
re vall, hogy a vidám színpadi bemuta-
tóból alapvetően hiányzik ez az aspektus,
noha a színész az első negyedórában azért
megvillantja színészetének ezeket a
színeit is. E hangütés elmaradhatott
volna, annál is inkább, mert a későbbiek
során Bodrogi sokkal izgalmasabb játék-
ra invitál: ironikus, szellemes, nosztal-
giáinkat megfricskázó, emberi tartal-
makban gazdag, fájdalmas komédiára.

Bodrogi alakításának legfőbb értéke a
stiláris egyensúly pontos megtartása. S a
stílus ezúttal nem csupán formát, előadói
modort jelent, hanem az emberi jelenlét
karakterét is. Attól még, hogy az előadás
eleve lemond a külsődleges imitációról,
ugyancsak kísérthetne a játékmódbeli
imitáció, mondjuk, olyas-féleképp, mint
A csütörtöki hölgyek vár-színházi
előadásán. De nem ez történik. A színész,
miközben felidézi a nézőtér
szentimentális érzeményeire apelláló le-
gendát, újra s újra az értelmünkre hivat-
kozik. Hogy mivel? Mindenekelőtt azzal,
hogy nem igyekszik azonosulni -
„lelkileg" sem! - Seress figurájával, ha-
nem megmutatni akarja. S ez az a színé-
szi gesztus, amely újólag rá kell hogy éb-

resszen bennünket: a legenda nemcsak
Seress Rezsőről szól, hanem rólunk,
mindannyiunkról, akik alakja köré szőt-
tük, elhittük, továbbadtuk, elmerengtünk
rajta. Bármilyen habkönnyűnek és
„lezsernek" tűnik is a játék, ily módon
megakadályoz abban, hogy saját nézői
gyengeségünk áldozatai legyünk. Bodrogi
nem alkalmaz semmiféle szembeötlő
idézőjelet, elidegenítő effektust, mégis
megvan játékának a maga történelmi di-
menziója: azzal, hogy a Seress-sorsot mu-
tatja meg, s ez a sors tükör - talán görbe
tükör, de „görbeségét" is láthatjuk - kö-
zelmúlt történelmünk előtt.

Ez a Szomorú vasárnap előadásának em-
beri tartalma. Lehet, hogy a nézőtéren
ülve, így nem tudatosul bennünk, sőt
talán később sem mindenkiben. De meg-
érinteni minden nézőt megérint. Megszü-
letik egy szórakoztató produkció, mely ha
akarjuk, ha nem, tovább dolgozik ben-
nünk. Nevezzük minimusicalnek? Vagy
importált kifejezéssel one man show-nak?

Végül is mindegy. Egy ízig-vérig vígjá-
téki színész művészi frisseségét csodál-
juk, aki e közeli-távoli legendával a má-
hoz tud szólni.

NÁNAY ISTVÁN

Merre tart
a Madách Színház?

Nagy múltú, nagy befogadóképességű,
divatos színház a közkedvelt Madách
Színház; ebből következően különösen
jelentős az ízlés- és tudatformáló hatása.
Kérdés azonban, hogyan tesz eleget a
művészi hivatásának? Milyen szemléletet
sugallnak az előadásai, milyen ízlést
plántál nézőibe? Hogyan befolyásolja a
maga eszközeivel estéről estére a kamara-
és a nagyszínház együttesen több mint
ezer nézőjét ez a kulturális intézmény,
milyen szemlélet jegyében és mire moz-
gósítja vagy nem mozgósítja a nézők
pszichikai és gondolati aktivitását?

Elöljáróban meg kell említeni, hogy a
színház tevékenységét, a róla előzetesen
kialakuló képet nagymértékben be-
folyásolja a színház múltja, az a tradíció,
amelyet büszkén lehet folytatni vagy nyíl-
tan megtagadni, de tudomást venni róla
nem lehet. 1941, Pünkösti Andor Madách
téri színházának megnyitása óta - kisebb
átmeneti időszakokat leszámítva - a szín-
ház nevét mindig a társadalmi érzékenység
és a művészi minőség fogalmával lehetett
és kellett összekapcsolni. Pünkösti
legendás hírű előadásai, a felszabadulás
után Palasovszky Ödön és Hont Ferenc új
hangú produkciói, az államosítást követő
esztendők dogmatikus Sztanyiszlavszkij-
kultuszából kinövő, ám azt lényegében
meghaladó bemutatói, a hatvanas éveknek
a modern realizmus jegyé-ben fogant,
emlékezetes színpadi művei jelzik azt a
tradíciót, amely generációk számára
nyújtott művészet- és világszemléletet
befolyásoló indítást, s amelyet a mai
Madách Színháznak is figyelembe kell
vennie műsora, stílusa alakításakor.

A gondolati-tartalmi értékek azonban
azáltal teljesedhettek ki, hogy a Madách
Színház mindig a kitűnő színészek és
rendezők színháza volt, s nagyrészt a jól
összeszokott, egységes stílusú, magas
művészi színvonalú társulatnak köszön-
hető, hogy még a kötelező művészet-
politikai vagy a szürkítő divatáramlatok
időszakaiban is művészileg és emberileg
többnyire megrázó előadások születtek.

A színház korábbi korszakaiban az el-
térő ízlésű és módszerű rendezők munkás-

Seress Rezső: Bodrogi Gyula (MTI Foto)



fórum
sága, a műsor műfaji, tematikai, stiláris
változatossága együttesen tükrözte a szín-
ház és a társadalom bonyolult, sokrétű
viszonyát. A különböző rendezőegyéni-
ségek egyidejű jelenléte nem engedte meg
a művészi és gondolati kényelmességet, jó
értelmű rivalizálásra serkentette a
rendezőket, a társulatot pedig arra
késztette, hogy a lehető legjobb színvo-
nalán dolgozzon. Ez volt az oka annak,
hogy minden évadban jó néhány kitű-nő,
nem egyszer színháztörténeti jelentőségű
előadás született, ez adott hallatlanul nagy
népszerűséget a színháznak.

De szembe kell néznünk a ténnyel: az
elmúlt években a színház tevékenysége -
tartalmában és minőségében - meg-
változott, eltért attól a tradíciótól, amely
évtizedekig meghatározta a színház hí-rét
és nevét. Ez a változás a színház mű-vészi
munkájának beszűküléséhez, társadalmi
érzékenységének részleges fel-adásához
vezetett és vezet. A színház nem a valóság
ábrázolását, hanem a kikapcsolódást
nyújtó szórakoztatást tekinti elsőd-
legesnek, produkcióiban egyre gyakrabban
tapasztalható a valóság megragadásának
felszínessége, a kockázatmentes művészi
megoldások keresése, a színészi-művészi
rutin eluralkodása.

Mindez persze csak késleltetetten érez-
teti közönséghatását. Először csupán a
nézők egy kisebb, érzékenyebb rétege
szakad le a színház baráti köréről, de a
bérletesek vagy a nagyszerű színészekre
kíváncsi jegyre várók sokasága még jó
ideig megmarad biztos közönségnek. De
már nem annak a Madách Színháznak
lesznek a nézői, amelynek hírneve a szín-
házba vonzotta őket, s nem az a közönsége
lesz a színháznak, mint jó néhány éve volt.
Azok alkotják ma a Madách Színház
törzsközönségét, akik egy ízlés-konzerváló
bulvárszínházat kívánnak. A Madách
Színház tevékenysége ugyanis egy
bulvárszínházi formához közelít. Ez akár
elfogadható is lenne, hiszen a szín-házi
élet sokszínűségének jogos követelménye
egyenesen kívánatossá tenné, hogy legyen
egy olyan színház Budapesten, amely
magas művészi színvonalon szórakoztat, s
azt nyújtja, amit vállalt feladata és műfaja
alapján ígér. A probléma az, hogy a
Madách Színház nem azt adja, amit ígér.
Az egyértelműen szórakoztató darabokban
gondolati és társadalmi mélységeket akar
megmutatni, a klasszikus értékeket
hordozó műveket viszont elsekélyesíti. S
egyként hiányzik belőlük a kikezdhetetlen
szakmai tudás. Nivellál tehát, s ezáltal
meghamisítja az

értéket is, a darabok valóságtartalmát is.
Azt a képzetet sugallja, hogy a színház
nem a magunkkal, a közösségi problé-
mákkal való szembenézés helye és alkal-
ma, hanem - ahogy a színház történeté-
nek egy monográfusa, Csillag Ilona ír-ja -
menedék. Menedék a világ durvaságai,
attrocitásai elől, menedék, ahol csak
periférikus v a g y egyéni gondokról esik
szó, ahol a szépség és jóság adhat erőt a
világ megpróbáltatásaival szembeni napi
küzdelmekhez. E z a z általános értelmű
humanista attitűd azonban a valóságban
leszerelő, megnyugtató, elaltató magatar-
tás. Tűrésre, beletörődésre inspirál, és nem
a változtatásra, a jobbításra.

Ez a szemlélet már évekkel ezelőtt
meghatározója volt Ádám Ottó produk-
cióinak, de az utóbbi években a színház
egész művészi tevékenységét áthatja. A
szemlélet kiszélesedésével párhuzamosan
elveszett az értékek féltéséből adódó hu-
manista alapmagatartás, és helyébe a me-
nedék valóságot kirekesztő funkciója ke-
rült és erősödött fel.

Hogyan tükröződik ez a jelenség a
színház műsorában és stílusában? Először
is nézzük a számokat. Viszonylag hosszú
időszak - tíz évad -- bemutatóinak
arányszámait vizsgáltam. Az 1973/74-es
évad volt az első, amelyben a színház
előző periódusában jelentős szerepet ját-
szó rendezők közül nemcsak Pártos Géza,
de Vámos László sem volt jelen, azaz ettől
kezdve számíthatjuk azt a kor-szakot,
amelyet kétségtelenül és egyértelműen
Ádám Ottó művészi ízlése ha-tározott
meg. Ő a színháznak több mint
negyedszázada rendezője, s több mint tíz
éve igazgatója, illetve igazgató-főren-
dezője. Mellette Lengyel György tizen-
nyolc és Szirtes Tamás több mint tíz éve
dolgoznak a színháznál, és a vizsgált
időszak első felében ott rendezett még
Kerényi Imre is. Kerényi kiválása a
színházból azt eredményezte, hogy az ő
érdeklődési körét képező darabok, illetve
irányzatok (Brecht, Tamási például)
eltűntek a repertoárból, s még erősebben
polarizálódott a két rendező, Lengyel és
Szirtes közötti feladatmegosztás: Lengyel
főleg a magyar és a nem angol klasszikus
szerzők műveit vitte színre, míg Szirtes
elsősorban a szórakoztató és kommersz
darabokat. Nem tekinthető te-hát
önkényesnek az a periodizálás, amely
Kerényi távozását tekinti osztópontnak.

Tíz évad alatt hatvanöt darabot mutatott
be a színház, ebből az első öt évre
harminchat, a másodikra huszonkilenc
premier jutott. A művek 46 százaléka -

harminc dráma magyar szerzőtől való. A
bemutatók részletesebb megoszlását
tekintve kortárs magyar szerző műve az
összbemutatók 29,2 százaléka (az 1973/
74-es szezontól az 1977/78-asig tartó első
periódusban 33,3, a napjainkig tartó má-
sodikban 27,4), a huszadik századi ma-
gyar szerzőké 13,8 (14, illetve 10,2), ti-
zenkilencedik századi íróé 3 (0, illetve
6,8). A klasszikusnak tekinthető huszadik
század előtti külföldi művek részaránya
20,2 (22,2, illetve 17), a huszadik századi
külföldi szerzők félklasszikusnak számító
darabjainak aránya 18,5 (25,1, illetve
10,2), az angolszász szórakoztató és
kommersz daraboké 12,3 (2,7, illetve 25),
míg a szovjet szerzőké 3 (2,7, illetve 3,4)
százalék.

A bemutatott darabok arányszámánál is
érdekesebb képet mutat a repertoáron
lévő darabok megoszlása. Csupán az
1981/82 és az 1982/83-as szezon tizenöt,
illetve tizenhét bemutatójának az előbbi
szempontok szerinti bontását adom meg:
mai magyar szerző műve 26,7, illetve
23,6 százalék, huszadik századi magyar
íróé 13,3, illetve 11,7 százalék, tizenki-
lencedik századi magyar íróé 6,6, illetve
6 százalék, az összes magyar darab 46,6,
illetve 41,3 százalék, a klasszikus külföl-
di műveké 20 illetve 11,7 százalék, az
angolszász szórakoztató és kommersz
daraboké 26,6, illetve 35,3 százalék, a
szovjet szerzőké 6,8, illetve 11,7 száza-
lék. Huszadik századi külföldi „félklasz-
szikus" nem szerepelt a műsoron.

Mi olvasható ki a számokból? Min-
denekelőtt az, hogy a Madách Színház
különösen fontosnak tartja a magyar drá-
ma ügyét, bemutatóinak közel fele ma-
gyar szerző műve. Ezen belül is a premie-
rek nagyobb része mai író alkotása. Ha
azonban figyelmesen megnézzük az ará-
nyokat, azt is észrevehetjük, hogy a ma-
gyar dráma viszonylagos súlya csökke-
nőben van, erre utalnak a bemutatók és a
repertoár adatai. S ha ehhez hozzátesz-
szük azoknak az íróknak a listáját, akik-
nek a drámái színpadra kerültek, további
következtetésekre juthatunk. A huszonkét
szerző impozáns névsora - Bródy Sándor,
Gyárfás Miklós, Gyurkovics Tibor, Háy
Gyula, Hofi Géza, Hubay Miklós, Illés
Endre, Illyés Gyula, Karinthy Ferenc,
Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Molnár
Ferenc, Móricz Zsigmond, Németh
László, Polgár András, Sarkadi Imre,
Sütő András, Szabó Magda, Szakonyi
Károly, Szép Ernő, Szomory Dezső,
Tamási Áron - azt sugallja, hogy a
Madách Színház értékfelmutató, érték-



őrző színház. S ez lényegében így is van.
Még akkor is, ha tudjuk-látjuk, a bemu-
tatott darabok esztétikai, tartalmi, szem-
léleti szempontból egyaránt valójában igen
eltérő értékeket képviselnek.

Am a névsor azt is mutatja, hogy koc-
kázatkerülő színház is a Madách, hiszen
tíz év alatt egyetlen olyan névvel sem
találkozunk, akinek a darabját ez a szín-
ház segítette volna először színpadra. Sőt,
a darabok legtöbbje nem ősbemutató,
hanem utánjátszás. Ez önmagában persze
nem baj, de egyik fontos jellemzője a
biztonságossá, a konzervatívvá válásnak,
az elkényelmesedésnek.

A külföldi szerzők műveinek megosz-
lása még inkább rávilágít a színház tevé-
kenységének megváltozására. A klasszi-
kus darabok aránya - bár némi csökkenő
tendencia itt is észlelhető - lényegében
azonos értéken maradt. Ám a huszadik
századi „félklasszikus" műveké, illetve az
angolszász szórakoztató és kommersz
daraboké lényegesen módosult. Míg az
első periódusban a színház szórakoztató,
kikapcsolódást nyújtó repertoárhányadát
irodalmilag, gondolatilag igényes darabok
alkották, addig a másodikban ezeknek a
műveknek az aránya felére csökkent, a
kommerszeké viszont közel tízszeresére
nőtt. Erre az arányeltolódás-ra nem
elfogadható magyarázat az, hogy ebben az
időszakban zárt be a Kamara-színház, és a
város három különböző pontján játszó
ideiglenes játékhelyeknek közönségvonzó
programot kellett kialakítani. Hiszen
ebben az évadban már ismét működött a
Kamaraszínház, de a repertoárban
nemhogy csökkent volna, ha-nem
jelentősen nőtt a kommersz részaránya,
miközben a magyar daraboké s a
klasszikusoké egyértelműen csökkent.

Feltűnő, hogy teljesen hiányzik a szín-
ház repertoárjából a szocialista országok
drámatermése éppen úgy, mint a dráma-és
színháztörténet alakulását meghatározó
kortárs nyugati szerzőké, hogy elenyé-
szően kevés a szovjet művek aránya -
mindkét ötéves periódusban csupán egy-
egy bemutató! -- továbbá az, hogy milyen
elképesztő aránytalanság jellemzi a
szerzők nyelvterületi hovatartozása sze-
rinti megoszlását: a bemutatott külföldi
darabok több mint fele angol-amerikai
szerzőtől való! Természetesen nem amiatt
érdemes ezt az aránytalanságot szóvá
tenni, mert Shakespeare-t játszott a szín-
ház, s még csak nem is azért, mert Shaw
jó néhány darabja szerepelt a műsoron
(bár a Shaw-széria már jelezte a színház
orientálódásának változásait, s erre fel-

figyelt annak idején a kritika), hanem
azért, mert a színház műsorának jelentős
részét olyan angolszász eredetű művek
tették és teszik ki, amelyek egyértelműen
arra mutatnak, hogy ez a színház a hazai
valóság problémáitól elfordulva a vi-
lágsiker garantálta szórakoztató művek-
kel nyújt kockázat- és konfliktusmentes,
biztos hazai sikert is ígérő gondtalan ki-
kapcsolódást a nézőinek.

A Madách Színház műsorában az ér-
tékes magyar és világirodalmi művek
arányának csökkenése, valamint a lektűr
és a kommersz előretörése tehát egyér-
telműen kimutatható, s ennek a tenden-
ciának korlátlan érvényesülését mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az évad utolsó két
bemutatója, a Macskák és a Hofélia, ame-
lyek irodalmi szempontból már alig mi-
nősíthetők (ez a megjegyzés a Macskák
esetében kiegészítésre szorul: Romhányi
József sokat dicsért Eliot-magyarításai
ugyanis a musicalműfaj szempontjainak
tökéletesen megfelelnek, jól mondhatók-
énekelhetők, s jobbára bravúrosak, de
tényleges műfordításértékük több mint
kétséges, arról nem is beszélve, hogy a
műfaj adottságaiból következően a szöveg
jelentősége itt minimálisra csökken!).

Á . az előadásnak csupán egyik össze-
tevője az irodalmi alapanyag, az írók, a
művek számbavételénél fontosabb annak
vizsgálata, hogy milyen darabokat ho-
gyan, milyen cél érdekében, milyen mű-
vészi eszközökkel, milyen szemlélet je-
gyében állítanak színpadra.

A színház műsorán a következő darabok
szerepeltek az 1982/83-as szezonban
(zárójelben a bemutatás időpontja):

Ádám Ottó rendezésében:
Ronald Harwood: Az öltöztető (1980)
Illyés Gyula: Sorsválasztók (1981)
Csehov: Ványa bácsi (1982)

Háy Gyula: Isten, császár, paraszt

(1983)
Lengyel György rendezésében: Madách

Imre: Az ember tragédiája (1980)
Szabó Magda: A csata (1981)
Mikszáth Kálmán-Karinthy Ferenc: A
Noszty fiú esete Tóth Marival (1982)

Szirtes Tamás rendezésében: Arbuzov:
Kései találkozás (1977) Bernard Slade:
Jövőre veled, ugyanitt (1979)
Brian Clark: Mégis, kinek az élete?

(1980)
Bernard Slade: Jutalomjáték (1981)
Shakespeare: Makrancos hölgy (1982)

Szakonyi Károly: Holdtölte (1982)
Eliot-Webber: Macskák (1983)

Korcsmáros György rendezésében
Alekszandr Vologyin: Öt este (1982)
Hofélia (1983)

Huszti Péter rendezésében:
Noel Coward: Alkonyi dal (1983)

Jól látható, hogy a repertoár élesen két
részre osztható. Adám Ottó (Az öltöztetőt
leszámítva) és Lengyel György rendezte
a színháznak irodalmilag, gondolatilag,
művészileg súlyt és rangot adó darabjait
(de együttvéve sem annyit, mint Szirtes
egymaga!), míg Szirtes Tamás,
Korcsmáros György és Huszti Péter a
műsor nagyobb felét alkotó s a
szórakoztató kategóriába sorolható mű-
veket. Á . az előadások végső képén ez
az írói anyag kvalitása és a rendezői
karakterek különbözőségéből adódó
többszörös polarizálódás alig fedezhető
fel, kialakult ugyanis egy Madách színhá-
zinak nevezhető közös szemlélet és stí-
lus.

E szemlélet első számú jellemzője a
mai hazai valóságtól való elzárkózás. A
műsorban csupán egy darabról, Szakonyi
Holdtöltéjéről lehet elmondani, hogy mai
témájú, s ez is csak egy egyedi esetként
felfogható magánéleti konfliktust mutat
be. A mai élet kérdéseire csak áttételesen,
a történelmi drámák üzenetével vagy
külföldi analógiák segítségével reflektál a
színház. Ám mindkét út a problémák
megkerülését jelenti. A történelmi témájú
darabok esetében az időtényező, a
külföldieknél az eltérő társadalmi be-
rendezkedés, az idegen miliőből adódó
másság teremt távolságot a mű és a néző
között, s ezáltal lehetőséget ad arra, hogy
kívülről, mint kuriózumot szemléljük a
színpadon történteket.

Természetesen lehet áttételesen is hús-
bavágó aktualitással szólni a máról és a
mának (a Madách Színház történetében is
számtalan példa van erre!), de ehhez a
darabválasztástól kezdve a rendezői ér-
telmezésen át a színészi munkáig és a lát-
ványteremtésig mindennek azt kell szol-
gálnia, hogy a valóság ellentéteit a szín-
padi konfliktusrendszer leképezze. A
Madách Színház előadásaira viszont ép-
pen az jellemző, hogy kínosan hiányoz-
nak belőlük a konfliktusok általában is, a
lényegiek pedig különösen. A Makrancos
hölgy, a Kései találkozás, a Jövőre veled,
ugyanitt, az öt este, az Alkonyi dal, de még
a Ványa bácsi középpontjában is egyként
a férfi-nő konfliktus áll. S mint azt oly
sokan megállapították már, ha a nemek



közötti problémák kerülnek előtérbe, az
mindig valami elkendőzése céljából tör-
ténik, azaz égető társadalmi kérdések he-
lyett jelennek meg a magánéleti össze-
ütközések a művekben.

A történelmi és sorskérdésekkel foglal-
kozó drámák esetében másképpen nyilvá-
nul meg a konfliktuskerülés: a dekorati-
vitás, a szcenikai és színészi csillogás fedi
el a drámák lényegét. Ádám Ottó a Sors-
választókban is, de főleg az Isten, császár,
parasztban a konfliktusok kibontása helyett
a hatásos színpadi helyzetek meg-
teremtését tartotta elsődlegesnek. Az
Illyés-darab modellszituációja ettől vi-
szonylag csak keveset szegényedett, de a
Háy-mű alapjaiban átértékelődött, tör-
ténelmi színezetű képeskönyvvé változott.
Ez az átértékelődés nem független attól,
amit Huszti-jelenségnek nevezhetünk, Az
évek során Huszti Péter nem minden alap
nélkül a színház abszolút vezető színésze
lett (a jelenleg műsoron lévő darabok
közül hatban játszik vagy a bemutatókor
játszott!), ám ő már régen nem szerepet
formál, hanem kialakított magának egy
szeretnivaló gamaines image-t, s a
szerepeit ehhez igazítja. De ez a Huszti-
kép például a Háy-darabban vagy a Ványa
bácsiban csak a dráma lényegének
meghamisítása árán érvényesíthető, s a
rendezőnek, valamint a szín-ház életében
egyre nagyobb szerepet játszó, már
rendezőként is bemutatkozó színésznek
egyik esetben sem volt ereje ahhoz, hogy a
kialakult image ellenében a darabok
igazságát juttassa érvényre.

Lengyel György rendezéseiben némi-
képpen más a helyzet. Mindegyik elő-
adása mélyén kitapintható a lényegi konf-
liktusok kielemzésének és láttatásának
igénye, ám a kész produkciókban ez a
konfliktus és lényegmegmutatási szándék
valahol eltérítődik. Különösen jellemző
ebből a szempontból a Noszty fiú ... ,

amelyben benne van annak lehetősége,
hogy a múlt század végi történettel mai
közéletünk torzulásairól szóljon a szín-
ház. De már maga a Karinthy Ferenc által
készített színpadi változat is inkább
megmaradt az epikai alapnál, az előadás-
ban pedig már csak nyomokban jelennek
meg a rendezőnek például a Holt lelkekből
megismert karakterizáló, szatirizálásra
hajló ábrázoló eszközei, s a produkció egy
látványos, de mindennemű áttételes mára
utalást vagy éles konfliktust nélkülöző
képsorrá egyszerűsödött

A történelmi témájú darabok másik
problémája - amelyet a Szabó Magda-
darabok és részben a Sorsválasztók is pél

dáz - az, hogy ezeknek a műveknek való-
jában nincs drámai konfliktusuk; csupán
párbeszédesített esszék, s mint ilyenek
vagy moralizálásba futnak, vagy csak
történelmi képeskönyv-illusztrációra ad-
nak alkalmat. Az viszont a színház ren-
dezői stílust nivelláló hatásának a követ-
kezménye, hogy a Lengyel György ren-
dezte A csata és az Adám Ottó által színre
vitt Isten, császár, paraszt között alig van
lényegbeli stiláris különbség.

Míg a Szabó Magda-darabokban egyé-ni
csip-csup konfliktusok helyettesítik a
hibás döntések vagy a helytállás nehéz-
ségeivel szembenézni kényszerülő IV.
Béla csirájában meglévő - drámáját, más
műveknél a konfliktusszegénység, illetve
az álkonfliktusok következménye a
melodramatikusság. A halálhoz való jog
érvényesítése, illetve a halál tudatával
való szembenézés, a házasságon kívüli
szerelem vállalása, a hagyományos család
kötelékeinek lazulása, az idősödő korban
fellobbanó érzelmek megélése olyan
komoly társadalmi és morális problémák,
amelyek művészi megközelítése fontos
feladata lehet egy színháznak.

Ám ezekről olyan darabok segítségével
szól a Madách Színház, amelyek témá-
jukat csak a közhelyek szintjén közelítik
meg, miközben a gondolati mélység lát-
szatával kecsegtetnek. A színház ezeket a
többé-kevésbé jól megcsinált darabokat
úgy játssza, hogy a közhelyeket komolyan
veszi, így azt az érzetet kelti nézői-ben,
hogy jelentős problémákról mély
igazságokat hall, valójában viszont meg-
kíméli az embereket attól a „kellemetlen-
ségtől" és fáradságtól, hogy maguk néz-
zenek szembe a saját életük hasonló baja-
ival. Nem a gondok megoldásához ad
segítséget egy ilyen előadás, hanem a
nehézségek könnyű, gyors és egyszerű
feloldásának, elsimításának hazug illú-
ziójába ringatja a közönséget. Ezekben a
darabokban nem a konfliktusokon van a
hangsúly, hanem a csillogó szerepjátszá-
son, a dolgok lezárhatóságát, egyszer s
mindenkorra való megoldhatóságát su-
galló befejezésen. A komikum és az ér-
zelmesség burkában egy-egy társadalmi
vagy politikai motívummal igyekeznek
aktuális, bátor vagy elemző látszatot adni
a gondolatilag és érzelmileg üres dara-
boknak (szalonképes szabadszájúság, a
biztos sikert jelentő színésztörténet főhő-
sének fasisztaellenes kijelentései stb.).

Nemcsak a problémakezelés egynemű-
södik azonban, hanem a darabok színre-
vitele is uniformizálódik. Szinte felcse-
rélhetők a darabok díszletei, nincs alap-

vető stiláris különbség az Öt este és a
Holdtölte, a Kései találkozás és az Alkonyi
dal, a Jutalomjáték és a Jövőre veled, ugyanitt
között. Sokszor a színészi játék alapján is
nehéz megkülönböztetni az előadásokat,
hiszen a több mint hatvantagú társulat-nak
csak mintegy hatoda játssza a darabok
főszerepeit, s mivel a repertoár jelentős
része - hat darab - két- vagy há-
romszereplős (illetve a két főszereplőn
kívül nincs számottevő szerep bennük),
így újra meg újra a hasonló darabok ha-
sonló szerepeiben ugyanazokat az arcokat
látja viszont a közönség. Ilyen körül-
mények között szinte elkerülhetetlen a
színészi rutin kialakulása, amely azonban
összefügg a Madách Színház sztár-
színházi működésével is.

A néző ugyanis azért választja a Madách
Színház előadásait, mert tudja, olyan
darabokat, olyan stílust, olyan alakításokat
fog: kapni ott, amilyeneket szeret és
megszokott, tehát nem érheti meglepetés
és csalódás. De ez az elvárás megszabja a
színház mozgásterét is, hiszen a közönség
kívánalmainak eleget téve újra meg újra
azt hozza létre, amit már ezt megelőzően.
A néző kedvenc színészeit akarja látni,
tehát az új bemutatók főszerepeit eleve a
kedvencekre osztják, mert ezt kívánja meg
a sztár-színház üzemmenete. A kör
bezárul: az eredmény a gondolati és
művészi önismétlés, ami egy idő után
óhatatlanul együtt jár a semmitmondás, a
szépelgés, a gondokat űző; tét nélküli
komikum, a manír, a rutineluralkodásával.
Minden-nek mélyén egy adott helyzet,
állapot konzerválására való törekvés
fedezhető fel, pontosan kifejezve azt, hogy
nem elegendő valaminek legyen ez a
legnemesebb eszme vagy hit - a
megtartására és megvédésére való óhaj, ha
ez az óvó-védő attitűd nem párosul a
mindenkori valóság meg megújuló
ábrázolásának parancsával, menthetetlenül
bekövetkezik a gondolati és művészi
stagnálás, és fenyeget a hanyatlás
veszélye.

Sajátosan igazolja ezt a helyzetet egy
paradox szituáció. A színház elmúlt né-
hány éves időszakában olyan újítás, mint a
Macskák és a Hofélia bemutatója, nem
volt. Ám ez a műsorpolitikai lépés csak
látszólag merész újítás. Mindkét előadás
pontosan azt a tendenciát folytatja, ami-ről
mind ez idáig beszéltünk .A Macskákban
még annyi mondandó, gondolati mag
sincs, mint a többi kommersznek nevezett
műben. Ez az előadás csak a formájában
él. magyarországi színiállapotok
ismeretében el kell ismerni, kivé-



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


