
A Tóték Washingtonban

Európai karrierje után legbiztosabb
színpadi exportcikkünk, a Tóték (bár ezt a
címet a Macskajáték folyamatosan perli
tőle) 1976 januárjában eljutott az Egye-
sült Államokba is. A bemutató színhelye
a washingtoni Arena Stage volt - szinte
hozzátehetnénk: természetesen. Az USA-
ban, tudjuk, igen kevés az európai érte-
lemben vett állandó színház, amely nem-
csak üzleti sikerre pályázik, hanem bizo-
nyos kultúrpolitikai funkciót is vállal,
műveltséget terjeszt, hagyományokat
ápol, ablakot nyit a múltra és az Ameri-
kán kívüli jelenre egyaránt - amely nem
egy egyszeri siker alkalmi nézőjéhez szól,
hanem állandó közönséget kíván tobo-
rozni, megtartani és nevelni.

A kevesek közül a szűkkörű élcsapat-
hoz tartozik az Arena Stage. Vezetője,
Zelda Fichandler jelentős művész; szín-
igazgató-animateur és művészeti vezető-
főrendező egy személyben, akár európai
kolléganői közül Joan Littlewood, Krys-
tyna Skuszanka vagy Ariane Mnouchki-
ne. Hosszú évek kitartó munkájával épí-
tette ki a műsor karakterét. Itt tartják, az
USA-ban páratlan módon, rendszeresen
színpadon a modern amerikai klassziku-
sokat ( A z ügynök halála, A mi kis városunk,
Rendkívüli kiadás, Így múlik el az életünk, Aki
szelet vet stb.), játszanak külföldi
klasszikusokat (például Shakespeare-t,
Csehovot, Ibsent), tartanak hazai
ősbemutatókat (például Sackler: A nagy
fehér reménység), s ugyanakkor figyelem-
mel kísérik a külföld színházát is. Brendan
Behan, Günter Grass, Max Frisch drámái
érték itt meg az utóbbi években amerikai
bemutatójukat; de emellett külön-leges
jelentőségű a nyitás Kelet-Európa felé: a
Tóték bemutatóját Ajtmatov-
Muhamedzsanov műve, a Föl a
Fuzsijamára előzte meg. A színház tavaly
nagy sikerrel vendégszerepelt a
Szovjetunióban, A mi kis városunk é s az Aki
szelet vet című produkcióval.

A Tóték szereplőgárdájának legtöbb
tagja Zelda Fichandler állandó társulatá-
hoz tartozik; a Tótot alakító Robert
Prosky ezelőtt a Ju l i us Caesar címszerepét
és A nép ellensége Stockmannját alakította.
A rendező, Edward Payson Call

vendégművész; a másik vezető amerikai
állandó színház, a minneapolisi Tyrone
Guthrie Theater főrendezője, és az
európai dráma szakemberének számít.

A Budapestre érkezett kivágásokból
ítélve a sajtóvisszhang igen széleskörű
volt. A szóban forgó lapok közül a leg-
tekintélyesebb persze a The New York
Times, amely két ízben is foglalkozott a
produkcióval; először a hazánkban is
többször járt „utazó kritikus", Henry
Popkin írt róla, másodszor az amerikai
színikritika rettegett vezéregyénisége,
Clive Barnes, akinek kedvéért bemutató-
kat kezdenek később, sőt, halasztanak el,
mert véleménye dönt sikerről és bukás-
ról. Számunkra azonban elmélyültebb-
nek, lényegre törőbbnek tetszik a két
helyi lap, elsősorban a The Washington
Star kritikája, és érdekesnek találjuk a
többi orgánum, így a Maryland Egyetem
lapja vagy a Maryland Rádió Központ
reagálását is. Úgy látszik, a kritikusok
nem sajnálták a fáradságot, hogy egy
kevéssé ismert nép még kevésbé ismert
irodalmába behatoljanak, megkeressék és
megértsék nekik is szóló mondanivaló-ját.
Ami mindenesetre annyit jelent: fel-
ismerték, hogy a Tóték a jelentős műalko-
tás nagy alkalmát kínálja egy másik nép
megismerésére és megértésére.

Az alábbiakban bő szemelvényeket
közlünk a kritikákból. Természetesen el-
hagytuk a mindegyikben igen nagy he-
lyet elfoglaló tartalmi ismertetéseket.

Sz. J.

The Washington Star, 1976, I. 22.

David Richards: Mese - de nem esti mese
Képzeljünk el egy afféle kis játékfalut,

amilyet európai kézművesek egykor oly
szívesen fabrikáltak: oromzatos házikó,
csiripelő madarak, az asszony fonott
hajkoszorúja kibólogat az ablakon, a férj
békességgel pipázik, és a kisleány a
kertben szökdécsel.

De mi történhet eme festői színhellyel,
ha a rugót túltekerik, és néhány fogas-
kerék elmozdul? Pontosan erről szól a
Tóték, ez a mai magyar vígjáték, amely-
nek amerikai bemutatója tegnap este zaj-
lott le az Arena Kreeger Theaterjében.

Mint a tavalyi évad során a Föl a
Fuzsijamára alkalmából, az Arena most is
izgalmas drámaírót mutatott be az
országnak, ismét gondos, teljes értékű és
ez esetben szardonikusan mulatságos
előadásban.

A Tóték mesekönyvbe illő történetet
mond el a lakájlelkű gyengékről, a pozí-
ciójukkal visszaélő hatalmasokról, vala-

mint egymással űzött ironikus játékaik-
ról. A kontraszt Örkény meséjének
egyszerűsége és a mélyén bujkáló sötét
erők között - ez teszi a művet sajátsá-
gosan nyugtalanítóvá. A figurák úgy
festenek, mintha egy souvenirbolt pol-
caira is odaillenének, a színpompás pa-
raszti miliő furán komikus reproduk-
cióiként. De a takaros festékréteg alatt
fintor lapul. És miközben Tóték kis ta-
nyája fenyőillatú nyugalmat áraszt, nem
messze tőle dúl a második világháború.

Még a bozontos hajú postás, aki a da-
rabot nyitja, végig a peremén kering, és
rángatja az emeltyűket és köteleket, ame-
lyek a Kreeger színpadát megkergült
körhintaként pörgetik - még ő sem az a
szimpla félkegyelmű, akinek látszik.
Beleártja magát a postába - egyes leve-
leket kinyit, másokat megsemmisít, és
eközben úgy változtatja meg ügyfeleinek
életét, akár valami démoni vigyorgású
isten.

Tőle értesültek Tóték arról, hogy fiuk
parancsnoka néhány heti lábadozásra
hozzájuk érkezik. Azon nyomban felfe-
dezik a lehetőséget: javítani a fronton
harcoló fiatalember helyzetén. Ha a
tisztet szépen felhizlalva, kipihenten
küldik vissza - vajon nem viszonozza-e
majd a szívességet?

Így hát a szó szoros értelmében min-
denre készek, hogy vendégüknek, ennek
az idegsokkos figurának a kedvében
járjanak. Az őrnagy szüntelenül imbolyog
a jóindulatú leereszkedés és a vak
zsarnokság között. Talán idegesíti Tót
tekintete? Helyes - Tót egész az orráig
húzza tűzoltósisakja ellenzőjét. Nyűvik
idegeit a hosszú falusi éjszakák? Semmi
baj; az egész család fenn marad hajnalig,
hogy kötszeres kartondobozokat
ragasszanak a háború céljaira. Irritálja
Tót ásítása? Ezen aztán igazán könnyű
segíteni, a szájba nyomott elemlámpával.
És ha a dobozok nem állnak össze elég
gyorsan - a család készségesen sorakozik
fel egy értelmetlen futószalag mellé.

A kis, komikus megaláztatások nagy
megaláztatásokig eszkalálnak, és min-
denkit a téboly peremére sodornak. Ör-
kény aztán egy végső, macabre csavarás-
sal állítja helyre a szituációt - ha ugyan
ez a világ valaha is a helyén volt.

Örkény szövegének rangját komikum és
groteszk hibátlan egyensúlya biztosít-ja.
Azt mondhatnánk rá: „grimmly" vidám.
(Szójáték a „grim" - komor és a Grimm
név között - Sz. J.) És Edward Payson
Call rendezése mindvégig eltalál-ja ezt a
tónust.



Magukat Tótékat csodálatosan játsszák
Robert Prosky mint az apa, akinek arca
gutaütésesen puffad fel, mielőtt rossz
felfújt módján visszalappadna a tompa
kimerültségbe; Regina David mint a
felesége, aki kötelességtudattal és aggo-
dalommal telve biztatja férjét újabb és
újabb megalkuvásokra; és LeClanche Du
Rand, mint engedelmes lányuk és er-
nyedetlenül lelkes dobozoló.

Maclntyre Dixon a látogatóba érkező
tiszt, aki a környező világon áll bosszút a
maga idegrángásaiért. Éles és mulatságos
alakítás, melyet épp a megfelelő arányban
bélel a fenyegetés, még olyankor is, amikor
a szereplő akaratát csak egy makacskodó
vasalódeszkával méri össze.

De az est valóban meglepő portréját
Gary Bayertől kapjuk, a tompult agyú
postás szerepében, aki, míg ki nem pró-
bálta, nem is tudta, hogy az ember nem
ülhet és állhat egyszerre. Bayer valahol a
mélyben rátalált ennek a hülyének a szí-
vére; s érezzük, hogy sajog ez a szív a
társadalomért, amely nála is nagyobb
bajban van.

John Lee Beatty díszlete alighanem a
legigényesebb az Arena eddigi színpad-
képei közül: bukolikus pompájú, utazási
prospektusokat idéző világ, elbűvölő
mézeskalácskunyhóval, amely bármely
pillanatban pörögve kifordulhat alapjaiból.
És a végső mázréteget Robert Dennis
eredeti kísérőzenéje adja meg: olyan
muzsika ez, melyre egyaránt perdülhet
táncra Jancsi és Juliska és - a Führer.

The Washington Post, 1976. L 23.

Richard L . Coe: Mozgalmas „ Tóték"
A Tóték abszurd színház, a groteszk

magyar fajtából. A Kreeger-teremben
lezajlott amerikai bemutató nyomán ke-
serű, szökellően szellemes drámát isme-
rünk meg; gyanítom, azokat vonzza majd
különösen, akik szeretik a „Doonesbury"-t
és Monty Python Repülő Cirkuszát. (A
„Doonesbury" comic strip, az
intellektuálisabb fajtából. Monty Python
Repülő Cirkusza vad és bonyolult humorú
angol tévésorozat. - Sz. J.)

Mindez csillámlóan mozgékony játék-
stílust kíván, és Edward Payson Call
rendezése ezt időnként meg is teremti.
Másszor viszont bizonytalan, tapogatózó,
sőt, disszonáns a játék.

...A mondanivalót aláhúzza az első
megjelenő szereplő, a féleszű postás, aki
előszeretettel óvja a címzetteket a rossz
hírektől - például attól az értesítéstől,
miszerint a fiú már elesett.

Ezek hát a filozófiai mondandó szim-
bolikus elemei. Meglehet, hogy a józan
észt épp a postás őrültsége képviseli.
Meglehet, hogy a család áldozata min-
denképp hiábavaló lenne. És nem is a
háború az egyedüli céltábla: őrület maga
az élet is.

A legfontosabb a stílus, a váratlan, az
odavetett groteszk elemek, s a komoly
gondolatok hirtelen, hátborzongató be-
csempészése - mintha a Marx-testvérek
hirtelen átbillennének Kierkegaardba.

...A Tóték, mikor a tolmácsolás a kellő
színvonalon áll, igen hatásos. Ha a
színvonal esik, jut idő gondolkodásra, és
ilyenkor eszünkbe ötlik: bármilyen hibáink
legyenek is nekünk, amerikaiaknak --a
paraszti gondolkodás idegen tőlünk.
MacIntyre Dixon őrnagya itt gyorsan
leszerepelne. Helló, Jack Anderson, helló,
Woodward és Bernstein, helló,
kongresszusi képviselők: hajítsátok már le
ezt az őrült tisztet annak a derék
sorkatonának a hátáról! (Jack Anderson,
Woodward és Bernstein - a két utóbbi épp
a Washington Post munkatársai, akiknek
nagy részük volt a Watergate-ügy
leleplezésében - politikai riporterek és
szakírók. - Sz. J.)

The New York Times, 1976.11.
1.

Henry Popkin: Groteszk parabola Ma-
gyarországról

Magyarország, amely a hajdani idők-
ben Molnár Ferencet, Lugosi Bélát és a
Gábor-nővéreket exportálta, helyre-állítja
a második világháború óta szinte teljesen
megszakadt kontaktusokat, és most
elküldte hozzánk egyik új drámáját.
Örkény István Tóték című művét a
washingtoni Arena Stage mutatta be és a
hónap végéig tartja műsoron.

A Tóték a mollra hangszerelt móka szel-
lemét kombinálja az önkényeskedő zsar-
nokok tébolyának maró bírálatával...
Edward Payson Call rendező megleli a
helyes egyensúlyt rusztikus festőiség és
komoly politikai mondanivaló között, és
MacIntyre Dixon őrnagya meggyőző
portrét rajzol az őrületről. Emlékezetes
Gary Bayer groteszk arcképe a félke-
gyelmű postásról, valamint Robert Prosky
az apa szerepében.. .

A magyaroktól azt hallottam: a színmű
azt mutatja be, milyen megvetően bánt a
régi katonai arisztokrácia azokkal, akik
társadalmilag alatta álltak. Ez bizonyára
igaz; de a Tótéknak ugyanakkor ott a helye
a modern kelet-európai abszurd
drámairodalomban is.

The New York Times, 1976, II. 23.

Clive Barnes: Tóték, Magyarországról
Két jóízű szerep: az őrnagy és a tűzoltó-
parancsnok.

... Mr. Örkény Tótékja, amely most itt
látható, az Arena Stage Kreeger The-
aterjében, ironikus komédia, amely 1943-
ban játszódik, egy kis hegyi faluban. A
hangnem az a groteszk mesestílus, amelyet
a kelet-európai írók már a cseh Svejk, a
derék katona és társai óta elő-szeretettel
használnak, falusi vagy komikus
munkáskörnyezetű témák esetén.

... A stílus néha túlságosan rusztikus, a
komikum pedig naiv. Persze bizonyára
veszendőbe ment egy és más a fordítás
révén is. . . Mindenesetre a legjobban a
két, életnagyságúnál nagyobb félcédulás :
az őrnagy és a tűzoltóparancsnok meg-
teremtése sikerült. Ezek ketten igazi
mulandóságot nyújtanak, s az a fantázia-
dús komikum, melyet Mr. Örkény és
rendezője, Edward Payson Call az őr-nagy
és egy vasalódeszka konfrontációjából
kicsihol, tiszta merő chaplini (vagy
legalábbis Hulot úr-féle) arany.

Az Arena 'Stage az ország egyik leg-
csiszoltabb együttese. Az szereplők játék-
stílusa -- amely mostanra teljesen beérett -
hajlékony és kellemesen bukolikus.
Különösen vonatkozik ez Robert Proskyra,
a katatóniára hajló, megfélemlített
tűzoltóparancsnok szerepében, és a nett,
villogó szemű Stanley Andersonra, aki
mint Elegáns Őrnagy valósággal elkáp-
ráztat őrületének látszólagos józanságával.

Tóték
A kritikus rovata - Maryland Rádió
Központ - 1976. L 22.

A kritikus: David Boorstin
A hét legnagyobb eseménye a wa-

shingtoni színházi életben az Arena Stage
bemutatója volt. Örkény István magyar
drámaíró Tóték című művét adták elő,
Amerikában először. Mint megtudtuk, a
hatvanhárom éves Örkény egyike Kelet-
Európa vezető drámaíróinak, és a Tóték a
legismertebb műve. Ő maga groteszk
komédiának nevezi; magam valahol fél-
úton jelölném ki a helyét a bohózat és az
1960-as években oly divatos abszurd
komédia között.. .

A cselekmény egyértelmű parabolája a
zsarnokságnak és adott esetben a láza-
dásnak, hangsúllyal a Tót család vak
engedelmességének abszurditásán.

Nehéz elképzelni e darabot jobb elő-
adásban, mint amilyet az Arena Stage
biztosított. A színészi játék szokás szerint



elsőrangú, a Kreeger Theater intim
légkörét maximálisan kiaknázó díszlet
pedig kész gyönyörűség. A Tóték néha -
például mikor az őrnagy lírai eksztázisban
festi le, miképp váltja majd meg az em-
beriséget a dobozolás - roppant mulat-
ságos és az abszurditás Monty Python-i
szintjére emelkedik. Egy ponton azonban -
úgy két és fél óra múlva - a vicc elvé-
konyodik, és az ember kezd jobban oda-
figyelni a hátgerincére, mint a színpadra.

University of Maryland, 1976. L 24.

Ken Baskin: Drámai tragikum a Tótékban

Mit csinál az ember, ha épp az az eszme
ássa alá életképességét, amely egész éle-
tét vezérli, s megszabja létjogosultságát?
Szkizofrénné válik, öngyilkos lesz vagy
adaptálódik ? És reagálása miféle ered-
ményekhez vezet?

Ezt a problémát vizsgálja Örkény István
a Tótékban, ebben az egzisztencialista
parabolában, amely Harold Pinter
kegyetlenségét kombinálja Thornton
Wilder bohókás szimbolizmusával, és
amelynek amerikai ősbemutatóját most
tartotta az Arena Stage.

A dráma cselekménye egy látogatás
körül forog. A látogató az őrnagy, a Tót
család fiának parancsnoka, aki a család
körében kíván kigyógyulni a második
világháború okozta idegösszeomlásából. A
család lelkesen üdvözli az őrnagyot, és
minden excentrikus kívánságához alkal-
mazkodik, beleértve azt a követelését is,
hogy egész éjszaka dobozokat gyártsa-
nak. Ettől remélik, hogy fiuk majd ked-
vezményekben részesül, és nő az esélye a
háború túlélésére.

A végén az őrnagy az őrületbe kergeti
Tót urat, és mikor nem hajlandó a meg-
beszélt időpontban távozni, Tót úr négy
egyenlő darabra vágja.

Mindennek iróniája az, hogy a fiú már
halott. Csakhogy ez a hír nem jutott el
hozzájuk, mert a postás összetépte a
sürgönyt.

Örkény itt arra utal, hogy ha az ember
létét motiváló eszme, adott esetben a fiú
életben maradása mint cél, totálisan szét-
rombolja az életet, akkor több dolog közül
választhat. Megteheti, hogy Tótné módján
alkalmazkodik. Dönthet úgy is, hogy
megőrül és eközben fölfedezi igazi erejét,
mint Tót úr (R. D. Laing jut eszünkbe!), s
így, midőn a normális rend nem áll helyre,
elpusztíthatja az őr-nagy által szimbolizált
„raison d'ętre"-jét, bármily fájdalmas is ez
a pusztítás.

Örkény legérdekesebb színpadi fogása,
hogy a falu bolondját, a postást egy tehe-

tetlen isten szimbólumaként alkalmazza,
aki nem képes másra, mint hogy együtt-
érzően figyelje az eseményeket.

A postás huzigálja a díszlet változtatá-
sára szolgáló köteleket és emelőket, és
figyeli az egész cselekményt; érzi Tót úr
gyötrelmeit, mégsem képes többre, mint
hogy alkalmanként elfogadjon egy pohár
bort.

Ami a legfontosabb : a postás összetépi
a sürgönyt, amely a családot a fiú halá-
láról értesíti, s ily módon cselekvéseiket
hiábavalóvá, „raison d'ętre"-jüket illu-
zórikussá teszi. A postás szívből szereti
Tótékat, mégsem tehet mást, mint hogy
még növelje nyomorúságukat.

A postás szerepében Gary Bayer hoz-
zájárul az évad egyik legbizarrabbul ér-
dekes produkciójának megszületéséhez.
Bayer úgy bánik arcával és hangjával,
hogy szellemi elmaradottsága nyilvánva-
lóvá váljék, miközben mégis közvetíti azt
a széles emocionális skálát, amely a
postást egyfajta, a cselekményt kommen-
táló kórussá teszi. Intenzív együttérzése,
mikor rájön, hogy Tóték fia halott, meg-
rendíti a közönséget, hiszen ritka fájdalom
ez: olyan emberé, aki mások nyo-
morúságát erőteljesebben érzékeli a sa-
játjánál. Es boldog izgalma, mikor Tót úr
bejelenti, hogy feldarabolta az őrnagyot, a
dráma egyik emocionális csúcs-pontja.

De Bayer alakítása mégsem mondható
kiugrónak, mivel mind a többi alakítás is
épp ilyen kifejező és jellemző erejű. A
színészek egyszer sem esnek ki szerepük-
ből vagy unatkoznak, mikor épp nincs
szövegük, ahogy ez kevésbé profi elő-
adásokon előfordul.

Mi több: Edward Payson Call rendező
az egyéni alakításokat egységes, harmoni-
kus egészbe szőtte: nem lóg ki senki.

A folyamat a dráma végén tetőzik,
mikor a Tót család izgatott tánccal ün-
nepli az őrnagy halálát. A zsarnoki őr-
nagytól megszabadulva néznek szembe a
jövővel, immár, egy „raison d'ętre"
vigasza nélkül. És ez Örkény mondani-
valója: az ember akkor a legnemesebb,
amikor saját szellemének béklyóitól meg-
szabadulva néz szembe az élettel.
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Örkény István, a magyar szerző szín-
műve az élet zaklatóan groteszk elemeit
foglalja vígjátékba. Jó adag fantasztiku-
mot kevert abba a szentháromságba,
amely a hagyományosabb abszurd szín-
házban az ember végső bukását előidézi:

az idő, az elidegenedés és a robottá válás
hármasába.

A cselekmény színhelyéül szolgáló
forgószínpad kis magyar hegyi falut áb-
rázol, a mesekönyvek hangulatában el-
képzelve. A díszlet hol egy Jancsi és
Juliska-szerű mézeskalácsház előtti teret
mutat, a háttérben a képes naptárokból
ismert, ködbe vesző csúcsú hegyekkel,
majd átfordul egy ugyancsak képes-
könyvszerű nappali szobába.

... A cselekmény - a groteszkségnek
valóságos ékköve - egy eszelős postással
indul (Gary Bayer), aki elolvas minden
levelet és sürgönyt, és csak azokat
kézbesíti, melyek megnyerik tetszését.
Ezután a külvilág még közelebb nyomul a
mézeskalácsházhoz és bábfiguraszerű
lakóihoz. A fiú azt írja, hogy parancsnoka
egy időre a családhoz látogat, hogy a
hegyvidék és a falu nyugalmában
visszanyerje egészségét.

És az őrnagy valóban meg is érkezik
Tóték mézeskalácsházába, és idegállapo-
tával, no meg rangjával zsarolva mind-
végig mesterien zsarnokoskodik a család
fölött. A legmulatságosabb és
legbosszantóbb produkciója, amikor
körbe-kergeti Tót papát a színhelyen.
Prosky ismét kiemelkedő vígjátéki
alakítást nyújt.

A cselekmény megoldásában a magyar
drámaíró, az abszurditás értelmezése
szempontjából közelebb kerül Genet-hez,
mint Ionescóhoz és Becketthez. Genet
figyelmeztetett arra, hogy a frusztrált
emberek körül, akik vagy Godot érkezését
vagy az őrnagy távozását várják, ott
leselkedik a sátán. És a klasszikus abszurd
szerzők mind helyeselték volna, hogy a
postás nem kézbesíti azt a sürgönyt sem,
amely a fiú elestéről tudósít, ily módon
megkérdőjelezve Tóték be-hódolását az
őrnagy előtt.

(Szántó Judit fordítása)


