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A fogadtatás

Az utolsó Örkény-mű fogadtatásának
ellentmondásossága már a dráma
megjelenésének pillanatától vetekszik a

Pisti a vérzivatarban recepciójának anomáliái-
val. Bár a Forgatókönyv megjelenésekor,
1979-ben, úgy tűnt, hogy a darabról
kialakuló vélemények egy ideig csak
élőszóban fognak terjedni, alig egy évvel a
kiadást követően már publícitást kaptak a
művel kapcsolatos pró és kontra nézetek,
sőt a színházi bemutató is - a Pi st i tízéves
„fiók-karrierjével" szemben - csupán két
és fél évet váratott magára. A fogadtatás
ellentmondásossága az eddig megjelent
elemzésekben úgy tükröződik, hogy - a

P is t i hez hasonlóan - a többi Örkény-
drámával szemben sokkal hangsúlyosabb a
mű negatív megítélése.

,Olvasmányként - noha lenyűgöz, me g
rendít - a. Forgatókönyv adja az Örkény-
drámák közül a legkevesebb esztétikai
élvezetet. Az esztétikum az írott szövegben
az etikum és a politikum mögé szorul" -
írja Tarján Tamás. (Napjaink, 198312.)
Hermann István felveti, hogy Örkénynek
„igaza van-e abban, hogy ezt a magyar
történelmi tragédiát csak valamiféle fehér
bohóc alapon lehet felfogni, csak a
tragikus bohócmaszk mögül lehet igazán
megérte-ni ... ?". Továbbá azt is
problematikusnak tartja, hogy a műben
„nincs olyan mögöttes vonatkozás, mely a
felfedezett irracionális cirkuszi játék
problémáját akár valamilyen értelemben is
racionális összefüggésben tartja számon".
(SZÍNHÁZ, 1982/9.) A bírálatok két
összetevő köré csoportosulnak: egyfelől -
a furti idézetekben is - megfogalmazód-
nak bizonyos po l i t ika i fenntartások,
másfelől a m ű dramaturgiáját kifogásolják
az elemzők. A drámában felcserélődő
konkrét történelmi időkkel kapcsolatban
Bécsy Tamás azt írja, hogy= a darab
„három teljesen különböző történelmi,
társadalmi és erkölcsi helyzetet vesz
azonosnak, ami történelmi tévedés, illetve
eszmei hiba". (ItK, 1982/4.)

A dramaturgiai kifogások egyes
írásokban csak utalásszerűen bukkannak
fel, mint Tamás Attilánál, aki szerint „a

Forgatókönyv nem sorolható írójának fő-
művei közé. Gyengébben sikerült alko-
tásai közé tartozik, noha benne vannak
azok a lehetőségek, amelyek főművekhez
kellenek". Másutt: „a szövegezések egy
része sajnálatosan erőtlen: van, ahol
üresen retorikus, másutt egyszerűen ne-
hézkes, vagy éppen lélektani hitelt
nélkülöző". (Alföld, 1980/10. ) Nagy I é-
ter így fogalmaz: „gondolati-érzelmi
izgalmassága sem feledteti el, hogy
dramaturgiailag megoldatlan a darab".
(Kritika, 1982/3.) Bécsy Tamás - idézett
tanulmányában - a következőképpen
summázza r darabról kialakított értéke-
lését: „A mű eléggé problematikus dráma.
Azért problematikus és dráma egy-ben,
mert a dráma csal: az egyik főalak

monológjaiban jelenik meg. Ezért a mű

jelentésteli írodalmi szöveg ... Mivel a mű
egészében] ha nem dráma is, de kitű-nő
írói, irodalmi szöveg_ , az irodalom-hoz
tartozik."

A szakmai fogadtatás másik részében a
Forgatókönyv kifogástalan remekmű-kéni
értékelődött z982-ben - igaz, a Vígszínház
bemutatójához kapcsolódóan - a mű a
kritikusok szavazatai alapján az é v a d

legjobb magyar drámájának bizonyult
(SZÍNHÁZ, 1982/11.), s a szavazók
egyikének -- Nánay Istvánnak --
megfogalmazása szerint: „ez a mű
minden részletében kikezdhetetlenül. tö-
kéletes". Hasonlóképpen értékelte a
darabot Varga Zoltán: „nem csupán utol-
só színpadi műve a közelmúltban el-
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hunyt szerzőnek, hanem drámaírói opu-
sának . . . betetőzése is egyúttal." (Híd,
1980/9.) S ugyanígy, az életmű összeg-
zéseként üdvözölte a darabot Sükösd
Mihály, aki ezeket írta: „A Forgató-
könyvben Örkény azt véglegesíti, amit a
Tótékkal megkezdett és a Kulcskeresőkkel
meg a Pistivel folytatott." Később
hozzáteszi: „A Forgatókönyv mo-
dellszerkezete ugyanúgy kihívja majd a
(történelmi és ontológiai) viszonylagosság
vádját, mint annak idején a Pisti a vér-
zivatarban. Szerintünk igaztalanul. A
Forgatókönyv látásmódja nem relativista,
hanem sokértelmű . . . az életmű (egyik)
csúcsának sejtjük." (Valóság, 1980/5.) A
vígszínházi premierről beszámolva Földes
Anna azt állapítja meg a mű
dramaturgiájáról, hogy Örkény a cse-
lekmény szétrobbantásával talán azt üze-
ni, hogy „az igazságok relativizálódtak,
az elfogadott értékek visszájukra fordul-
tak, s a világot valaha oly tökéletesen
megmagyarázó logika is csődbe jutott".
Majd a darab értékeként kiemeli, hogy
„először meri ábrázolni a közös világ-
nézet talaján álló, egy hitben nőtt vád-lók
és vádlottak felcserélhetőségét".
(SZÍNHÁZ, 1982/4.)

Ezek a két ponton polarizálódó véle-
mények Örkény korábbi drámáinál is éle-
sebben vetnek föl bizonyos műnemel-
méleti és dramaturgiai kérdéseket.

A dráma
A Forgatókönyv ugyanis - tartalmi vo-
natkozásai mellett - arra a sajátos onto-
lógiai státusra aspirál, hogy egyszerre
kíván dráma, egy film forgatókönyve és egy
cirkuszi előadás mutatványsorának leírása
lenni. Ezt a hármasságot a mű nem rejti el,
hanem már a befogadót irányító elsődleges
keretekben feltünteti. Ezt jelzi egyfelől a
szerző által adott műfaji besorolás:
tragédia, másfelől a mű szövegét megelőző
technikai utalások: a film hosszáról és
időtartamáról (vala-mint a szöveg
tördelése), végül a darab toposza, amit az
első szerzői instrukció megad. A szöveg
elemzésekor azonban csak a
drámaaspektus vehető figyelem-be, mert -
egyrészt - ez „csak" papíron is dráma (ami
a másik két művészeti ágról nem
mondható el), másrészt azért, mert az
olvasói elvárás is csak ebből az
összefüggésből mozgósítható - a film és a
cirkusz írva nem hív elő semmilyen be-
fogadói attitűdöt.

A műfajok azonosságának relativizálása
kétségkívül része a darab világképé-nek. E
viszonylagosságot erősíti az is,

hogy a mű toposza, a cirkusz is - e kereten
belül - átváltozik: az első rész lezárásakor
átalakul bírósággá. (A dráma két része
közti cezúra tehát az egyik
megközelítésben a cirkusz-bíróság vál-
tásból ered, és a darab - ily módon - két
dramaturgiai konvenciót mozgósít: a
cirkuszdráma és a bírósági dráma
technikáját.) A toposz és a műfajok át-
válthatóságával analóg a történelmi idő-
síkok - 1944, 1949 és 1956 - felcserél-
hetősége; s ugyanennek felel meg a darab
központi fordulata: Barabásnak a
bűntelenségből a bűnösségbe történő át-
válthatósága, továbbá ide kapcsolódik a
fontosabb szereplőknek az a sajátossága,
hogy két mivoltukban bukkannak fel, hogy
múltbeli és jelenbeli alakjuk nem azonos
egymással.

A tartalmi elemek felcserélhetősége már
a korábbi drámákban is fölbukkant
(gondoljunk csak a Vérrokonokra vagy a
Pistire), itt azonban ennél többről van szó.
A szokatlan, a konvenciószegő ebben a
darabban az, hogy itt az átvált-hatóság, a
viszonylagosság a mű dramaturgiájába is
beépül. Ennek az ironikus dramaturgiának a
megtestesítője a Mester. Ő a darab
legkevésbé definiált alakja, és ezen
sajátosságának lényeges szerepe van a
Mesternek abban a műbeli funkciójában,
hogy a mű világán belül az események
mozgatójának szerepében, helyzetek és
vélemények manipulálójának alakjában
tűnhet fel. O ugyanis nem egy szociológiai
státus vagy nem valamilyen magatartás
megtestesítője, hanem egy személytelen
mechanizmus kép-viselője, s mint ilyen,
sokkal inkább tekinthető valaminek, mint
valakinek. Ha Örkény - intenciója szerint -
a „pörök mechanizmusáról" írt, akkor a
Mesterben formálta meg ennek a mecha-
nizmusnak a közvetítőjét, aki (vagy inkább
ami) épp ezért nem rendelkezik állandó
alakkal, stabil identitással. E jegyek
emberi analógiájának megformálására
kiválóan alkalmas az a szerep, amely a
Mestere alakjának keretét képezi: a cir-
kuszi illuzionistáé, aki nemcsak a közön-
séget é& médiumait, hanem önmagát is
manipulálni tudja.

Ha a Mester a Forgatókönyv legelvontabb
alakja, akkor Barabás Ádám a leg-
konkrétabb és a legárnyaltabban meg-
rajzolt figura. Róla nemcsak személyi
adatait és élettörténetét tudjuk meg, ha-
nem személyiségéről és lélektanáról is
tájékozódunk. (Ez a szerepépítkezés,
amelyben egy elvont alak áll szem-ben
egy lélektanilag is motivált

személyiséggel, már korábbi drámáiban is
jellemezte Örkényt: a Mester-Barabás
páros legközelebbi rokona a Bolyongó-
Fóris kettős, de már az Őrnagy-Tót
„duóban" is ennek előzményét kell lát-
nunk.) Barabásnak a darabban felbukkanó
valamennyi szereplővel a múltban
személyes kapcsolata volt (de ezek az
emberek egyúttal mint a Mester barátai
kaptak meghívást a jutalomjáték-ra). Ezek
a kapcsolatok kivétel nélkül pozitívak, és
a dráma folyamán történő feltárásuk
hozzájárul Barabás karizmatikus
alakjának megrajzolásához. Az a két
személy azonban, aki Barabásra a leg-
nagyobb hatással volt - az apja és Littke
László -, nem jelenik meg a darabban,
ennek ellenére a perben mindketten
ugyanazt a funkciót töltik be: a vádlott
bűnösségéhez szolgálnak adalékul. Kette-
jük alakjának a felidézése vezeti be a
tulajdonképpeni tárgyalást.

A főhős életében mindketten „apa"-
szerepet játszottak, s a velük való negatív
illetve pozitív azonosulás tette Barabást
azzá, amivé lett. A kulcsfigura mégis
Littke, akivel Barabás teljes mértékben
azonosul. Am a „mutatványok" során
Barabás nemcsak ezt az összetartozást
veszíti el, hanem saját integritását is.
Amikor a felkelésre felhívó, saját kezével
írott levelét olvassa, ezt mondja: „Egy és
oszthatatlan lény vagyok. Vagy mégsem?
Hátha működik bennem egy második
vezérlés, aminek nem én irányítom a
működését?" Ezzel a két személlyel való
azonosulásánál azonban van egy átfogóbb
és lényegibb is, ami a per-ben Barabás
viselkedését mindvégig meghatározza, ez
pedig a párttal való azonosulás, az abban
való feltétlen hit. Még az első rész elején
hangzik el a szájából ez a mondat: „egy
párttitkár tévedhet, de a párt soha". Am a
per során - Novotni és Marosi hatására -
hajlandónak mutatkozik a fölkelés élére
állni, s ezzel elismerni a pártot ért váda-
kat, de a Mester közbeavatkozása miatt
erre nem kerül sor, s ekkor ezt mondja
Barabás : „egy percre megzavarodtam.
Megrendült a hitem a pártban, a bizalmam
a párt vezetőiben".

Barabás hite nem véletlenül inog meg,
és zárómonológjában nem véletlenül törik
meg a beismerő vallomást az ártatlanságot
sejtető utalások. Ő ugyanis - és ebben
különbözik a darab összes többi
szereplőjétől - bár beismerő vallomást
tesz, mégsem válik a rendszer tárgyává, a
Mester manipulációiban saját alany voltát
elveszítő objektummá, hanem mind-



végig alany, autonóm lény marad, aki a
beismerő vallomást is saját
elhatározásából - és nem pusztán az
illuzionista akaratátvitelének hatására -
teszi. Barabásnak azért kell elpusztulnia,
mert egy olyan korszakban volt egyéniség,
szubjektum, amelyik minden egyénit és
minden szubjektivitást igyekezett kiirtani,
hogy minden és mindenki
manipulálhatóvá, egyetlen központi
akaratnak (és szubjektivitásnak)
alávethető puszta tárggyá váljék. Barabás
„beismerő monológja" valójában
vádbeszéd is egyúttal, amelyben indirekt
módon feltárja a rendszernek ezeket a
sajátosságait. Hiszen mit is ismer be
többek között? Hogy „hősként
ünnepeltek kineveztek miniszterré / ahol
csak megjelentem
szolt a munkásdalárda harsogott az éljen /
és szegfűcsokorral / és csókka / fogadtak
a lányok". És ami ennél is Fontosabb:
„szétszórtam mérges magva t / a
reménynek / hogy a hatalom bittokában /
én a spicli a kártevő / az ellenforradalmár
/ a polgárháborúra bujtogató / én / majd
megadom nekik ami mindenkinek kijár / a
rettegés nélküli élet békességet / a levegőt melyet
be lehet lélegezni / a kimondott szót amit nem
kell / visszaszippantani / a besúgók helyett
barátokat / és hitet a törvényben / amely már
nem ártatlanokra sújt le / mint jelen esetben
énrám ..." (Kiemelés tőlem - M. P.) Barabás
alakjában tehát az autonóm individuum, a
tárggyá nem tehető személyiség áll
szemben a Mester által képviselt elvont,
manipulatív, személytelen hatalommal,
amelyre a fenti monológ negarív
kijelentései az érvényesek, s amelyet
Lukács György a sztálinizmusról adott
nyilatkozatában úgy jellemzett, mint ami
„c állandó kölcsönös bizalmatlanság légkörét, a
mindenki ellen irányuló éberség
atmoszféráját, a tartós ostromállapot
hangulatát szándékozik előidézni".
(Kritika, 1983/1.)

A „mutatványokra" tagolt mű dina-
mikájában mindenekelőtt a két rész
oppozíciójára kell utalnom. Az első rész
felkészülés a „legnehezebb erőpróbára", a
második pedig maga a fő „produkció",
azaz a tárgyalás. Az első rész estéjét a
másodikban a tárgyalás reggele váltja fel (a
cirkuszi előadás betétjeként). Az a folyamat,
amely e váltás során lezajlik, egyfelől
értelmezhető egy térbeli és időbeli
perspektivikus koncentrálódásként. A

megjelenített tereket és időket az első rész

gyakran váltogatja, ott idéződnek fel
századunk világtörténelmének egyes
eseményei (Nagy Október, Hirosima)

s az ezekhez, valamint a Barabás múlt-
jához kapcsolódó más-más időpontok. A
darab folyamán azonban az egész törté-
nés egyre határozottabban a jelent, 1949.
szeptember 22-ét, és Barabás Ádám
személyét helyezi a fókuszba..

Másfelől Barabás ebben a dinamikában
vendégből vádlottá, ártatlanból bűnössé
válik, a per (a Mester mutatványa)
nyomán korábbi szerepe és mivolta
átértelmeződik és átértékelődik. Ezzel egy
időben -- bár keretként megmaradnak a
cirkusz attributumai - a jelenetek mind
kevesebb komikumot hordoznak., s az
egyes groteszk helyzetek, fordulatok
mindinkább egyneműsödnek a tragikum
irányába. Ez a bemutatott világban és a
bemutatás módjában bekövetkező elko-
morulás ahhoz a fordulathoz kapcsolódik,
hogy a cirkusz bírósággá, a szereplők
pedig a per közreműködőivé válnak. A
színház a színházban analógiájára itt a
„cirkusz" a cirkuszban kettősségéről
beszélhetünk, ahol a „cirkusz" mint betét
azért kerül idézőjelbe, mert
metaforikusan értendő: a koncepciós per
lesz itt a történelem cirkuszi mutatványa.

A Mester bírói, Barabás vádlotti és a
többiek tanúi szerepe jelöli ki vissza-
menőleg a dráma cirkuszi részében be-
töltött szerepüket; vagyis a darab tar-
talmilag hangsúlyos mozzanata a tárgyalás
- még akkor is, ha a cirkuszi elő-adás
betétjeként jelenik meg. Ugyanakkor ez a
dinamika, a mutatványok során
kibontakozó folyamat pontosan követi a
cirkuszi előadás dramaturgiáját, amely-re
az a jellemző (s ez érvényes a
Forgatókönyvre is), hogy „mindig a
legkönnyebb gyakorlattal kezdődik. és a
legnehezebbel végződik. A megindító
kezdő gyakorlatoknak persze a maguk
formájában elég intenzíven hatónak kell
lenniük, elég komplikáltnak és súlyosnak
kell látszaniuk, hogy a közönség
érdeklődése már az első percekben életre
keljen, mert - épp a rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt - szükséges a rögtön tá-
madó kíváncsiság". A nézőnek „az utolsó
és befejező gyakorlat után pedig, mikor a
függöny legördült, feltétlenül azt kell
éreznie, hogy ezután már semmi több,
újabb és érdekesebb nem következhet".
(Bálint La jos : Színészek, táncosok,
artisták. Gondolat, 1979. 276-277.) A
Mester is „ujjgyakorlatokkal" kezd: a
dohányzásra és az ivásra késztetéssel, ezt
követik a történelmi mutatványok, utolsó
gyakorlatáról pedig ő maga nyilatkozik
úgy, hogy élete legnehezebb mutatványa
következik.

A cirkusznak és a pernek az össze-
kapcsolása és azonosítása szoros kapcso-
latban van mindazzal a felcserélhetőség-
gel, mely a darab időkezelését jellemzi. Ez
a probléma azonban, hogy eltérő tör-
ténelmi időpontok felcserélhetőként je-
lennek meg, nem örkénytől származik, ez
nem az ő fikciója, hanem éppen a perben
történelmileg is hitelesen - ábrázolt
manipulációnak a következménye. Ennek
a manipulációnak a sajátossága volt az,
hogy kialakított egy „mértéktelenné
fokozott félelmet az ellenségtől,
kémektől, diverzánsoktól, melyből a
titkolózásnak olyan túlfeszített rend-szere
jött létre, amely mindenre kiterjedt,
aminek valami köze volt az állam-
ügyekhez". Ez a manipuláció relativizált

mindenkit és mindent, és ennek nyomán
lehetett bárkiből egyik pillanatról a má-
sikra bűnös, ahogy a Forgatókönyvben
Barabás válik példaképből hazaárulóvá.
Ez a manipuláció „tényeket hoz létre vagy
tüntet el, embereket és tetteket szükség
szerint tesz létezővé és érvényessé vagy
semmisíti meg őket". A tényeknek ez a
relativizálása pedig föl-függeszti a dolgok
és személyek azonosságát, kétségessé
teszi ezek objektív lé-tét, mivel a rendszer
alapvető mozzanata a szubjektivizmus,
egy központi akarat szubjektivizmusa,
amely „kategorikusan elvet minden
objektivitásra irányuló törekvést; az

»objektivizmus« bélyegét süti, rá, és aztán

közmegvetés tárgyává teszi". (A bekezdés
valamennyi idézetének lelőhelye: Lukács
L m.)

A műben megfogalmazott problémák
tágabb érvényességére is utal azonban
Örkény, főképp azzal, hogy bibliai uta-
lásokat sző a drámába. Ezek a vonat-
kozások Barabás személyéhez és nevéhez
kapcsolódnak, és a darab második részé-
ben, a per „hátterében" bukkannak fel.
Két elemhez kötődnek: a bűn és a tömeg
(nép, csőcselék) problémájához. „A világ
bűnhődni akarása a te nevedet viseli,
Barabás" mondja a Mester abban a
képben, melyben Littke alakját ölti ma-
gára. Barabás pedig még a per kezdetén -
így fogalmaz Littkével kapcsolatban: „ha
ő bűnös, akkor én vétketlen vagyok, ha
ártatlan, engem terhel a bűn". Az a
Barabás, a bibliai, bűnös-ként minősült
bűntelennek, ezzel a Barabással viszont az
ellenkezője történik. De a
felcserélhetőség azonos. Annak a
Barabásnak a tömeg -- azzal, hogy a ne-
vét kiáltozta - a szabadulást hozta el,
ennek viszont az őt éltető tömeg - épp
azzal, hogy élteti és vezérének tekinti -
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tes - erre az előadásra - saját színpadáról a
Nevelési Központ színháztermé-be
költözött, ahol - az egész épülethez
hasonlóan - variálható elemekből áll a
terem, fémszerkezetek futnak végig a fa-
lak mentén és a mennyezeten, s ily módon
a tér tagolása és megvilágítása igen sok-
féleképpen alakítható ki. A manézs körül,
a két félkörben elhelyezett széksorok
fölött ponyva feszül, a porondbejáró fölött
zenészek ülnek.

Az előadás azonban csak jelzésszerűen
utal a cirkusz egyes sajátosságaira, és a
mű hármas ontológiai státusából a drámai
vonatkozást teszi az egész produkció
alapjává. E drámai vonatkozás hitelének
megteremtését a rendezés azzal éri el,
hogy ezt a mozaikokból, betétekből,
mutatványokból álló jelenetsort nem egy
külsődleges koncepcióból vezeti le, s az
elemek kapcsolódását sem exogén

M

pusztulását idézi elő. Egykor a vagy-
agy reális alternatíva volt: ki válik
zabaddá. Barabás vagy-vagya a perben
hogy Littke vagy ő a bűnös) hamis
lternatíva: mindketten ártatlanok, és
indketten elpusztulnak. Ennyivel jár

lőrébb a történelem.

z előadás

Forgatókönyv bemutatójával a Pécsi
yitott Színpad egy Örkény-trilógia záró
arabjához érkezett. A Pisti a vérzivatar-
an 1980-as és a Kulcskeresők 1983-as
zínpadra állítása után az elmúlt év no-
emberében tartották meg az utolsó Ör-
ény-dráma premierjét, s e bemutatót
övetően másfél hónapon át, huszonnégy
lőadásban játszották a trilógia darabjait.
lőző produkcióik közül a Pistiről a
ZÍNHÁZ hasábjain Nánay István
1982/1.) és Földes Anna (1983/12.) tu-
ósított, a Kulcskeresőkről pedig nekem
yílott alkalmam beszámolni (1983/12.).
A mostani bemutatóról szólva először

zokat a dramaturgiai beavatkozásokat
ell sorra vennünk, amelyeket a rendező,
incze János a darabon végre-hajtott. A

zínpad korábbi Örkény-elő-adásait is
ondos dramaturgiai előmunkálatok
lőzték meg, melyek során a művek
izonyos hangsúlyai áthelyeződtek,
lletve a drámákban felvetett bizonyos
roblémák koncentráltabban és ex-
onáltabban jelentek meg. Ami a három
lőadásban ebből a szempontból - közös,
z az, hogy Örkény két részre tagolt
rámáiból a rendező (egyébként

teljes joggal) a másodikat tekinti lénye-
gesebbnek, amit a színpadra állításon túl
azzal is kifejez, hogy az első résznek - az
előkészítésnek - tartalmilag és terje-
delmileg is kisebb teret ad, hogy a má-
sodik részben sűrűsödő drámai erőteret
ennek nyomán sokszoros nagyítással
vehesse szemügyre.

A Forgatókönyv első részének számos
apró mutatványa ily módon kimarad eb-
ből az előadásból, többek között a ti-
zenegyedik kép dohányzást, italozást és
súlyemelést manipuláló trükkjei. További
tömörítést jelent Misi bohóc és Sztella
szerepének összevonása (Misivé). Ami
hozzáadásként jelenik meg az előadásban,
az egy kisfiú felléptetése, aki néma sze-
replőként többször felbukkan (leggyak-
rabban a Mester segítőtársaként), és aki-
vel a rendező Marosi regresszióját (a
tizenhatodik képben) megjeleníti. Szintén
hozzáadás a darabhoz egy a Pistiből
átemelt jelenet, amellyel nemcsak az írói
életmű kapcsolódását idézi figyelmünkbe
a rendező, hanem saját korábbi
munkájának az ehhez az előadáshoz ve-
zető előzményeire is utal. Ez a jelenet a
Pisti elleni koncepciós per jelenete,
melyben a három magatartás-Pisti ha-
landzsanyelven folytatja le a vádlott ellen
a tárgyalást. Ebben a mostani előadásban
ezzel az idézettel veszi kezdetét Barabás
pere és a Mester pályafutásának
legnagyobb erőfeszítést igénylő
mutatványa.

A játéktér cirkuszporondot idéz, de
több is és kevesebb is annál. Az együt

tényezők teremtik meg, hanem
ellenkezőleg: az egyes betétszámok, mu-
tatványok belső koherenciáját veszi alapul
a rendező, és belülről, a jelenetek
immanens logikája felől komponálja meg
az előadást. A „mutatványok" belső hi-
telének megteremtési feltétele pedig az,
hogy az egyes szereplők lélektanilag
hiteles feszültségteremtéssel adják elő
saját „monodrámáikat". Ha ugyanis a
darab második részét döntően Barabás
monodrámájának tekintjük, akkor szem-
beötlő, hogy a per előzményeként vagy
adalékaként a szereplők többsége is egy-
egy monodrámát ad elő. Nánási Piri zsidó
volta és kvázi-megkettőződése, Novotni
fővadászi posztjától történő megfosztatása
és egyéb megpróbáltatásai, Littkéné anyai
szorongásai mind-mind egy-egy
„magánszámban" jelennek meg. És ezek a
jelenetek ugyanazt tartalmazzák
„kicsiben", amit Barabás történelmi
jelentőségű és távlatú egyéni drámája a
darab második részében.

Egy ilyen dramaturgiai építkezés és az
ezt leképező előadás tehát első meg-
közelítésben töredezett és mozaikszerű
lesz, a végső szemléleti egység csak a mű
befejezésekor fog megszületni, s az akkor
szintetizálódó esztétikai élmény rendezi
össze az előadás heterogén elemeit. (Ez a
dramaturgia mélyen rokon Brechtével, az
ő „stációszerű" jelenet-technikájával, és a
Forgatókönyv előtt már a Vérrokonokban és
a Pistiben is szervező elvként szerepelt. A
probléma, nézetem szerint, egy önálló
összehasonlító tanulmányt igényelne.) Ez
a jelenet-technika - az előadásban - azzal a
hátránnyal jár, hogy a monodrámájukat
ex-

ikuli János (Barabás) a Forgatókönyv előadásában (Laufer László felvételei)



ponnáló szereplők mellett a többiek
szükségtelenül vannak jelen. Mindezt
világítással, fejgéppel a lehetőségekhez
mérten kiküszöböli a .rendezés, de a nem
a porondon, hanem az öltözőben zajló
(teljes világításban játszott) bevezető
résznél ezt nem lehetett így megoldani.

A figurák bensejéből és az egyes jele-
netek magjából kibontakozó előadás igen
komoly feladat elé állította a szereplőket.
Míg a Pistiben a karakterek el-vont jellege,
a szituáció uralma az egyén fölött nem
kívánta meg az egyes alakításoktól a
lélektani hitelességet, és a kollektív játék,
a kitűnő rendezői ötletek, a frappáns
jelenetkompozíciók kívülről és
látványként voltak elsődlegesen
megfogalmazva, addig a Kulcskeresőkben
már megjelent a szerepek belső művész
megformáltságának követelménye, amit a
produkció úgy könnyített, hogy
egyenrangúsította a szerepeket, és
megőrizte az előző Örkény-darab
kollektív színpadi megvalósítását. A

Forgatókönyv műsorra tűzésével magasra
helyezte önmaga előtt a mércét a Pécsi
Nyitott Színpad társulata, ezt az előadást
ugyanis csak egyéni színészi
teljesítményekkel lehet megvalósítani,
nem utolsósorban a mi dramaturgiájából,
a darab „monodrámafüzér" -jellegéből
következően.

Ezek az egyéni teljesítmények
elismerésre méltók, különösen a Barabást
alakító Mikuli Jánosé, aki-szerepe súlyá-
nak köszönhetőn is - az egész előadás
terhét a vállán hordja. Jelentős részt vállal
abból, hogy a produkció, az Örkény által
megfogalmazott politikai, etikai kérdések
visszhangra lelnek a befogadóban, és
hogy az előadás (bármiféle aktualizálás
nélkül) itt és most időszerűvé,
feszültségtelivé és drámaivá válik. Csorba
Erika Littkéné szerepében ugyancsak
katartikus pillanatokkal ajándékozza meg
a nézőt. Elvont szerepében is remek
Pilinczes József mint a Mester, és
hasonlóképpen jól játszanak a többiek:
Muschberger Ágnes mint Misi, Inhóf
László Novotniként, Fekecs Beáta Nánási
Piriként, Kocsi László Marosiként és
Dékány Ágnes özv. Barabásnéként.

Vincze János rendezése a darabot több
vonatkozásban is kitágította. Az előadás
terét megnövelte azzal, hogy a manézs
egyik oldalár nagyméretű tükör határol-ja
ez előtt játszanak a szereplők -, és a
látványnak ez a megkettőződése nemcsak
a teret tágítja ki, hanem a mű számos
összefüggését képes vizuálisan is
érzékeltetni. (igy az önismereti jelleget, a
meghasonlást, az én kettéhasadását. stb.)

Emellett. az előadás lezárásakor a produk-
ciót egy tágabb művészi
összefüggésrendszerbe is beágyazza azzal,
hogy Barabás kivégzését, műanyag zsákba
csomagolását és kivonszolását a
játéktérről az előadásban végig
szerepeltetett kisbú megjelenése követi. A
kisfiú a manézs közepén állára illeszti
hegedűjét, és eljátssza Fellini Országúton

című filmjéből Nino Rota jól ismert,
szomorú dallamát, majd fölcsendül a
finálé: a Nyolc és fél kísérőzenéje.

Ezzel a gesztussal az előadás nem-csak
a cirkusztéma zseniális megfogalmazója,
FeIlini előtt tiszteleg,.. hanem legalább
annyira Örkény István előtt is, akinek --
mint tudjuk, Pistihez hasonlóan - örök
nosztalgiája volt a cirkusz. És a gesztus
egyúttal a művészet hatalmáról is szól
(miként a szerző egyik egypercese), amiről
Misi bohóc a darab folyamán azt mondja,
hogy „hatása előre láthatatlan. Még egy
trombitának se lehet parancsolni; azt
fújja, amit fújni akar". S emiatt ezeket a
műveket időn-ként hosszabb-rövidebb
időre betiltják, mint Misi mutatványát,
mert - mint ő mondja - a hivatal szerint
„a trombitám megbolondítja a nézi
közönséget, ment megszólaltatja a
csöndet, szóra bírja a szólni nem
merőket, kimondat-ja. a titkaikat,
föltámasztja elfelejtett és eltemetett
emlékeiket".

Bizonyára az eddigiekből kitűnt, hogy a

Forgatókönyv megítélésében azokhoz
csatlakozom, akik ebben a drámában
Örkény életművének egyik. összegzését
látják. Iáz az összegzés nem kizárólag a
darab értékvonatkozásában jelenik meg,
hanem tartalmi összefüggéseiben is, itt
ugyanis a korábbi műveiben (elsősorban
drámáiban) felvetett problémák újra
előkerülnek (a tény értelmezés viszony
inverziója, a felcserélhetőség: kérdése, az
azonosságvesztés jelensége stb.), és szin-
tetizálódva fogalmazódnak meg.

Mindössze egy kérdés rajzolódik ki
bennem az előadás kapcsán: a Pécsi
Nyitott Színpad, mely ezzel az életművet
záró darabhal maga is egy program
(Örkény-trilógiájuk) lezárásához érkezett,
merre fog nyitni eljövendő működése
során.
Örkény tatvára: Forgatókönyv (Pécsi Nyitott
Színpad)

Rendezte: Vincze János. Játéktér: Werner
József.

Szereplők: Mikuli János Dékány Ágnes,
Pilinczes József, Muschberger Ágnes, Inhóf
László, Fekecs Berta, Kocsi László Csorba
Erika továbbá Bucz Zoltán, Fogta Gábor,
Pacur Zsolt, Rab toltán, Rábai Szilárd,
Schmidt Gábor, Takács József.

KOVÁCS DEZSŐ

Tóték a vérzivatarban

A miskolci színház előadása
a Játékszínben

A Tóték forrásvidékét valahol a második
világháború környékén kell keresnünk
Örkény (dráma)írói pályáján. S nem-csak
a színmű tematikája miatt, de az írói
éhvény intenzitásának okán is : Örkény
számos írásában hivatkozott rá, hogy
szemléletének, világlátásának alap-vető
fordulaté származott a világháborús
sokkból; ez mutatkozik meg, egyebek
között, a Voronyes és a Lágerek népe
oldalain is.

„Nem groteszk-e, hogy tíz-húsz fel-
nőtt férfi egy szelíd dombhajlaton állva, a
békés, bárányfelhős ég alatt meghall egy
halk, sipító hangot, és egyszerre hasra
veti magát? És van-e tragikusabb, van-e
valóságosabb, mint hogy a húszból az
egyik, aki a barátod volt, mire a kezét
visszahúzza., alaktalan, véres hús-
csomóként fekszik az oldalad mellett?"

(Lágerek népe, Bp. Szépirodalmi, 1981.
327. o.)

Irodalmak születtek a század katakliz-
májából, idehaza és tőlünk keletre is,
nyugatra is írónemzedékek nőttek föl a
közös kiszolgáltatottság meghatározó él-
ményéből merítve; a szovjet háborús
prózától a francia ellenállás regényein át
a magyar antifasiszta lírának olyan
vonulatáig, amit. mondjuk, az Újhold
képviselt, s amelynek ontológiai fogan-
tatású szintézisét Pilinszky János hozta
létre. Örkény István életművében újra
meg újra előtűnő motívum ez: novel-
láiban, kisregényeiben és drámáiban is
ott kísért a háború emléke, az egyetlen
valóban közös és egyenrangú szereplő-
ként átélt tapasztalat: „A háború a leg-
töményebb élet, mert a legjelenvalóbb
halál. Minden perc magában hordta azt a
lehetőséget, hogy az lesz az utolsó. Ezért
egyszerre olcsó és drága lett az idő. A
háború a végletek találkozása. A
gyávaság, az önzés, az egymás cser-
benhagyása éppoly természetes és min-
dennapos jelensége, mint a hősies önfel-
áldozás, a bajtársi szolidaritás. Amit
átéltünk, egyszerre volt a rettegés maga
és a rettegés legyőzése. Emlékszem olyan
pillanatokra, melyek egy időben és egy-
teás mellett voltak groteszken abszurd


