy
percig tart, és Fonyó nem kap a szívéhez, nem
haldoklik, csak egyszerűen kifordul a nézők felé,
és jó alaposan szemügyre veszi őket. Mintegy
szemlét tartva fölöttük: te voltál? .. . vagy talán
te? ... s utána egyszerűen lefekszik, ügyelve, hogy
meg ne üsse magát. Robert alak-ját Dózsa László
intellektuális biztonsággal, gunyoros stílussal
tipizálta, különösen a néma-játékban. A
főszereplővé vált Ted - Harkányi János -
lágyabb, ha úgy tetszik, kevésbé erőteljes volt a
szerep kívánta követelményeknél. Ted
harsányabb, izgágább, lehengerlőbb, mint amire
Harkányi erejéből futotta.

Makbegy lánya - Vasvári Géza - vaskos volt és
mulatságos, Kiss László, mint Toyash Fey
egyszerre volt megszeppent kisdiák és izzadó
intellektuel a hatalom buta, de erőszakos birto-
kosa előtt. Schaffer Zoltán hatásosan mutatott
páncéljában, fején a nemesveretű kályhacsővel,
de itt a jelmez kicsit ellentmondott a washingtoni
héják és galambok politikai küzdelmében évek
óta békepárti szenátor valódi énjének. Sárady
Zoltán mindkét szerepében hamisítatlan texasi
volt.

Bángyörgyi Károly Makbegye pontosan ábrá-
zolt politikus gengszter, szélsőségeiben harsány,
őszinteségében aljas, és mindenekfelett érdekei-
ben őszinte. Jól érzékelteti a shakespeare-i világ
és a „vegyeskereskedői" szellem közti különbsé-
get. Még az ostoba, bornírt „texasiasság", az
áljovialitás érzékeltetésére is volt eszköze. Méltó
párja Oláh György - Lady Makbegy -, aki a
szoknyás szerepet nyugodtan „emelte" a cirkuszi
bohóckodás szintjére, anélkül, hogy ez meg-törte
volna a nézőkben a cselekmény politikai
aktualitása iránti figyelmet. S mivel a groteszk
ripacsság a figura legfőbb tulajdonságát emelte
ki, a szerepértelmezés a típus leleplezését segí-
tette elő. Mindkét figurának - Makbegynek és
Lady Makbegynek - és az egész mű helyes érté-
kelésének fontos kérdése ez, hiszen nem az a fő
kérdés a műben, hogy az amerikai polgárok
mennyire feltételezik a banditizmust saját veze-
tőikről. A két figura az ilyen vonásokat erőseb-
ben hozta a macbethi alaprétegből, mint a mai
amerikai gengsztervilágból. Igaza van a darabot
fordító Orbán Ottónak: „Senki sem gondolja
komolyan, legkevésbé a szerző, hogy a Kennedy-
gyilkosság kulcsát a volt alelnök hitvesének reti-
küljében kéne keresni." A mű és a két fő figura
inkább azt akarja megmutatni, hogy a mai Ame-
rikában - C. Wright Mills, a szociológia pro-
fesszorának szavai szerint (megint Orbán Ottó
leleménye nyomán idézzük) - „a felsőbb körök
embere nem reprezentatív jellem. Magas pozí-
ciójába nem erkölcsi erényei emelték, mesés
sikereihez nem járultak hozzá érdemszerző képes-
ségei. A nagyok és hatalmasságok trónján ülőket
a hatalom eszközei, a vagyon, az ünneplés
mechanizmusa emelte fel: ezek a mi
társadalmunk mozgató erői".

Ezt ábrázolta ez a két figura, ennek Illusztrá-
lására készült a darab, és ezt bizonyította be a mű
szellemének oly pontosan megfelelő debreceni
előadás.
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