
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



Polgár Géza (Tót ) , Blaskó Péter (Őrnagy), Fráter Kata (Ágika) és Tímár Éva (Tótné) az Örkény-
drámában (Játékszín) (Jármay György felv.)

nak története, a rendezői értelmezések sora
s a bemutatók kritikai fogadtatása
meggyőzően bizonyítja, hogy a mű meg-
születése óta jelentőségéhez méltó helyet
foglalt el az irodalmi-színházi köztudatban.
(Bő alapossággal tudósított erről Földes
Anna e lap hasábjain, a mű Thália
színházbeli felújításáról írott cikkében;
1978/3.)

Csiszár Imre rendezése (ő tervezte a
díszletet is) legelőbb azzal lep meg, hogy
nem szolgál semmiféle „extra",
monumentális és látványos rendezői öt-
lettel; szigorúan puritán, zárt formában,
sallangmentesen játszatja a Tót család és az
őrnagy küzdelmét; a szituációk kidol-
gozására, az alakok egymás közti viszo-
nyainak pontos felrajzolására törekszik. Az
már az első pillanatban is látható, hogy a
groteszkjátékot nem redukálja az őrnagy és a
tűzoltóparancsnok duettjére, hanem
„emancipálja" a női főszereplőket, s elég
nagy nyomatékot ad az epizódfiguráknak,
különösen a postásnak. Az elő-adás
izgatott-ideges, szinte mindvégig
hisztérikus alaptónusát adja meg az
ijesztőre elrajzolt idegbeteg levélhordó,
akinek felfokozott gesztusai valamit mint-
egy előre megsejtetnek abból az iszonyúan
torzult lelki mechanizmusból, melyben a
„normális" emberi reagálások
szükségképpen elveszítik értéküket.

Csiszár azt a több szálon bonyolódó
drámát bontja ki igazán plasztikusan,
melyben a többszörös függőségbe került
figurák a szituáció megnyomorító hatá-
sának következtében még mintegy fo-
kozzák s erősítik kiszolgáltatottságukat. Tót
ugyan mindvégig megpróbál természetes
maradni, a maga lassú, együgyű módján
megpróbál ellenállni az őr-nagy abszurd
kívánalmainak, ám családja valósággal
terrorizálja, belehajszolja az irracionális
cselekvésekbe. Felesége, Mariska a világ
legtermészetesebb dolgának véli, hogy
férjeura zseblámpával a szájában, az
álmosságtól lecsukódó szemekkel éj jeleket
dobozoljon végig, csak hogy az őrnagy
elégedett legyen a ven

déglátással. Csiszár értelmezésében, Tímár
Éva alakításában ez a családanya nemcsak
hogy hisztérikusan és szüntelenül aggódik
a gyermekéért (Gyula szélesen vigyorgó
katonaképe végig ott függ a verandán),
hanem az őrnagy látogatásában rendkívüli
lehetőséget is lát: kiél-heti nagyravágyását
- végre egy magasabb beosztású emberrel
kerülhet kapcsolatba -, sőt ez a fura helyzet
alkalmat ad neki arra, hogy a férjét minél
jobban megalázza s megzabolázza. Ágika
(Fráter Kata) kitűnő partnere ebben:
egymást túllicitálva biztatják a családfőt,
hogy mindenben teljesítse az őrnagy
kívánságait. Tragédiájuk több forrásból
táplálkozik, de a groteszk szituációk
mélyén, szinte mindannyiuk viselkedés-
formája mögött közös mozgatórugó áll:
valamennyien azt hiszik, hogy úgy kell
tenniük, ahogy tesznek - megpróbálják
kitalálni és túlteljesíteni az abszurd el-
várásokat. Paradox módon áll ez az őr-
nagy (Blaskó Péter) figurájára is; ő sem
úgy érkezett ide, mint egy embertipró
zsarnok, csak hát ha már annak nézik,
akkor ő is eljátssza a képzelt szerepet.
Blaskó őrnagyában az első pillanatban
nincs semmi félelmetes, a gyermeteg,
idegbeteg, „csendes" őrültből csak később
lesz agresszíven követelőző fene-vad, de
akkor is csak olyan komikus-groteszk
formában, hogy a Tót család akár
nevethetne is rajta, ha ugyan merne
nevetni. Egy pitiáner szélhámos, egy
fölkapaszkodott hivatalnokpojáca áll
előttünk, aki csak vélt rangjától, tekinté-
lyétől válik félelmetessé - Tóték számára.

A rendező és színészei kitűnően értik és
érzik a groteszk játék lényegét, a
helyzetekben egyszerre meghúzódó való-
ságos és abszurd mozzanatokat. Különösen
azokban a pillanatokban remekelnek,
mikor az egypercesszerű epizódokból elő
tudják hívni a burleszkig fokozódó
feszültséget: a színpadi jelenlétnek amaz
intenzív formáját, amelyben minden
gesztus, szemvillanás, elhallgatás önérté-
kén felül is hatni kezd, a mozdulatok
jelentése átértékelődik, s egyszerre telítő-
dik játékos, abszurd, komikus és tragikus
mozzanatokkal. Csiszár a drámának azt a
rétegét hívta igen intenzíven életre,
amelyből kiderül: a személyiséget
roncsoló, az emberséget megnyomorító
abszurd szituációban minden hét-köznapi
cselekvés végzetszerű jelentést kaphat, a
leghitványabb félreértés is egy ember
életébe kerülhet, s Gyula sorsa - legalábbis
az anya és lánya sze-

jelentésűek, és véresen, tragikusan va-
lóságosak." (I. m.)

Anélkül, hogy az írói önvallomás
elemeit abszolutizálni akarnám, úgy gon-
dolom, Örkény írásművészetének, így
természetesen a Tóték című dráma for-
mavilágának genezise is kiolvasható ezen
„alkalmi" megjegyzésből: az a formaelv,
amelyet éppen Örkény munkássága
nyomán, ma már közmegegyezésesen,
groteszknek nevezünk. A groteszkben
harmonikusan együtt él a valódi világ
realitása és irrealitása, a mindennapi élet
tényei és mindennapivá gyűrődött abszur-
ditásai, a képtelenség, a bizarr, a paradox,
a komikus, a tragikus; s mindez
együttesen hat. A Tóték infantilis postása
egy helyütt arról beszél, hogy a derék
tűzoltóparancsnok maga a meg-testesült
szabályosság: „Arról az emberről le nem
billen semmi, őrajta minden egyensúlyban
van. Ha például egy jó kerti fűrésszel
hosszában ketté-szelném, két teljesen
egyforma darabra esnék széjjel. Öröm
lenne nézni!"

E groteszk mozzanatra a darab kép-
telenül abszurd záróakkordja rímel: a
kényszerzubbonyból kiszabadult, normá-
lissá visszavedlett Tót négy egyforma
darabba vágva darabolja föl a vissza-térő
őrnagyot (pedig ő nem is kedveli igazán a
páros számokat, mint a ha-bókos postás).
A párhuzam persze sok-szorosan
"csavart"; többszörösen dupla-fenekű,
mint a darab számtalan szituációja: a
bolond irreális gondolata véresen valódi,
abszurd cselekedetként ölt testet, a
„normális" ember reakciójaként a
sarkaiból kifordult világ kihívására.

Örkény drámája hosszú és diadalmas
utat tett meg, míg az ősbemutatótól
eljutott a Játékszín mai előadásáig: a
miskolci társulat tizenhét évvel a Thália
Színház premierje után formálta újra
Örkény remekét. A dráma esztétikumá-
nak, gondolati üzenetének megfogalma-
zására nem kell szót vesztegetnünk, a
Tóték a magyar drámairodalom legis-
mertebb művei közé tartozik, előadásai-



rint - mechanikusan hozzá van rendelve t

megalázkodás fokozataihoz, a
legbanálisabb tettekhez, a minden percben
érvényesülő magatartáshoz. A hétköznapi
lét elveszíti reális értékét és mértékét,
közvetlenül, áttételek nélkül alárendelődik
„történelmi létnek", a világháború
Iégkörének. A szituációknak emez
átértékelődése lesz aztán a groteszk fő for-
rást, amit a játék intenzitása, feszültsége
kellőképpen érvényre is juttat.

Örkény valahol azt írja az
egypercesekről, hogy azok „matematikai
egyenletek", melyekben „az egyik oldalon
a közlés minimuma áll az író részéről, a
másik oldalon a képzelet maximuma az
olvasó részéről". A groteszk játék az
örkényi dialógusok eme hallatlanul
lecsupaszított vázát dúsítja föl a humor, az
irónia eszközeivel, árnyalataival. Az össz-
kép intenzív részvételt mutat, az előadás
majdnem végig feszesen pergő ritmusú, est
pán a feszültségnek azt a felfokozott
szintjét, amit az első jelenetekben létre-
hot, nem tudja fenntartani, az előadás íve
nem tud igazán kirajzolódni.

Blaskó Péter őrnagyában az a
legkülönösebb, hogy igazán sosem válik
félelmetessé, negédesen mosolyog, még fe-
nyegetőzéseiben is ott rejtőzik a durcás
gyermek groteszksége. Amitől persze a
jelenet válik még hátborzongatóbbá: ezek a
beijedt, jó szándékú emberek, aki' egymást
licitálják túl az önérzet, az emberi
méltóság sárba tiprásában, még így is élet-
halál urának vélik, s ők növesztik naggyá a
fejük fölött a rémet. Blaskó szuggesztíven
es intenzíven játssza végig ezt az
átváltozást, hűen érzékeltetve az alak
kisszerűségét is: olyan fölényeskedően és
leereszkedően veregeti vállon a derék
tűzoltót, ami inkább teszi komikussá, mint
hatalmassá, félelmetessé.

Tótot Polgár Géza játssza; a rendező
szerencsésen osztotta rá ezt a szerepet.
Olyan egészséges lelkületű, kicsit nehéz
felfogású, de épeszű és ép érzésű embert
alakít, akit nemigen lehet kizökkenteni a
megszokott kerékvágásból. A vasutasból
lett tűzoltó legszívesebben most is az ülepét
mutatná a világnak, legfőképpen persze az
őrnagynak. Alakítója nem a szerepből
adódó ziccereket játssza ki (például a
szüntelen álmosságból fakadó lassuságot),
de a figura sokszínűségét, korlátoltságát és
józanságát egyszerre érzékelteti.

Tímár Éva Mariska szerepében vihar-
vert, hisztérikus anya, aki a gyermekéért

mindennemű áldozatra - még emberál-
dozatra is - képes. Fiáért aggódva egész
családját megalázkodásra kényszeríti.
Ebben a groteszk hisztériában persze van
valami ősi biológiai és történelmi mozza-
nat: az anyáé, aki tudja, hogy a fiúknak az
a dolguk, hogy meghaljanak a háborúban,
az anyjuké meg az, hogy megpróbálják
megmenteni őket. Fráter Kata Ágikája
szertelenül csapongó, viháncoló bak-
fisként lesz méltó partnere; úgy meg-
fertőzte már az anyja aggódása, hogy
semmi nem menti meg tőle; belőle
ugyanilyen asszony válik majd. Felkínál-
kozik: az őrnagynak, aki persze ügyet sem
vet rá (éppen az árnyékszékre vár),
durcásan és magakelletően vonul hát
vissza, nem érezve rá : ez az őrnagy nem
álmai katonatisztje, akire dobogó szívvel
várt. Az előadásban a többiek-kel
egyenrangú szerepet kap Szirtes Gábor
postása: az ő infantilizmusa, pszicho-pata
manipulációi és öntudatlan, szinte
animális szenvedése adja meg a játék
borzongatóan komor történelmi miliőjét -
az egész cirkusz hiábavaló, hiszen a fiú
már rég halott.

Örkény István a Valóságban 197o-ben
írott esszéjében így foglalta össze a
groteszk ábrázolás jelentőségét: „A gro-
teszk nem értelmezi a világot, hanem egy
új világot terem/. Egy megálmodott,
képzeletbeli világot, mely emlékeztet
ugyan a realitásra - részelemei sokszor
azonosak is vele --, mégis egy másik
koordináta-rendszerben létezik."

E megálmodott, stilizált világot,
átértelmezett-kifordított hétköznapiságot
és „másik koordináta-rendszert" találta el
legjobb pillanataiban az előadás, mely
hiteles történelmi keretbe, világháborús
katonanóták közé ágyazta a hátországban
játszódó történetet, az embert viszonyok-
ban pusztító rettenetet: a kiszolgálta-
tottság és az ostoba önpusztítás drámáját.
Az intenzív játék realitásban tartott, mégis
megemelt abszurditása egy-úttal arra is
figyelmeztetett, hogy az embertiprás
háború nélküli is létrejöhet: elég hozzá a
balgatag hit, a stréber szolgalelkűség,
hogy magunk növeljük naggyá önmagunk
zsarnokait:.

Örkény István: Tóték (a Játékszín és a mis-
kolci Nemzeti Színház közös produkciója)

Díszlet: Csiszár Imre. jelmez: Szakács
Györgyi. Rendező: Csiszár lmre.

Szereklők: Blaskó Péter, Polgár Géza,
Tímár Éva, Fráter Kata, Szirtes Gábor,
Simon György, Fehér Ildikó, Szőke. István,
Matus György.

FORRAY KATALIN

Egy tanítónő 1908-ból

Bródy Sándor drámája
a József Attila Színházban

Bródy - mint példaképe, Jókai - szereti
kacskaringós utakon, alig taposott ös-
vényeken vezetni olvasóit, apró, ígéretes
morzsákkal sejtetni a távoli mézes-kalács
házikót. Van, aki szívesen vesz részt
ebben a gyűjtögetésben, van, akit
bosszant a fáradozás. Igy van ez A ta-

nítónővel, ezzel az érzékeny, finom drá-
mával is, amely egyszerre tartogat írói
bravúrokat és hibákat. Aki szereti, akar-ja
szeretni, annak sok örömet szerez, aki
nincs azonos hullámhosszon Bródyval,
annak az alkotások fogyatékosságai
tűnnek először a szemébe.

Nyilatkozata szerint Siklós Olga (aki
1953-ban a Jókai Színházban, majd 1981-
ben a Rádióban már rendezte a darabot a
dráma erényeit érezte túlsúlyban) vonzotta
az a kihívás, amit a szöveg tartogatott.
Nem kevesebbre szánta el ma-gát, mint ,,...
a bródys mondatok mögül kibányászni . . a
bródys teljes életet". Vállalkozása így
nemcsak egy értékes darab színre állítása,
hanem a Bródy-életmű gazdagságának
feltárása miatt is rokonszenves: A József
Attila színházbeli bemutató érdekességét
fokozta az is, hogy a beharangozások
szerint ez alkalommal az „eredeti", 1908-as
A tanítónőt játsszák cl. Mint az eléggé
közismert, Bródy még az ősbemutató előtt,
a Víg-színház óhajára megváltoztatta
drámájának befejezését: a szerelmesek a
végleges elválás helyett egymáséi lettek.
Ezt az opportunistának bélyegzett
befejezést a felszabadulásig játszották,
azóta a következetesebbnek tartott utolsó
jelenet-tel zárulnak az előadások. Az eredeti

jelző tehát a befejezés első változatával
kapcsolatban már negyven éve nem jelent
újdonságot. Az viszont igen, hogy Siklós
Olga azt a példányt vette a kezébe, amely
őrzi az ősbemutató előtti szöveget, és
tükrözi a Vígszínház korabeli, majd
évekkel későbbi változtatásait. A jelölések
egyértelművé teszik, mik voltak az író
eredeti elképzelései, s mivé változtatták
azt a kor politikai és - esetleges - művészi
követelményei. (Nem tartozik a mostani
előadáshoz, de talán érdemes rögzíteni: a
gondos húzásoknak esett áldozatul Flóra
életprogramjának, néze-


