
szemle
vetlen környezet, a lakás, a szórakozó-
helyek, a nagyvárosi színhelyek átformá-
lásával, a luxus iránti érzék kifejlődésével.
Almok születtek a szépség jegyében fel-
épülő városokról, a szavak, színek, vona-
lak tobzódásában újjászülető művésze-
tekről. Ez a korszak reneszánsza az ipar-
művészetnek is, amikor a lakás díszei,
csecsebecséi, semmiségei, a tárgyak, az
eszközök soha nem látott jelentőséget
nyertek. Törvényszerű, hogy Gordon Craig
éppen ebben a korszakban talál a széphez
vezető eszközök keresésében a
bábszínházra, amelyet „Egy letűnt civi-
lizáció nemes és szép művészetének" ne-
vez, s amelyről feltételezi, hogy „egyszer
ismét a művész gondolatainak hűséges
kifejezője lehet".

Ami a bábművészetet illeti, tények bi-
zonyítják, hogy beváltotta Craig remé-
nyeit.

Elfogadott, de eléggé nem analizált
jelenség napjainkban a szecessziót spontán
módon visszahozó nosztalgiahullám. A
ránk köszöntő új század - évezred! -
előhangulata volna ez? Valószínűbb, hogy
javakban gazdag életvitelünknek a
következménye. Az anyagi bőség élvez-
hetetlen szépségtörekvések nélkül. A
század elején - a valóságtól elszakadva,
tartalom, reális világnézet hiányában - a
szecesszió formaművészete jogosan tor-
kollt zsákutcába, a l'art pour l'art-ba. Ilyen
csapda ma nincs: korunkban a legtöbb
alkotásban elsődleges a társadalmi érvényű
gondolat, az igazság felmutatása. Ma
inkább az a kérdés, hogy a Gondolat
meddig képes élni és hatni a szépség
köntöse nélkül?

Kleist 1801-ben írta A marionettszín-
házról esszéjét. Ekkor huszonnégy éves
volt, de már tudta, hogy írói tevékenysé-
gének a jót, az igazat, a szépet és a hazu-
got, károsat fel mutató példázatainak ereje
megtörik az egész Európát megrázó há-
borús viharban. Hogy ezekkel a „példáza-
tokkal" maradandót teremtett, annak nem
érezte élettartalmasító jelentőségét.
Voltaire-i ingerültség tartotta hatalmában,
de Voltaire tekintélye nélkül. Próbál-
kozásaival, hogy ledöntse a kor bálványa-
i t - Goethe fejéről a babérkoszorút akarta
letépni, Napóleonnak fegyvert szánt -,
önmagának állított csapdákat. Míg író-ként
halhatatlanná vált, addig anarchista-ként
csak egy fellázadt marionettre hasonlított,
aki hiába ágál a zsineg végén. Amikor tíz
évvel később - 1811-ben -

Wannsee partján öngyilkosságot köve-
tett el, egy cinikus, kiábrándult ember
búcsúzott a világtól.

FÖLDES ANNA

Drámák
és dokumentumok

Örkény István drámáinak új kiadásáról

A könyvkiadás mindig kegyesebb volt
Örkény Istvánnal a színháznál. Amikor a
Voronyezst -- a maga idejében is abszurd
indokkal - még a próbák megkezdése előtt
leparancsolták a Művész Színház
műsorrendjéről (mondván, egy szovjet
tanítónő nem szerethet bele a fasiszta ma-
gyar hadsereg egy katonájába), a dráma
szövege a Bóka László szerkesztette, jó-
részt klasszikusokat közreadó, rangos Új
Könyvtárban a Bánk bánnal és a III.
Richárddal azonos cégér alatt jelent meg.
(Budapest Székesfővárosi Irodalmi In-
tézet, 1948.) A Pisti a vérzivatarban nyom-
tatott változata majd egy évtizeddel meg-
előzte az ősbemutatót.

Az első Örkény-válogatott, az Időrend-

ben drámakötete (Magvető, 1972) az író öt
színpadi. művét közölte. A következő,
még Örkény életében kiadott drámagyűj-
temény, az Élőszóval (Magvető, 1978) a
Voronyezsen, Sötét galambon, Tótékon, a
Macskajátékon és a Pistin kívül közli

második kiadásban -- a Vérrokonokat és a
Kulcskeresőket is; és először teszi közzé
könyv alakban a Nemeskürty Istvánnal
közösen írt A holtak hallgatását. Ez a
gyűjtemény már - bár az Örkény halála
után publikált Forgatókönyvet ter-
mészetesen nem tartalmazhatta - lehe-
tőséget nyújtott a drámai életmű össze-
függéseiben való vizsgálatára. (Erre építi
Örkény portréját Hankiss Elemér, Molnár
Gál Péter, Sükösd Mihály, és erről írtam
magam is Örkény dramaturgiája című
tanulmányomat a SZÍNHÁZ-ban.

A Forgatókönyv az író halála után szo-
katlanul gyorsan, néhány hónap alatt már
könyvárusi forgalomba került.

Mi szükség volt ezt követően, 1982-ben
egy újabb, háromkötetes Örkény István-
drámagyűjteményre? Vajon csak az
életműkiadás irodalomtörténeti érdekű
folytatásáról van szó? Vagy a könyv-
piacon tapasztalható kereslet kielégítésé-re
.nem lett volna elég az Élőszóval után-
nyomása ? Ezeket a kérdéseket csak az te-
heti fel, aki kezébe sem vette a Radnóti.
Zsuzsa szerkesztésében megjelent új ki-
adást.

Előrebocsátom, hogy a Drámák három
kötetének megjelenését ezúttal nem

kívánom a drámai életmű áttekintésére,
átfogó értékelésére szolgáló apropónak
tekinteni. (Ennek a sürgető nagy fel-
adatnak a közeljövőben Örkény-színház
című, a Szépirodalmi Kiadónál megjelenő
kötetemben szeretnék eleget tenni.)

Csak arra térnék ki, ami a színház és az
Örkény-színház iránt közelebbről ér-
deklődő olvasók számára frissiben fontos
és érdekes: mivel gazdagítja Örkény-
képünket ez a több mint 1700 oldalas
kiadvány?

Lehet hét drámával több?

Az első és legkézenfekvőbb különbség az
új és az azt megelőző kiadások között,
mint említettem, mennyiségi. És ez nem-
csak abban a magától értetődő tényben
mutatkozik meg, hogy először sorolódik
be a drámai életmű rendjébe a Forgató-
könyv. Örkény olvasótáborának többsége
számára meglepetés, örvendetes ráadás az
egész harmadik kötet, amely ha műfajilag
heterogénebb, színvonalban egyenet-
lenebb is az előzőknél, ugyanakkor jelen-
tékenyen kitágítja a spektrumot. Először
jelenik meg teljes terjedelmében a Babik
című filmforgatókönyv. Hozzáférhetővé
válik A falu rossza című népszínmű-re-
konstrukció, és a Moliére hajdani magya-
rítói nyomába szegődött író aktualizált
Fösvény-változata, a Zsugori uram. Két
kisebb jelentőségű tévéjáték, illetve jele-
net ( A Hanákné-ügy, Egy szakmai siker
modellje) és a Valló Péter szerkesztésében
és rendezésében megismert In memoriam
O. I. szövegkönyve.

Alapvetően ezek az életmű árnyékából
előhozott írások - és ezt lényegesnek ér-
zem - nem változtatják meg Örkény-
képünket. Remekmű nem került elő a
limbusból. Inkább csak Örkénynek az a
többször és több változatban megfo-
galmazott gondolata igazolódott, hogy
valójában ugyanazt a drámát írja, foly-
tatja, árnyalja, mélyíti a téma teremtette,
állandóan változó, szuverén dramaturgia
eszközeivel. Aki egyvégtében újraolvassa a
drámákat, tucatnyi felfedezést tehet,
hogyan rímelnek egymásra kollektív ön-
életrajzaink kérdései és feleletei, a törté-
nelem viharában vergődő kisember ki-
élezett döntésszituációi a Tótéktól a For-
gatókönyvig. De a legendákból a valóságos
irodalmi tudatba költöző Babiknál ennél
többről van szó. Az olvasó itt a Pisti a
vérzivatarban tizenöt évvel korábban szü-
letett előképével, egész sor motívumával,
figurájával találkozik.

A holt lelkek halhatatlan manipuláció-
jának az Álkulcsgyárban megjelenített



reinkarnációja Örkény számára már 1954-
ben sem csak a bürokrácia szatíráját kí-
nálja. Görbe tükrében nem egyszerűen egy
képzelt, kitalált munkaerő karrierje
rajzolódik ki, hanem a szocialista körül-
mények között is léleknyomorító elide-
genedés. Babik létezésének bizonyítékait
ugyanúgy az üzemi iratrendezőben őrzik,
mint vákuum-Pistiét, és itt fedezi fel az író
a káderpolitika kodifikálható
mértékegységét, a Kreszt, amit később
„pistire" módosít. Mausz Rezső gyár-
igazgató - Tevékeny közeli rokona, Lenke
pedig Szőke Lánnyá absztrahálódik. De a
mindenkori filoszok számára hálás
egyezések, analógiák nem halványítják el a
két mű közötti értékkülönbséget. A Babik -
talán mert leggyorsabban a
félkésztermékek avulnak - mára inkább
csak dokumentum, egy remek-mű
feltárásra érdemes forrásvidéke, nem pedig
megvalósításra érdemes filmforgatókönyv.

Az eredeti műveknél hamarabb kikezdi
a rozsda az adott korszak, évad és szín-ház
szükségletei szerint, többnyire rendelésre
készült adaptációkat. De ugyan-akkor a
későbbi remekek, az életmű fényéből a
bemutató idején legszigorúbban bírált
művekre is vetődik egy-egy sugár. Az
1965-ben (nem is alaptalanul) elmarasztalt,
műemlékként restaurált, részben
portalanított, részben parodizált, műfajilag
tisztázatlan népszínmű-hű A falu roszsza-
változat - sine ira et studio olvasva -
egészében ellenállhatatlanul mulatságos
giccsparódia, de a narrátor távolságteremtő
szövegében több is ennél. A látvány és a
kommentár frappáns aszinkronitása, a
mába kacsingató reflexiók alkalmazása
valószínűleg nem volt eléggé következetes
ahhoz, hogy átmentse az író
színháztörténeti kísérletének hibrid-
termékét a jelenbe, de összetéveszthetet-
lenül megkülönbözteti a színpadi iparosok
hasonló vállalkozásaitól. A komédiához
fűzött kommentárjában (Pesti Műsor,
1965. XII. 25.) Örkény előrebocsátja, hogy
az átdolgozás komolyságával
nagyapáinknak és a Tóth Ede művét
nagyra értékelő, Gyulai Pál vezette zsű-
rinek, a mosollyal önmagunknak és kor-
társainknak tartozunk. A viszontlátás során
talán éppen ez a komolyság ébreszti a
legjobb ízű mosolyt.

Alapvetően más aspektusból - aláza-
tosabban, több hittel - közeledett Örkény
Moliére Fösvényének Simai Kristóf és
Döbrentei Gábor fordította szövegéhez. De
mintha mibennünk mára megfogyatkozott
volna ez a hit: hiába a darab

ban megidézett színjátszó fiatalok lelke-
sedése, mi már inkább csak Illyés Gyula
fordításában szeretjük, élvezzük a Fös-
vényt. Örkény tisztelettudó adaptációjának
szándékoltan archaikus szövegét inkább
csak az aktualizált keretjáték menti. Es a
kontraszt, amely ily módon a szerepek és a
szereplők között éleződik. De még a
keretjátékon belül sem az inflációs
időkből megjelenített színjátszócsoport
játékára, a gazdasági, illetve politikai
rendőrség képviselőjének drámai színre-
lépésére, a főszereplőnek a premiert ve-
szélyeztető letartóztatására vagyunk kí-
váncsiak, mert mindennek, ha mulatságos
is, nincs igazi, a jelenben érvényes „áthal-
lása." Ama központból érkező ideológiai
ellenőr, Baliskó elvtárs fellépése hirtelen
kiemeli a komédiát a kétszólamúságában
is kissé divatjamúlt dimenziókból. Az
öntödei formázók és ifjú hídépítők anti-
kapitalista lelkesedését lehűtő kioktatás -
amelynek során Baliskó elvtárs megma-
gyarázza, hogy a stabilizáció küszöbén
nem a pénz kinevetése, lejáratása van
napirenden - önmagában is eredeti és
szellemes. De hitelesen csattanóssá ez a
kritika konzekvenciáival együtt éleződik,
amikor a kultúros villámgyorsan
visszafordítja néhány perccel korábban
kinyilatkoztatott gondolatait, és bravúros
gyorsasággal megszüli a szükséges, új
ideológiát, amely szerint a résztvevők
megvetik, csúffá teszik a pénzt mint a
kapitalizmus maradványát, de annál job-
ban megbecsülik a párt teremtette új,
merőben más funkciókat betöltő, „forra-
dalmi" pénzt.

Az már az idők jele - és inkább a vál-
lalkozás kezdetét jelölő évszámhoz, tehát
1948-hoz kötődik, mint a 25. Színház
1975-ös bemutatójához -, hogy végül is a
darab fináléjában az új tízforintos „körbe-
jár, mint egy mosoly..." Ez a pateti-
kusságában anakronisztikus fordulat
azonban mára ironikus, új értelmet kap, és
csak élezi Örkény szatirikus fintorát.

Örkény és a tévé mind szorosabbá váló
kapcsolata, az együttműködés valóra vál-
tott és elmulasztott lehetősége alighanem
külön téma lehetne. Valószínű, hogy míg a
színész személyes jelenlététől megfosztott
lélektani dráma szükségképpen veszít
intenzitásából, a helyzetdramaturgi-ára
alapozott drámai mű töretlenül érvé-
nyesülhet a képernyőn. Ezt azonban in-
kább saját emlékeimre alapozom, mint a
kötetben közölt írásokra. ( A z ember me-
legségre vágyik, Meddig él egy fa ?) A Hanák-
né-ügy forgatókönyvének szerencsére a
kissé feltupírozott történeten túl is van

érdekes és érvényes tartalma, a társadalmi
munkamegosztás visszásságainak az em-
beri kapcsolatokat is összegabalyító rajza.
Az Egy szakmai siker modellje azonban nem
több egy felduzzasztott egyperces-
ötletnél, és a szimuláns panaszainak túl-
részletezésével vajmi kevéssé reprezen-
tálhatja Örkény írásművészetét.

Az új kiadás többletének legnagyobb,
Örkény tehetségét legerőteljesebben rep-
rezentáló, szellemét legelevenebben őrző
fejezete az lm memoriam Ö. I., ez a Valló
Péter szerkesztette és rendezte, megírat-
lan, mégis hűséges drámai montázs. A
tizedik - az Örkény-drámák sorában.. .

A kötet más helyén, saját szövegkör-
nyezetében is fellelhető drámai részletek-
ről nem szólva, hadd emeljem ki a Szé-
dülés című novella adaptációját. Valló egy
meg nem született nagy tragédia magját
transzponálja színpadra oly módon, hogy
a tündérszép nyilas-ördög, Csöpi életét
megmentő sebész lelkiismereti drámájára
koncentrál. Az Örkény-novellából
átmentett dialógusba egyetlen felesleges
szó sem kerül: a sebész drámai döntését
tartalmazó tőmondatra („Fel-jelentettem")
csattan a másik vacsora-vendég, Csöpi
apjának reakciója. Hiszen odáig senki sem
tudta, sejtette, hogy az asztalnál a tragédia
másik szereplője, áldozata ül.

A más műfajra transzponált Örkény-
művek sorsa, például a Rekviem című no-
vella filmváltozata, szemléletesen bizo-
nyította: a részletezés, a magyarázkodás
és utólagos motiválás az eredeti drámák
feloldásának, hígításának veszélyével jár.
Valló ezt kerülte el, amikor a lehetőség
szélső határáig ragaszkodott Örkény
ábrázolási és szerkesztési módszeréhez,
illetve az eredeti párbeszédekhez.

Remekművek forrásvidéke

Attól tartok, félreérthető, ha kimondom:
az új kiadás legizgalmasabb része az a
mintegy háromszáz oldalas dokumentum-
gyűjtemény, amelynek sok darabja itt-ott
(elsősorban a Radnóti Zsuzsa szerkesz-
tette Párbeszéd a groteszkről című kötet-
ben) eddig is olvasható volt, nagyobbik
része azonban egykori lapokból, illetve
Örkénynek Várkonyi Zoltánnal és a da-
rabjai színpadra állításában közreműködő,
más művészekkel folytatott levelezéséből
került elő. A „dokumentumok" gyűjtőcím
alá sorolt, különböző jellegű szövegek
valóságos holdudvart alkotnak a művek
körül. Tartalmuk, de nem egy-szer
hangvételük is, rengeteg dologról
árulkodik. Legelőször is arról, hogy



nemcsak a könyveknek van meg a maguk
sorsa.. .

A szakma nagy vonalakban eddig is
ismerte a prózai fogantatású Örkény-drá-
mák előtörténetét. De ki látta Örkény
Istvánnak a Tóték című Filmforgató-
könyvre 1964-ben köttetett szerződését, ki
tudta, hogy a mű munkacíme egy ideig
Lángoló víz, azután Csönd legyen! volt, és
csak az elkészült forgatókönyv
visszautasítása után, a kisregény élén szü-
letett meg a világ minden színházi met-
ropolisában azóta jól ismert Tóték rím.

A színpadra vezető út kanyarai, kitérői

a legendák világából ezáltal aktaszagú
realitássá lesznek. Az egymondatos so-
rompók és a tanulmányterjedelemre
duzzadó magyarázgatások -- különösen a
Pisti esetében - nemcsak egy dráma
történetébe kínálnak a jövendő iroda-lom-
és színháztörténészei számára is ér-
demleges bepillantást. Mint ahogy nem a
Pisti volt az egyetlen Örkény-dráma,
amelynek előadásáért kemény csatát kel-
lett vívni az író ügyvédjeként, de a maga
saját művészi érdekében is a színháznak.
Várkonyi Zoltánnak oroszlánrésze volt
abban, hogy illetékesek hosszas vita után
elfogadták a Don partján, orosz
hómezőkön elpusztult kétszázezer katona
rekviemjének gondolatát, a dráma
szellemét és szövegét, s hogy Örkény
műve nem a halottaknak, hanem a túl-
élőknek szolgáltat igazságot.

A dokumentumok másik kultúrhistóriai
érdekességű, de a holnapi színházi
előadások szempontjából is érdekes vo-
nulata magának a szövegnek a változása.
És most nem a próbák során elkerülhe-
tetlen, a dramaturgiai szerkezet működé-
se, a színészi játék hatásossága érdekében
végrehajtott, a szakember számára lénye-
ges, de az olvasó számára lényegtelen
módosításokra gondolok. Hanem egy-.

felől az író látásmódjának, közlési stílu-
sának alakulását tükröző szövegvarián-
sokra, másfelől a hosszú viták során lét-
rejött kompromisszumokra.

Az utólagos fúrás-faragás köztudottan a
Pisti a vérzivatarban esetében volt a leg-
nagyobb, ahol a dráma eredeti struktúráját
is áthangolta az új, négypistis verzió.
Annak idején a kritika - és legélesebben a
Kritika cikkírója - több oldalúan bírálta,
vitatta, hogy a vérzivatarban vergődő
kisember életére, sorsára hatás-sál levő, a
kor jellegzetes magatartásformáit
képviselő mellékfiguráknak miért kellett
Pistivé válni. Örkény némiképpen
védekező magyarázata amely szerint a
módosítás azzal, hogy Tevékeny, Félszeg

és Kimért alakjában Pisti jellemvonásait
személyesíti meg, s történelmi tablóktól
való elszakadást, a cselekvési lehetőségek
variációinak felmutatását szolgálta - már a
bemutató idején sem hangzott elég
meggyőzően. Nem értek egyet azokkal,
akik eleve kívülről ható erők befolyásával,
a körülményekkel magyarázzák, ami
történt. Az 1969 és 79 között született
Örkény-írások és a margón olvasható
vallomások félreérthetetlenül demonst-
rálják, hogy az író ekkor már a realista
módszer és a valóság dimenzióinak maxi-
mális kitágítására törekedett. A. Pisti két
szövegváltozatának összevetése is iga-
zolja, hogy a szándék a módosításra va-
lóban Örkény komplexebb ember- és
történelemlátásából, megváltozott kife-
jezésmódjából fakad, és azt is szolgálja.
Csak a négy alak differenciálásának és
összetartozásának (utólagos) megvaló-
sítása az, ami talán alkotáslélektan, talán a
külső körülmények következtében is --
inkonzekvens, ezért némileg zavaró.

Nem kevésbé érdekes az sem, hogyan
tér vissza a realitáson túli, már-már a
fantasztikum határán fogalmazott képek
szerzője - az alapállással némileg ellen-
tétben - az új változatban a reálisabb,
konkrétabb metaforákhoz. Hogyan mó-
dosította például Örkény a tányérlövellő
gejzírek tudós geológusának pályáját
egyszerű trágyakutatóvá, aki -talán a tár-
sadalomkritikai reflexiók erősítése végett -
éppen hólapátolásból él. Hasonló ten-
denciák figyelhetők meg a koholt pert
idéző jelenetben is, ahol az új változatban a
szerző némileg megszelídítette a Szőke
Lány vallomását azzal, hogy már nem
részletezi, milyen magyaros halászlét is
főzne ő a halakkal összeesküvő vádlott
húsából Mindezek természetesen csak
figyelemfelhívó példák: jelzik, hogy a
felújítás majdani rendezőjének van. miből
választania, van hova visszanyúlnia, ha
igazán hű akar lenni a szerzőhöz.*

Vonatkozik ez a Pistin kívül például a
Vérrokonokra is, ahol a módosításokra
nyilvánvalóan a darab engedélyezése ér-
dekében került sor. Örkény, aki a drámák
lényeges elemeit, jeleneteit és mondatait
általában makacsul védte a lényegtelenek
ellenében, ezúttal döntő pontokon enge-
dett. Így maradt ki a dráma egyik kulcs-
jelenetéből, Péter és Miklós dialógusából
a következő:

MIKLÓS (egy kis ingerültséggel) És
* A Pécsi Nyitott Színpad előadása, amely

több fesztiválon nagydíjat nyert, s az orszá-
gos sajtó is sokat foglalkozott vele, ebben a
szellemben készült.

amint látja, azért csak jönnek-mennek az
egész világon a vonatok. (Ez még benne
van az előadott szövegben. F. A.)

PÉTER Igen. Ameddig a rendszer
szuperál.

MIKLÓS Tehát, ahogy maga is mond-
ja, szuperál.

PÉTER Hadd idézzek egy közgazda-
sági tételt. „Minden rendszernek megvan
a hajlama a. továbbműködésre, amivel az
életképesség látszatát kelti, még akkor is,
ha már túlélte magát."

Változott -- optimistább lett? -- a mó-
dosítások során Bokor Judit drámazáró
monológja is, amelybe a szerző utólag a
vasúti közlekedés csődjének margójára
iktatta be a Bokorok (és a nézők) szá-
mára távlatot és némi megnyugvást nyúj-
tó pozitív mondatokat. Hogy tudniillik.
,,a vasút az vasút, a vasútnak mennie kell,
én tehát örömmel jelentem, hogy minden
dolgozója talpon, úgymint Bokor Pál,
Bokor Miklós és neje, Bokor Péter és
neje, tovább Bokorné a három-szoros
vasutasözvegy, és az ő lelkes ösz-
szefogásuk eredményeképpen holnap-
után, tehát az első munkanapon megin-
dul a menetrendszerű forgalom. Addig
azonban, tehát az ünnep két napján, arra
kérjük a nagyérdemű utazóközönséget,
hogy csak halaszthatatlan ügyben vegye
igénybe a vasúti szállítóeszközöken"

A kompromisszumok országútján lét-
rejött szövegváltoztatások kiemelésével.
ugyanakkor nem szeretném sem cáfolni,
sem kétségbe vonni a módosítások más
részének dramaturgiai célszerűségét, és
hogy Örkény a dialógusok menetközben
való folytonos csiszolásával is a maga
szakmai, színházi igényességét bizonyítja.

A. próbákon készült feljegyzések, az
író bíráló és lelkesedő reflexióit tartal-
mazó levelei meggyőzően igazolják azt a
legendát, amely szerint Örkény nemcsak
jó író, de hozzáértő színházi ember is
volt. Következetessége, amellyel visz-
szautasít minden hatásvadász, érzelgős és
érzelmes megoldást, tökéletes össz-
hangban van írói látásmódjával. És az
sem véletlen, hogy a tömör kifejezési
mód elkötelezett híve a próbákon is
többnyire az előadások tempójáért,
musáért aggódik. Bár elképzelhető --amit
Örkény-darabok színreállításában fontos
szerepet betöltő művészektől hallottam
hogy elégedetlenségét eseten-ként az a
különbség diktálta, ami őt Várkonyi
Zoltán profizmusától mégis-csak
elválasztotta. Várkonyi ugyanis már a
munka kezdeti. stádiumában, a próbák
folyamatában is a megvalósult



előadást látta, míg Örkény csak azt, ami a
vajúdás során valóban látható volt.

Bírálatát és javaslatait munka közben
sem igyekezett ráerőltetni a színházi
partnerekre. Ellenkezőleg, minden leve-
lében hangsúlyozza, hogy nem kíván a
rendezők helyett instrukciót adni, és a
színészek amúgy sincsenek rászorulva az ő
ötleteire. Inkább a drámaértelmezés
autentikussága szempontjából tanulságos,
hogy hogyan látta, képzelte az író saját
figuráinak optimális megjelenítését. Ebből
a szempontból jól hasznosíthatók az egyes
művek értelmezésének variációit is
érzékeltető külföldi színházi tapasztalatok.
Teljességre ezen a téren a kötet
szerkesztője nyilvánvalóan nem töre-
kedhetett. De a fontosabb bemutatók sze-
repeltetése és Örkénynek néhány, az elő-
adásokra vonatkozó tágabb érvényű
megjegyzése érzékelteti, hogy hány
Őrnagya van a zseniális és az író alkotta
figurát kiteljesítő Latinovits Zoltán óta a
világszínháznak. Miért volt hatásában
komikus a sokkhatásra épülő párizsi
Tóték-előadás, hogyan erősítette Tovsz-
tonogov a dráma absztraktabb vonulatát
Leningrádban, miért szerette Örkény
annyira az erdélyi Kovács György
rendezését, és miért ejtette zavarba az
egyéb-ként gondos amerikai előadás
egzotikumkereső koncepciója. A
különbségek értékeléséből logikusan
következik Örkénynek az az
elgondolkodtató, máig ér-vényes javaslata,
hogy ideje lenne deklarálni végre a
rendezői felfogás copyright-ját is.

A feltárt és felsorakoztatott anyag gaz-
dagsága, amelynek bizonyítását további
oldalakon át folytathatnám, egyértelműen
igazolja a Szépirodalmi Könyvkiadó
vállalkozását és Radnóti Zsuzsa szerkesz-
tői munkáját. Igaz - és a kiadvány jelle-
géből következik -, hogy filológiai szem-
pontból még ez a három kötet sem mond-
ható teljesnek. Mert ha a Nemeskürty
Istvánnal írott - tehát társszerzős A holtak
hallgatása beletartozik, mint ahogy
beletartozik Örkény drámai életművébe, az
összes művekből a mára inkább csak
dokumentumértékkel rendelkező, Gyár-fás
Miklóssal írott Zichy-palota kihagyását
nehéz indokolni. S ha egy kurta tévé-
jelenetnek irgalmaz a szerkesztő, vajon
helyeselhető-e - elsősorban szakmai-iro-
dalomtörténeti szempontból - a legkorábbi
színpadi jelenetek (Párosan szép az élet, A
borék) mellőzése? De persze tudomásul
kell vennünk, hogy ez még nem a filoszok
forrásmunkájának szánt kritikai kiadás.

Még a gazdag dokumentumanyaggal
kapcsolatban is akad némi hiányérzetem.
Ennek összeállításakor Radnóti Zsuzsa,
nagyon is jogosult szerkesztői meg-
gondolásból, az életműben legfontosabb
drámákra koncentrált. Mégis úgy érzem,
hogy az igényes olvasók tájékoztatására
célszerű lett volna néhány lapnyi doku-
mentumot vagy legalább jegyzetet mellé-
kelni a többi drámához is. A Pisti a
vérzivatarban kommentáló, esetlegesen
közölt közönségvisszhang helyett például
feltüntettem volna, hogy a Sötét galamb
kisregényváltozata Glória címmel olvas-
ható, és az 1957-ben írott darab 1970-ben
a felszabadulás 25. évfordulóján pá-
lyadíjat nyert. A falu rossza megértését és
minősítését is jól szolgálta volna az író-
nak a darabhoz fűzött és a Pesti Műsor
T965 karácsonyi számában közölt beve-
zető kommentárja. Bár az Egypercesek a
dolog természetét tekintve nem kaphattak
és nem is kaptak helyet a drámakötet-ben,
a Radnóti Színpadon bemutatott montázs
dialogizált bevezetőjét (Képzeletbeni
levélváltás az Egypercesekről) szíve-sen
láttam volna a drámák forrásvidékét,
színpadi sorsát és utóéletét olyan gazda-
gon tükröző dokumentumválogatásban.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE Világirodalmi Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

CSILLAG ILONA színháztörténész
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője
GERVAI ANDRÁS,

a Magyar Színházi Intézet munkatársa
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

HEKLI JÓZSEF,
az egri Tanárképző Főiskola docense

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PETHŐ GYÖRGY,
a MAFILM dramaturgja PÓR

ANNA irodalomtörténész
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film-Színház-Muzsika munkatársa
SELMECZI ELEK dramaturg
SOMLYAI JÁNOS,

a Munkásmozgalmi Múzeum könyvtárosa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,

a Népszava munkatársa
SZEKRENYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa

GYÖRGY PÉTER

A valóság feltárása-
megóvása

Jeney István fotóíhoz

A fotó a valóság megkettőzése, rögzítésé-
nek az a folyamata, amelyet Susan Sontag
a valóság „bizonyos fokú oltalmazásának"
tekint. ( A fényképezésről 95. old.)

A színház megint csak a valóság meg-
kettőzése, és Jeney színházi fotói magukon
hordozzák a kettős „tükrözés" lényegi
sajátosságait.

A színészt fényképezni merőben más,
mint civileket elkapni, vagy épp beállítani
őket, a fénykép hőseit modellé vál-
toztatva. A színész saját akciója köz-ben
van, viselkedése független a fotóstól.
Nyilvánosságra tárja arcát (erre még ha
roppant patetikus is, nincs jobb kifejezés),
ám nem az örökkévalóság felé kacsint, az
élők pillanatnyi, őt figyelő közösségének
játszik; a színész viszonya bensőségesebb
saját tettével, mintha a fotós számára
játszana. A színész nézői-nek él, akik ha
sötétben is, de ott ülnek, és épp úgy
mulandóak abban a pillanatban, mint ő,
közönséget és játszót végképp összezár a
közösen múlatott idő. Összezártságukban
a színész szemérmet-lenül őszinte, arca,
mosolya, kétségbe-esése egyaránt a néző
iránti bizalmáról tanúskodik.

Ha mindezt lefényképezzük, akkor válik
érthetővé a színházi fotó mindig jelen-
való leleplező jellegének mindig érezhető,
zavaró evidenciája. Az idő megszakí-
tásának e művelete ugyanis abba az idő-
beli folyamatba avatkozik bele, ami már
önmagában is játék és konstrukció volt. A
színész egy időben élvén nézőivel, el-
játszik nekik egy másikat, és kérdéses,
hogy fényképezhető-e az eljátszott idő,
vagy óhatatlanul, mindenképp a színészt
fényképezzük. Lefotózható-e Liliom,
vagy csak Lukáts Andor Liliomként. A
helyzet attól olyan kettős, hogy a való-
ságban, ahol játszottak: mint színészek
jöttek-mentek, a fotón azonban már mint
önmaguk jelennek meg. A játék ideje el-
múlván, már a játszókra vagyunk kíván-
csiak : milyenek voltak, mialatt Liliomot,
Hamletet, akárkit játszottak. Többet nem
az érdekel, hogy a színész milyen volt
szerepében X-ként, hanem az, hogy mi-
lyen volt, mialatt X-ként néztük őt.


