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Egy társadalmi
tudathasadás tragédiája

A Forgatókönyv a Vígszínházban

Élőszóval

A Forgatókönyv Örkény István utolsó,
posztumusz tragédiája - a kilencedik az
életműben. Néhány héttel azután, hogy a
búcsúztatók elhangzottak, nyomdába került
a világnak szánt színpadi végrendelet, és
mire megjelent, bemutatták a tizedik
drámát is, az Örkény írásaiból komponált
In memoriam Ö. L-t is. Két éve lesz lassan,
hogy a halott íróval való eleven
találkozásnak erről a megrendítő kettős
élményéről számot adhattunk, (Színház a
porondon, SZÍNHÁZ, 1980. június.)

Örkény drámai életművének csúcsa és
szintézise, a XX. századi (kelet-európai,
magyar) kisember tragédiája, a Pisti a vér-

ziv
a
tarban megszületése után több mint egy

évtizeddel került színpadra. A Forga-

tókönyv harminc hónappal Örkény halála
után érkezett el a bemutatóhoz, színpadi
történetének első állomásához.

Olyan időpontban került színpadra,
araikor már vannak, akik sokallják az öt-
venes évek irodalmi, színpadi, televíziós
számadásait, a személyi kultusz, a
törvénytelenség, a sztalinizmus torzulásai-
nak strukturális vagy egyénekre lebontott
vizsgálatát. Amikor a mozikban Ör-
kénynek az ötvenes évek traumáiból fo-
gant Rekviem című novellájának (Fábri
Zoltán fogalmazta) filmváltozatát játsz-

ák.
A művészet számadásának elkerülhe-

tetlen szükségességét, a kor alapvető mo-
rális adósságának törlesztését, a kimon-
dásra váró igazságok kimondásának
igényét azonban ne tévesszük össze a
divattal. „Az ötvenes évek
élményvilágának, nyomasztó
tapasztalatának feldolgozása nélkül nem
születhet meg a kortársak számadása sem.
De ugyanígy nem hoz--hite) közös
nevezőre az emlékiratok fontos -
személyes, egyedi igazsága, a katartikus
hatást ébresztő történelmi és nemzeti
számadással. Örkény Forgató-

könyve ezt a nyomtatásban megjelent da-
rab elemzése során is el kellett monda-
nunk - az írói vállalkozásoknak ebbe az
utóbbi, magasabb rendű csoportjába tar-
tozik. Örkény a konkrét történelmi tények
és személyek összevonása, az eset-

legességek mellőzése, az idősíkok fel-
bontása és ütköztetése révén egy vérzi-
vataros emberöltő minden korábbinál
összetettebb és mélyrehatóbb vizsgálatára,
a totalitás megragadására törekszik.
Voltaképpen most már nem is nemzedéke
kollektív életrajzát folytatja - amit korábbi
drámáiban kezdett -, de ennek az
életrajznak a konklúzióival szembesíti a
életüket a vasútnak szentelő „vérrokono-
kat", a „hallgató holtak" leszármazottait, az
ábrándozó „kulcskeresőket" és a Pistik
társadalmát.

Két mondatot hagyott a jövendő filo-
lógusaira Örkény, amely a Forgatókönyv
tervére, születésére vonatkozik. 1978-ban,
arra a kérdésre, hogy milyen új darabon
dolgozik, így válaszolt: „A mű címe: A
Barabás-pör, és egy olyan pörről szól,
amelyet az emberiségnek, a világ-
történelem folyamán többször nyílt al-
kalma szenvedőként átélnie, vagy akár
csak nézőként, kortársként szemmel kí-
sérnie. A dráma valóságtartalmát meg-
történt esetekből merítettem, de nem
konkrét eseményekről számolok be, ha-
nem a pörök mechanizmusáról, a vádlók, a
bírók és főképp a vádlottak lélektanáról."

Barátai szerint e dráma terve Örkényt már
1974 óta foglalkoztatta.

Két későbbi drámájában nagyon is
fontos, majdhogynem kulcsszerepet szán a
koholt vádakkal szembesített hősök
magatartásának. Pistit a Kimért bíró, a
Tevékeny ügyész és a Félszeg védő köz-
reműködésével ültetik a vádlottak padjára,
és tartalmuktól, értelmüktől meg-fosztott
halandzsaszavakkal olvassák a fejére
bűneit. „A színfalak mögött tör

tént kivégzését követően társa, a Szőke
lány még eskü alatt vallja, hogy Pisti -
aranyhal, aki bűnösen tátogott, tehát
nyilvánvalóan megérdemelte, hogy lepik-
kelyezzék, feldarabolják, konzervdobozba
zárják. S bár a vád tanúja is retteg a
halottak igazától, Dózsa kortársaihoz
hasonlóan hajlandó enni az áldozat hú-
sából. Az elszenvedett injuriára a drámán
belül nem a groteszk rehabilitáció (a
konzervdobozba zárt áldozat ártatlanságát
igazoló cédula), hanem csak a skizofrénia
felszámolása hozhat feloldást: Pisti
beismerő vallomásában tudomásul veszi
önmagáról, hogy a porond hőse, súlyhatár
feletti zsoké, neves rákkutató, és belátja -
illetlenül molesztálja nőnemű útitársait,
de ami ennél lényegesebb: fel-méri, hogy
egy személyben volt (és lehetett) hóhér és
áldozat. Pisti sorsának legkeservesebb
megpróbáltatása, hogy - bár a logika
alaptörvénye szerint minden dolog
önmagával azonos - neki még mindig
nem sikerült Pisti létére - egyenlővé lenni
Pistivel.

A koholt váddal szembesülő vádlott
gyógyíthatatlan skizofréniája és a kívül-
ről beléoltott (alaptalan) bűntudat jelenik
meg a Vérrokonok Bokor Miklósának
meggyötrött tudatában is, amikor ismerő-
sei, pályatársai - köztük egy Bokor is! -
azzal vádolják, hogy mozdonyostul, uta-
sostul ellopta a Zalakomári és Ivánka
között közlekedő személyvonatot. (Az a
tény, hogy a két megnevezett község
között nincs is vasúti közlekedés, csak az
ítélethozatal után jut az illetékesek
eszébe.) És megint csak azt látjuk, hogy
az alaptalan, abszurd vádnál is félelmete-
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sebb Bokor Miklós őszinte töredelme,
bűntudata. Mert aki igazán Bokor, az
könnyebben beismeri el nem követett
bűnét, mint azt, hogy vádlói ártatlanul
taszították ki a vasutasok közösségéből,
hogy jogtalanul parancsolták le fejéről

még a hordársapkát is.
Ezek a korábbi drámákból kiemelt

kulcsmozzanatok a fent említett Barabás-
pör tematikus, gondolati előzményének is
tekinthetők. A régi és az új hősök lé-
lekállapota szinte összecseng. És mégsem
ez a logikai, eszmei kapcsolat a döntő.
Hanem az, hogy a Forgatókönyv, a meg-
valósult vállalkozás, tartalmában és szel-
lemében is eltér a közölt tervtől, ameny-
nyiben nem redukálható a benne megjele-
nített törvénysértő pör drámai feldolgo-
zására.

Örkényül tanulunk

A Forgatókönyv legelső értékelése Örkény
István ravatalánál hangzott el: Somlyó
György - a gyász felfokozott érzékeny-
ségével és a végrendeletként olvasott
kézirat friss élményének hatása alatt - az
életmű csúcspontjának említi a drámát. Az
első tanulmány írója, Sükösd Mihály, az
író végsőkig átgondolt üzenetét és az
életmű (egyik) csúcsát sejti a For-
gatókönyvben (Valóság, 198o. május). Az
olvasottak hatása alatt azonban máris azon
meditál, hogy fogalma sincs, mi-ként
jeleníthető meg ez a dráma, elképzelni sem
tudja, ki rendezheti meg Örkény vízióját.
A nevek azután - Fellinié

és Jancsóé - a film irányába tágítják a mű
jövendőjét.

Olvasás közben magam is úgy éreztem
(és tanulmányomban jeleztem is), hogy
valószínűleg csak egy az íróéval
egyenrangú rendezői vízió oldhatja fel a
műben kiélezett, néhol elképesztő váltások
ellentmondásait, és az teremthet rendszert
- de nem harmóniát - a tudatot korbácsoló
kakofóniából. A színpadi elő-adástól
(annak önmagában logikus fel-építésétől
és a drámai szöveg vizuális
megjelenítésétől) vártam a szürreális drá-
maépítkezésben szuverén jelenetek fogas-
kerekeinek pontosabb összeillesztését, a
mű sokszor túlvariált struktúrájának át-
világítását. A Forgatókönyv absztrahált
világának és a Vérrokonok vagy akár a
Kulcskeresők túlságosan földhözragadt,
megtévesztően és csökönyösen reális
előadásának ismeretében - kérdésesnek
éreztem, hogy az eszmék próbatétele, az
érvek párbaja elegendő lehetőséget ad-e
majd a pszichológiai jellemzés módszeré-
hez szokott színészeknek ahhoz, hogy
Örkény szócsöveként, egy új színpadi
párbajkódex szabályai szerint, teljes in-
tellektuális készenlétben vívjanak.

A hatvanas évek dereka óta a magyar
színház és közönsége kart karba öltve
tanul „Örkényül". Van, aki azonmód
felfedezte (Latinovits Zoltántól Tovsz-
tonogovig), hogy a Tótékkal új színpadi
nyelv született, de a legtöbben, itthon és a
nagyvilágban is, egy korábbi vígjátéki
stílus tragikus árnyalatában vélték meg-

találni a tragikomédiák nyelvét. Örkény-
nyel sikert aratni könnyű, Örkényt érteni
és megérteni, szuverén nyelvét hibátlanul
beszélni - bemutatóról bemutatóra
nehezebb.

Nem kétséges, hogy a legnehezebb
leckét Örkény a Forgatókönyvvel adta fel.
Az előadott dráma még az olvasottnál is
jobban megosztotta Örkény táborát. A
vélemények mára sajtóbemutató szüneté-
ben polarizálódtak. Sértett borzongás,
megbocsátó, de elutasító fölény, meg-
rendült lelkesedés- általában azt tapasz-
taltuk, hogy a tragédia állásfoglalásának
eltérő értelmezéséből, a befogadók világ-
látásának differenciáltságából adódó vé-
leménykülönbségek (szokás szerint) esz-
tétikai mezben jelentek meg. Akik a
nézőtéren Örkény művének lelkiismeret-
vizsgálatra kényszerítő, lélekbe markoló
hatása alá kerültek, azok (velem együtt)
úgy érezték, hogy a dráma első bemutatója
hiányosságai ellenére is lényegében
helytállónak, hitelesnek tekinthető.

„Akik elfogadhatatlannak, idegennek,
kiábrándítóan kiábrándultnak, vagy el-
lenkezőleg, a megdöntött hitbe kapasz-
kodó hős naiv apotheózisának érezték a
tragédiát, azok a mű megszületésének
tragikus körülményeiből mentséget ko-
vácsoltak az írónak, mondván, a sors, a
betegség megfosztotta őt a tragédia végső,
érvényes formába öntésének lehetőségétől,
és ezen az előadás sem tudott segíteni.
Volt, aki értelmezhetetlennek, meg-
rendítő pillanatai ellenére az igaz vagy



nem igaz esetlegességével terheltnek érez-
te z előadást. Kétes dicséretként olvastunk
a „színes és gördülékeny rutinos víg
színházi előadás"-ról, amelyben a kritikus
még némi szolid dekadenciát is
felfedezett. A bravúrtalan előadás bra-
vúros rendezésének hála egy másik

hí- szemében viszont - hibátlannak tűnt
a produkció. Mindez azonban szemlélet és
ízlés dolga. „A meglepetést számomra
inkább csak az okozta, amikor olyanokkal
is szót váltottam, akik nem hittek a
tényeknek. Egy neves esztéta a közön-
ségre való hivatkozással utasította el a
produkciót, mondván, hogy ez a fajta
politikum és ez a nehezen követhető
absztrakt drámai konstrukció egyáltalában
nem kell a közönségnek. Ezt az érvet,
pestiesen szólva, kézből kontrázhatják
mindazok, akik telt házzal látták, és azok
is, akiknek még mindig nem sikerült
jegyet kapniok a Forgatókönyv előadásaira.
De számomra a pénztárkönyv adatainál is
többet mond a személyes tapasztalat. V
fogy másodszorra - vasárnap délután
láttam Örkény drámáját, és igaz ugyan,
hogy a szünetben négy vagy öt néző
megszökött a zsúfolt nézőtérről, de a
„maradék" több s záz moccanatlan
áhítatban ülte, figyelte végig az előadást.
És a köz-ben kirobbanó taps is ugyanott
szakította meg a tragédia menetét -
Novotni fővadás z monológja után -, ahol
a sajtóbemutatón. „A dermedt csendet
egyszer-egyszer megtörő keserű és kurta
nevetés - számomra legalábbis - azt
igazolta, hogy a közönség megérezte a
pokoli cirkuszi mutatványok tétjét.

Pedig a Forgatókönyv valóban rendező-
vel, színésszel és nézővel szemben egy-
aránt magas követelményeket támaszt.

Forgatókönyvnek már a címe is talá-
nyos. Felfogható műfaji utalásnak, mint-
ha Örkény (eredetileg vagy távolabbi
terveiben) filmnek szánta volna a
tragédiát. Erre utal a nyomtatott változat
előzéke, amely - filmes szokás szerint -
méterben közli a mű terjedelmét.
filmszerű a szerzői utasítások szokatlanul
nagy nyom: téka, amely a jelenetek
fényerősségé-

nek megjelölésével együtt, valóban a két-
hasábos forgatókönyvek felépítését idézi.
„A szöveg, a kimondott szó szerepe
azonban mégsem hagy pillanatnyi kétsé-
get sem afelől, hogy Örkény műve leg-
elsősorban - dráma. Dráma még akkor is,
ha nyilvánvalóan vászonra kerül majd
előbb vagy utóbb...

Ám felfogható a dráma címe tartalmi
utalásnak is. Hiszen Barabás Ádám perc -
akárcsak sorstársaié egy előre megter

vezett forgatókönyv szerint zajlik a bíró-
ság előtt. „A koncepciós perek ügymene-
tének erről a hátborzongatóan cinikus
módszeréről csak az ördögi színjáték sze-
replői, a vádlottak és az érintettek tudtak.
Csak évekkel később derült ki, hogy még
ennek a pokoli mechanizmusnak is
előfordultak „üzemzavarai": a Rajk-per
filmdokumentációjával megbízott ren-
dezőnek, Máriássy Félixnek előre a kezé-
be adták a tárgyalás másnapján elhangzó
kérdések és válaszok hiánytalan listáját
tartalmazó forgatókönyvet. Máriássy a
filmet (betegségére való hivatkozással)
nem készítette ugyan el, de a titkot, ami
talán egyik ihlető ötlete lehetett Örkény
Fo ga t ó k ö n y v é n ek is, sokáig őrizte.

Valló Péter az Örkény-dráma címének
mindkét lehetséges magyarázatát bele-
kalkulálta a vígszínházi előadásba. Akár
azt is mondhatnánk, hogy az előadás f o r -

májúban az első, t a r t a l m á b a n a második
meggondolás vezette.

Mozi, cirkusz, színház

A meglepetések színháza már az elő-
csarnokban kezdődik, ahol sok esztendő
óta először megjelenik tálcájával, portéká-
jával a fekete ruhás, fehér fityulás pereces-
lány, majd szokatlanul korán, helyünkre
parancsol a mikrofon. A nézőtér sem
olyan, mint máskor: a színpad helyén
szabályos cirkuszi porondot látunk, csak

a homokot helyettesíti valamilyen darált,
parafaféle anyag. A körbefutó, bársony-
nyal borított, aranyrojttal szegélyezett
párkányról csak a programban szereplő
számokat hordozó bohóc hiányzik. A
nézőtér nemcsak egy oldalról szembe-sül
ezzel a porondszínpaddal, hiszen a
közönség egy része oldalt, illetve hátul a
porond mögött kapott helyet. Ezáltal
a cirkusz topográfiáját idézendő - leg-

alábbis félkörívben körülüljük az arénát.
Csak később derül ki, hogy a szokatlan,
megemelt nézőtér egy-egy üresen maradt
helye az előadásban részt vevő
színészekre vár. A zenekari emelvény
felett fényes, tükrös gömb ragyog, a
nézőtér felett pedig egy-egy kósza kötél,
keresztben csüngő, szokatlan méretű
kötélhágcsó jelzi, hogy a cirkusz világa
nem ér véget a porondon.
De sok időnk nincs a bámészkodásra,

kezdődik a híradó. „Az elkésőket a jegy-
szedő nénik zseblámpával vezetik a sötét-
ben a helyükre, ezáltal ezek a mit sem
sejtő fegyelmezetlenek önkéntes ingyen-
statisztaként szolgálják a moziatmoszfé-
rát. Amikor az A n g i V e r a című film vetí-
tését korabeli híradó vezette be a Szikra
moziban - Gábor Pál ötlete revelációnak
hatott. Most Valló Péter finnyáskodás
nélkül átvette ezt a jól bevált ötletet. Az
1949. évi, 40-es számú MAFILM-híradó
elmosódott képeivel, bombasztikus kom-

A Mester (Szilágyi Tibor) és Barabás Ádám (Reviczky Gábor)



mentárjaival egykettőre beleránt ben-
nünket a korba, amelyet idéz. Beszéltem
nézővel, aki unalmasnak, túlságosan hosz-
szadalmasnak tartotta ezt a színházi elő-
adás lényegéhez alig kapcsolódó vetítést.
Pedig Valló Péternek igaza volt, amikor
félretette az ollót. Mert csak ez a
csonkítatlan vagy annak ható híradó
érzékelteti a felvetett témák
egymásutánjával, az arányokkal is magát
a kort; a nemzetközi vásár
anakronisztikus szovjet csodaautója, a
munkafegyelem megerősítése érdekében
tartott termelési röpgyűlés és az
államosított színházak látványos bér-
letakciója - kiben emlékeket idéz, kinek
ízelítőt, szemléltető oktatást ad a korszel-
lemből és korstílusból.

Ha Valló Péter csak a Forgatókönyv be-
fogadásához elengedhetetlen asszociációs
folyamatot könnyítette volna meg a hír-
adóképekkel, akkor is elfogadnánk ezt a
szokatlan rendezői megoldást. De a film-
vetítés az első cirkuszi zsonglőrmutat-
vány után tovább folytatódik: a rendező
tisztelettel adózik a szerző filmes fantá-
ziájának... S mintha valóban a moziban
ülnénk: a vásznon megjelenik a Forgató-
könyv főcíme és a teljes stáblista, azután
annak rendje-módja szerint elkezdődik a
film. Sorra érkeznek a városi nagycir-
kuszba a meghívott vendégek a Mester-
duó jutalomjátékára. A vásznon mutat-
kozik be a jegyszedővé degradált Misi
bohóc, Stella, a Mester asszisztensnője,
Nánási Piri, a hadtörténeti kiadó lektora,
Marosi hírlapíró és természetesen a
díszvendég, Barabás Ádám párizsi nagy-
követ. Az üdvözlésekből is kiderül, hogy a
házigazdákat és vendégeket nem a jelen,
hanem a közösen átélt, félelmetes és hősi
múlt köti össze: az 1949 őszén meg-

rendezett jutalomjáték valójában az öt
évvel korábban, a fasizmus tombolása
idején összekerült kollektíva baráti és
bajtársi találkozója. De már a bevonulás
formális, ünnepi aktusát, a viszontlátás
örömét is megzavarják a felszín alá sö-
pört, ünneprontó drámák. Az egykori
harcostársaknak a nagy emberre zúdított
panaszai mögött súlyos sérelmek torlód-
nak, de mintha Barabás Ádám egy-egy
gesztusa azt is elárulná, hogy a panaszko-
dó bajtársak nemigen számíthatnak
gondjaik gyors orvoslására.

A filmre vett jelenetsor a maga módján
hibátlan. A színészek számára a rendező
egy-egy közelképben külön is módot
teremt szerepük és egyéni drámájuk ma-
ximálisan tömörített expozíciójára. Szá-
momra nem volt teljesen világos : miért
kellett ezt a porondon innen játszódó,
szorosan a cselekményhez tartozó jele-
netsort egyáltalában filmre vinni? Valló
talán a porond világát kívánta ezáltal ki-
tágítani, vagy egyszerűen a híradó és a
vetített főcím szerves folytatásának
szánta ezt a filmes expozíciót. Magyará-
zatnak mindkét változat elfogadható, de
egyik sem igazán meggyőző, és semmi-
képpen nem lehet a dráma későbbi ren-
dezői olvasatainak elkerülhetetlen sza-
bálya.

Akármilyen jók is a színészek ebben a
bevezető filmszkecsben (Reviczky Gábor
például szinte lelövi a jellemrajz későbbi
poénjait bemutatkozásának merev-
ségével, különös plakátgesztusaival), a
nézők szinte megkönnyebbülnek, ami-kor
kigyullad a fény, és a szereplők „le-
lépnek" a vászonról.

Kezdődik tehát a jutalomjáték, az aka-
ratátvitel különös produkciója, amelynek

során a Mester kivételesen nem a cirkuszi
közönségből, hanem a meghívott vendé-
gek köréből válogatja a közreműködőket.
A Mestertől a mutatványt bevezető szöveg
és korábbi irodalmi asszociációink alapján
elvárjuk, hogy egy iszonyú Cipolla
szuggesztiójával mozgassa a cirkuszba
csődített Mariókat; ehhez képest Szilágyi
Tiborból hiányzik minden diabolikus erő,
ő - talán mert senkinél nem ütközik igazi
ellenállásba - fölénye tudatában, a
megszégyenítés és provokáció szándéka
nélkül, rutinosan kényszeríti partnereit az
együttműködésre. („A kritikus, aki
ugyanolyan nehezen szabadul saját a
priori elvárásaitól, mint a néző, csak jóval
később, a nyilas százados kis-fiúvá
bűvölésének bravúros jelenetében érti
meg, hogy ez nem Szilágyi játékának
hibája, hanem a Thomas Mann-i figurára
csak funkciójában emlékeztető hős
szerepének logikai parancsa.)

Az akaratátvitel első cirkuszi próbája, a
Mester által kicsikart mosoly, szavak
nélkül érzékelteti az eredményt: a meg-
hívott vendégek arcára kiülő lárvavigyor,
a hangsúlyozott színészi játék révén, a
résztvevők kényszeredett kollaborációjá-
nak félreérthetetlen bizonysága. A Mester
csak ezek után meri emelni a tétet: az
italtól megundorított alkoholista, a
nikotinéhségre ösztönzött nem-dohányzó
villámjelenete után kerül sor az első tör-
ténelmi szerepjátékra, amikor a Mester
Misi bohócot cárrá, a reszketeg kispol-
gárasszonyt, Littke László aggódó édes-
anyját cárnővé bűvöli. A látvány groteszk
és félelmetes. A színfalakon túl már
eldördültek az Auróra (képzelt) ágyúi,
Miklósy György és Tábori Nóra félsza-
vakkal képesek a rájuk kényszerített kettős
tudat és kettős fenyegetettség, egyéni és
történelmi kiszolgáltatottság színészi
kifejezésére.

Minden egész eltörött

A sajtóban is többen bírálták Örkény
drámájának sajátos struktúráját. Valóban,
a Forgatókönyv első felében jobbára egy-
más mellé rendelt, más és más idősíkban
exponált különálló képek teremtik meg azt
a történelmileg hiteles légkört, amely-ben
a későbbi Barabás-dráma létrejöhet. Ez a
szerkezet - különösen olvasás köz-ben -
helyenként önkényesnek vagy legalábbis
nehezen áttekinthetőnek tűnt. A
vígszínházi előadás elsőrendű érdeme,
hogy a váltások hangsúlyozásával vilá-
gossá teszi a képek kontrasztját is. A
színpadon halkan, fojtottan, de mégis el-
hallgattathatatlanul felcsendülő Interna-

Szembesítés a börtönben (Reviczky Gábor és Szilágyi Tibor)



Cirkuszporond az Örkény-dráma vigszínházi előadásán (lklády László felvételei)

cionálé az első taktustól kezdve előkészíti,
szuggerálja azt, ami utána következik;
hogy a forradalmat idéző komédiások
veszedelmes mutatványukkal kivívják
maguk ellen a fasiszta hatalom haragját.
Az akaratátviteli produkció az ellenállás
hőstettévé tágul, és máris új szereplő kerül
a porond kellős közepére. Nánási Piri
lektor, a svéd útlevéllel bujkáló zsidólány
1944-es monológjában Örkény újra az őt
folyamatosan foglalkoztató, kényszerű
társadalmi skizofrénia példáját idézi. Piri
magánszámának morbid humorában
megvannak a drámai lehetőségek, de
Kútvölgyi Erzsébet - aki a rajongó
karrierista kádert a dráma fősodrában
általában hitelesen mintázza - a tömörítés
örkényi bravúrját képtelen megismételni.
„A négyszázezer vonaton utazó, füstté vált
zsidó tragédiája az ő előadásában morbid
vicc marad, nem pedig egy százezreket
sirató gyászének disz-harmonikus
crescendója.

Valló Péter nagyon pontosan érzi, hogy
színészei, akik a cselekmény töre-
dezettsége folytán elvesztik az organikus
jellemfejlődés, a folyamatos ábrázolás tá-
maszát, konzekvens pszichológiai moti-
váció nélkül nehezebben találják meg az
utat az azonosulás lehetőségétől megfosz-
tott, éppen ezért némileg tanácstalan kö-
zönséghez. (Talán csak Barabás Ádám
anyjának adatik meg, hogy lélektani esz-
közökkel élve hitelesítse a maga figuráját,
lelki egyensúlya megbomlásának drámai
történetét, és ezt a lehetőséget Bánki Zsu-
zsa tökéletesen ki is aknázza.) Örkény ab-
szurd drámáiban általában kevésbé elvo-
natkoztatott figurákat mozgat, mint a
nyugati abszurd drámák szerzői. De még

ő is lemond a realista művek motiváció-
jának jó néhány eszközéről, és ezért Valló
Péter teljes joggal keresi a Forgatókönyv
rendezése során a cirkuszszínház más-
fajta, vizuális és érzéki eszközeit, a kont-
raszthatások titkát, a közönség bevonásá-
nak és provokálásának különböző lehető-
ségeit. Ez a stílusteremtő kísérlet eléggé
következetes, de mégsem mindig hozza
meg az előadásban a várt eredményt. Az
1945-ös hirosimai atomtámadás rettene-
tének felidézésére hivatott bűzfelhő pél-
dául túlságosan olcsó, és nem is egészen
korszerű színpadi fegyver: nem hiszem,
hogy a naturalizmustól borzongó szerző
örült volna bevetésének ! Ha szőrszál-
hasogató szigorral rostáljuk a rendező
eszközeit, a közönséget aktivizáló, pro-
vokáló, teljes fényben megrendezett „ki-
hallgatás" sem teljesen új metódus. Es
mégis, amikor a Mester a fegyverropogás
elültével számon kéri a fasizmust túlélő
nézők kisebb vétkeit, kompromisszumait,
cinkosságát - a porondot és a néző-teret
összekötő áramkör megtelik feszültséggel.
„A Forgatókönyv nyomtatott változatában a
Mester számonkérő kérdéseire innen,
onnan, egyszerre több helyről is felhangzó
harsány „Én" a válasz; az elő-adáson
beszédessé válik a csend, a lelki-ismeret
hangos szívdobbanása, amit a nézők néma
beismerő vallomásait számláló metronóm
ketyegése közvetít.

Á Forgatókönyv első tizenhét képe, a
Mester-duó jutalomjátékának történelmi
előzménye, ha úgy tetszik, a dráma expo-
zíciója. Csak ezután robban a kezdet kez-
detén már megpendített, jelen idejű
(1949-es) ellentmondások konzekvenciá-
ja. Itt tör ki a fia helyett hívatlan v e n d é

ként érkező Littke Lászlónéból a bele-
szorult fájdalom, itt tárja ország-világ - de
legfőképpen Barabás „Ádám - elé, hogyan
tartóztatták le a fiát. Barabás, mint-ha
nemcsak Párizsból, hanem a múltból
érkezett volna: képtelen felfogni a tör-
ténteket. Hogy egykori pártösszekötője,
példaképe, az illegális párt és a spanyol
polgárháború rettenthetetlen harcosa nem
a fasiszták hálóján akadt fenn, hogy nem a
sztrájkfelhívásért, kommunista röpcédulák
terjesztéséért vonják felelősségre, hanem
saját elvtársai zárták börtönbe. Barabás
kibillent időérzékét a Mester hamar
helyrezökkenti, de a lelke mélyén
mindenki érzi, hogy nem Barabás
készülékében van a hiba.

„Az idősíkok látszólag logikátlan válto-
zását, az ellenállás korszakának múltját és
a jutalomjáték jelenét egymásba úszta-tó
dialógusok töredezettségét valóban
kézenfekvő lenne a dráma befejezetlen-
ségével magyarázni. Hogy Örkény túl sok
epikai és logikai szálon szőtte történetét,
és végül nem maradt ideje a felso-
rakoztatott motívumok közti választásra,
vagy arra, hogy az önmagukban helyt-
álló, frappáns ötleteket kibontva, szigorú
kompozíciós rendbe állítsa a képeket. De
vajon nem lehetséges-e, hogy Örkény
azzal, hogy szétrobbantotta a cselekmény
kronológiáját, és a tragédia összetört
edényének cserepeit állította reflektor-
fénybe - valami nagyon lényegeset akart
mondani, üzenni? Hogy pontosan ez a
szegmentumokra tördelt, amorf struktúra
fejezi ki leghívebben, hogy minden egész
eltörött? Hogy az igazságok
relativizálódtak, az elfogadott értékek
visszájukra fordultak, s a világot valaha



oly tökéletesen megmagyarázó logika is
csődbe jutott? Kérdésünkre Örkény Ist-
vántól - sajnos - már nem kaphatunk vá-
laszt. Be kell érnünk a magunk hipotézi-
sével és a kompozíció tudatosságának
közvetett bizonyítékaival. Énnek tekint-
hető például a Forgatókönyvben elmon-
dott kiáltvány kétszeri előadása. Örkény
nagyon is átgondoltan helyezte el a drámai
cselekmény két gyújtópontjában az
ellenállók, forradalmárok változatlan szö-
vegű kiáltványát. (Á rendezésben, az elő-
adásban az eltérő történelmi körülmények
között megismételt szöveg - Tábori Nóra
pátosztalanul drámai előadásában -
különös gellert kap. Tábori Nóra egy
zsámolyon, fél lábon billegve, a szavakat
keresve-kutatva szerkeszti meg tudatában
az elmondandókat. A tartalom és elő-
adásmód harsány ellentéte a kiáltvány
igazságát is más színben tünteti fel: meg-
kérdőjelezi, keresztezi és alá is húzza.) A
tartalom és az előadásmód bizarr kont-
rasztja egyébként is talán a legjellemzőbb
stílusjegye a drámában kulcsszerepet be-
töltő mellékalakok színészi játékának.
Tábori Nórán kívül elsősorban Miklósy
Györgynek sikerült ez a mutatvány. Misi
bohóc nem egyszer a leghátborzongatóbb
szövegeket tolmácsolja az esti mese
andalító hangszínében, és ezzel még nyo-
matékosabbá teszi a valóságban megtör-
tént események és logikailag hitelesen
felépített dialógusok tökéletes abszur-
ditását.

Barabás Ádám bűne és bűnhődése

A játék első részében egy ideig csak a szö-
vegből fel-feltörő búvópatakként érzé-
kelhető a Barabás-dráma. Barabás - aki-
nek alakját Károlyi Mihály, Pálffy
György, Rajk László, Nagy Imre sorsának,
hitének motívumaiból gyúrta össze az író -
nem ártatlanul került a vádlottak padjára.
Csak az ellene felhozott, múltját, jelenét
bemocskoló vádak alaptalanok, de lelkére
valóban sötét árnyékként nehezedik a
kétely. Hiszen legjobb barátjának, Littke
Lászlónak hozzá eljuttatott üzenetéből
még idejében (ha ugyan nem
anakronisztikus ez a fogalom) megtud-
hatta, hogy kizökkent az idő. De Bara-
básnak éppen a hite nem engedte, hogy
hitelt adjon a hiteket megrendítő igazság-
nak. Árulónak hitte azt, aki szót emel az
árulás ellen.

Á tragédia második felében mintha az
író összerántaná a szálakat: a morális
csapdában vergődő Barabás bírósági
tárgyalásakor a folyamatos cselekmény fő
ideje - 1949. szeptember. Igaz, az ese

mények filmjét a Mester most is vissza-
visszapergeti a fasizmus, az ellenállás
korszakába, és elkíséri a hőst a bűnök
jóvátételének induló 1956-os tüntetésre is.
De valójában most már minden esemény
és gondolat a legnagyobb drámai
mutatványnak, a bírósági tárgyalásnak van
alárendelve. Mintha időközben a színpadi
erőviszonyok is megváltoztak volna. A
Mester, akit kezdetben Cipollának hittünk
- saját cselekedetét, szerepét
elbagatellizálva - majdhogynem mente-
getőzve látja el a perben az ügyész tisztét.
Barabás vádlott pedig a kihallgatás lé-
legzetvételnyi szüneteiben újra meg újra
magára ölti a csalhatatlan funkcionárius
hitét, jellemét és jelmezét. A hazugságok
megáradt tengerében erejét megfeszítve
kapaszkodik hite roncsaiba és a dogmák
bólyáiba: úgy érzi, ha nem vesz tudomást
saját elkerülhetetlen kételyeiről, ha le-
győzi őket, biztosabban visszaszerezheti
életelemét, a hitet, és vele együtt a párt
éltető bizalmát.

A Forgatókönyv egyik kritikusa Örkény
szemére veti, hogy drámájában semmi
újat nem mondott az ötvenes évekről. Ha
csak Barabás erkölcsi-politikai dilemmáját
sikerült volna a tragédiában megragadnia,
már megdőlne ez az ellenvetés. De
Örkény továbbmegy a feltáratlan el-
lentmondások útján, amikor először meri
ábrázolni a közös világnézet talaján álló,
egy hitben nőtt vádlók és vádlottak fel-
cserélhetőségét. Az erkölcsi jó és rossz ma
már vulgáris és a törvénytelenségek
mechanizmusát leegyszerűsítő szembe-
állítása helyett a hite fogságában vergődő,
önmaga körül örvényként forgolódó
ember skizofréniáját elemzi: „Vagyok, aki
vagyok, és az ellenkezője is önnön-
magamnak." Az egymással feleselő, utó-
lag majdhogynem rekonstruálhatatlan
tények káoszából a legtisztábban a kér-
dőjelek rajzolódnak ki. Talán csak Bara-
bás Ádám jellemét kellett volna még mar-
kánsabban, mélyebben megrajzolni ah-
hoz, hogy az átélt drámának maradandó
reprezentánsává nőjön.

Barabás Ádám és Littke László drámai
erejű szembesítése során (amikor is a
Mester személyesíti meg Barabás elárult
barátját) a rendező a látvány erejével is a
két hős ikerlelkületét demonstrálja. Ahogy
szoros közelségben, egymásnak háttal
ülnek, a két sötét nadrág, a két fehér ing
sorstársakat, barátokat takar. Barabás és
Littke együtt élik át a pert, és ami ennél is
nagyobb horderejű, együtt élik meg
korábbi hitük válságát is. A tragédia nagy
crescendója a Forgatókönyv

prezentálása, az utolsó nagy vallomás.
Reviczky Gábor, akinek hibátlan játékából
az előadás nagy részében mintha hiányzott
volna a megélt fanatizmus és a
tudathasadás okozta gyötrelem nyoma,
szuggesztiója, ebben a jelenetben egy-szer
csak felnő a szerephez. A betanult szöveg
hiteltelenségét keresztező, a vállalt szerep
és a vádlott akarata ellenére szinte
önkéntelenül a világba kiáltott igazságok
hitvallása korábban nem tapasztalt
feszültséggel tölti meg a verssorokká
tördelt vallomás egymással feleselő
mondatait. Az utolsó szó jogán felmon-
dott, meghazudtolt hazugságok most már
végsőkig, az elviselhetetlenségig élezik
Barabás két énjének küzdelmét. A ki-
végzőosztag nyíltszíni tűzparancsát és a
fegyverropogást a Lenin-gyászinduló
hangjai követik. És mégis, a kiagyalt bű-
nök elkövetésében bűntelen, ártatlan hőst
fegyvertársa, önmaga és az igazság ellen
elkövetett tragikus történelmi vétsége -
megfosztja a mártírglóriától. Énnek kö-
szönhető, hogy Örkény tragédiája nem-
csak a közkeletű, sematizált mítoszokon,
de a történelmi szükségszerűség dogma-
tikus abszolutizálásán is felülemelkedik,
amikor (ha hősét nem is, de) legalább a
Forgatókönyv tanúit ráébreszti arra, hogy az
igazság és a hazugság keresztútjára
kényszerített embernek mindig és minden
körülmények között, saját élete árán is,
joga van a választásra. Joga és lehetősége.
Még akkor is, ha ez a lehetőség a drámai
határhelyzetekben magában hord-ja a
tragédiát. Énnek a gondolatnak meg-
győző ábrázolásával a Forgatókönyv vég-
érvényesen túlemelkedik a Barabás-pör
aktuális történelmi igazságán, és a kelet-
európai szocialista tapasztalatok elvo-
natkoztatása révén az általános emberi
problémák magaslatára emelkedik anél-
kül, hogy a tragédiát éltető társadalmi
talajból - korunk magyar valóságából -
kiszakadna.

Valló Péter rendezői pályájának leg-
nagyobb teljesítménye az In memoriam Ö.
I., ahol egyszerre teremtette meg az író
gondolataihoz, dialógusaihoz a drámai
szerkezetet, a formát és a stílust is. A
Forgatókönyv esetében „csak" a tragédia
hiteles értelmezése, a drámai szerkezet
átvilágítása és az adekvát stílus kialakítása
volt a feladat. Mindaz, amit az előadás
elemzése során elmondtunk, bizonyítja,
hogy Valló ezt a tehetséget próbáló, úttörő
feladatot tisztességesen és eredményesen
oldotta meg. És ez a két határozószó
ebben az esetben súlyosabb, mint ha vala-
miféle rendezői bravúrról adhatnánk szá-



mot. Valló nem versenytársa, hanem
szövetségese és szolgája lett az örkényi
gondolatnak.

Vitáznivalónk legfeljebb abban volna,
'amit annak idején, az In memoriam pre-
mierje után, elragadtatással üdvözöltünk :
ezúttal mintha a rendező túlságosan na g y
gondot fordított volna Örkény cirkuszának
tárgyi kereteire. Az In memoriam titkot
sejtető, lebegő fekete golyói a szín-padi
halál üzenetét hordozták, és szim-
bólumként az előadás szertartásnyelvé-nek
szerves alkotórészeivé lettek. A For-

gatókönyv cirkuszának rekvizitumai azon-
ban jórészt mindvégig díszletek marad-
nak: a hatalmas kötélhágcsó v a g y a Mes-
ter asszisztensnőjének fel-le mozgatható
emelvénye nélkül semmit sem változna,
legalábbis nem szegényedne az előadás.

A. szereplőkről elmondottakhoz mind-
össze egyetlen lényeges hozzátennivalóm
van: Szombathy Gyula Novotni fő-
vadászának dicsérete. Akkor is hitelesen
játszik, amikor a porond peremén ülve
némán figyeli a történet és a történelem
menetét. De amikor darabokra törik
hallgatásának páncélja, úgy fakad ki belőle
a sérelmek sorozata, az elfojtott gyűlölet,
mint mérges kelésből a genny. Igaz, hogy
a monológgá zsugorított dráma, amiről
számot ad, eleve kitűnő színészi
lehetőséget kínál. De Szombathy a
felhánytorgatott és az elbeszélés hevében,
sodrásában újra átélt megaláztatások elő-
adása kor borotvaélen egyensúlyoz. Fel-
háborít, részvétet ébreszt, s közben mégis
óva int attól, hogy sorsát - szavának hitelt
adva - „beszorozzuk tízmillióval". Mert a
dühtől vöröslő arc mögött fel-rémlik az a
másik is, a kiszolgáltatottságát kaján
alázattal viselő szolga ellenszenves álarca.
Isten óvjon bennünket a Novotniktól...
Barabás Ádám elkötelezett
skizofréniájának ezt a negatív lenyomatát
fedezi fel és fejezi ki nagyjelenetében
Szombathy Gyula, és ezzel nőtt túl a
dráma és az előadás főszereplőin.

Örkény István: Forgatókönyv (Vígszínház)
Rendező: Valló Péter. Dramaturg: Radnóti

Zsuzsa. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Já-
noskúti Márta.

Szereplők: Reviczky Gábor, Bánki Zsuzsa,
Szilágyi Tibor, Béres Ilona, Miklósy György,
Szombathy Gyula, Kútvölgyi Erzsébet,
Kern András, Tábori Nóra, Sipos András,
Stanisovszky László, Orosz Péter, Györkös
László, Kovács Adél f. h., Eckschmiedt Ta-
más, Szlusni Csaba. Munkatársak: Éberwein
Róbert, Gergely László f. h., Héjj János,
Jármai Gyula, Juhász Sándor, Kiss Péter,
Komlósi Zsuzsa, Móray Ernő, Nagy Árpád,
Spannberger Éva, Zsedényi Erzsébet.

PÁLYI ANDRÁS

Ami elmaradt

Kőműves Kelemen a Pesti Színházban

Így is kezdhetnénk ezt a beszámolót: hol
volt, hol nem volt, volt egyszer egy Illés
együttes. Akkortájt alakultak meg, ami-
ko r a Beatles-fiúk által teremtett vagy
legalábbis a nevük által fémjelzett beat-láz
hullámai elértek hozzánk. Egy kicsit ők,
az Illésék lettek a „magyar Beatles",
vagyis ha nem is ők képviselték egyedül a
magyar beatet, de hosszú évekig ők
fémjelezték. Nemcsak újszerű, eredeti és
igen nívós muzsikát csináltak, de megje-
lenésüknek nem kevéssé társadalmi-tar-
talmi jelentősége is volt. Nemcsak a zene
hangzott a maga modernségében és me-
részségében revelatívan, hanem a dalszö-
vegek is. „Nem akarok állni, ha fordul a
Föld" - énekelték egyik legnépszerűbb
számukban, s túlzás nélkül elmondható,
hogy dalaikkal egy nemzedék életérzését
fogalmazták meg. Hosszan idézhetnénk
ennek illusztrálására az egykori Illés
együttes számainak ironikus-játékos,
mégis emberi tartalmaiban oly komoly
nyelvi ötleteit, sőt nemegyszer gramma-
tikai bukfenceit, melyek azonban többet,
mélyebbet fejeztek ki a puszta játékosság-
nál vagy nyelvöltögetésnél. Mindez a hat-
vanas évek végén, a hetvenes évek elején
történt, amikor más-más társadalmi és
politikai körülmények között más-más
módon, de világszerte egyszerre aktuális-

sá vált az úgynevezett nemzedéki kérdés.
A fiatalságban elemi erővel szólalt meg az
igény, hogy kifejezzék abbeli vágyukat:
másképp akarnak élni, mint az előttük
j á r ó nemzedékek. Persze minden ilyesféle
háborgásban-lázadásban van né-mi
modorosság is, ezúttal is volt, mind
nálunk, mind külföldön; az Illés együt-
tesnek épp abban rejlett a különös értéke,
hogy a beat-láz leghitelesebb magya r
képviselői lettek, bennük volt a legtöbb
elementaritás és a legkevesebb manír,
hangjuk, mondandójuk tisztán és egy-
értelműen csengett. Aztán az együttes
felbomlott, megalakult a Fonográf és az új
Illés-együttes, de ez, ha voltak is sze-
mélyes okai, mert természetesen voltak,
már következményként könyvelhető el:
tudomásul kellett venniök, h o g y véget ért
egy korszak, melyben a fentebb jelzett
szerepüket betöltötték.

És így folytathatnánk: hol volt, hol nem
volt, volt egyszer Szegeden, a József
Attila Tudományegyetem patronálása alatt
egy műkedvelő színjátszó csoport, mely
Paál István vezetésével működött. A Paál-
féle csoport nagyjából ugyanabban az
időben hívta fel magára a figyelmet, mint
az Illés együttes, s noha a dolog
természetéből eredően sokkal szűkebb
társadalmi rétegre hatott, elsősorban az
egyetemistákra, fiatal értelmiségiekre,
mégis ugyanannak a társadalmi-kulturális
jelenségnek fémjelzői voltak, mint az
Illésék. Persze a Paál-féle kísérlet sem állt
egyedül. Sőt, annak idején úgy tűnt, az
amatőr színjátszó mozgalom felerősödése
némileg túllép és túlmutat a maga eredeti
közművelődési funkcióján: nem-csak arra
szolgál, hogy „civil" foglalko-

Jelenet a Kőműves Kelemen pesti színházi előadásából


