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Van-e, ami van?

Két könyv az asztalomon. Ismert, már-már
ikonográfiailag rögzült színházi pillanatok
néznek vissza rám az egyik-nek a
borítójáról már klasszikussá vált előadások
főszereplőinek szemével. Bal-ra fönn
Törőcsik Mari: Fórisné a Kulcs-keresőkből,
mellette Latinovits legendás Őrnagya a
Tóték ősbemutatójából, az-tán Sulyok
Mária mint Orbánné a Macska-játékból.
Lenn jobbra Garas Dezső Fél-szeg
Pistiként, középen a Forgatókönyv egyik
jelenete, a díszlet centrumában a Barabás
Ádámot alakító Reviczky Gáborral, és a
Sulyok Mária-portréval át-ellenben, alul
balra, a Macskajáték, utolsó pillanatainak
egyike, ahogy a Szkalla lányok
találkoznak, két egymás felé forduló arc -
Bulla Elmáé meg Sulyok Máriáé egymás
felé tárt karok, tenyerek. A két bal oldali
fotó közt az író félalakos képe, amint az
Egypercesekből szerkesztett előadás után a
tapsot fogad-ja a Radnóti Színpadon. Az
arcán nem látszik elégedettség. Örkény
István szigorú ember benyomását kelti.
Szeme, amely a felvétel pillanatában a
közönségre szegeződött, most a kötet fehér
címmezőjére lát. Ezt olvashatná: Földes
Anna Örkény-színház. A másik könyv-
borítón színházi széksorok látszanak
hátulról. Üresek. A háttérben vasfüggöny
zárja le a puszta előszínpadot, rajta a két
címsor: Radnóti Zsuzsa Cselekvés-nosz-
talgia.

Földes Anna könyve: Örkény dráma-írói
életművének monografikus feldolgozása.
De több is, kevesebb is, más is, mint
egyszerűen monográfia.

Több, mert egy eleven jelenséget
vizsgál a maga pillanatnyi elevenségé-
ben: a színházi létezést. Ebben a meg-
közelítésben az irodalomtörténeti szem-
pont csupán egy - fontos - rész a többi
közt. Elemzésének csomópontjai a meg-
valósult előadások. A dráma önértéke így
a rendezés, a színészi munka fény-

törésében, színházi struktúra, a kulturális
politika és a közönségízlés fény-árnyék
szűrőjén át mutatkozik meg. De kevesebb
is ez a könyv, mint monográfia,

mert szerzője, noha mindig elvezet az
esztétikai általánosítások küszöbéig,
tartózkodik - hitem szerint bölcsen - attól,
hogy át is lépjen rajta. Ehhez ugyanis
elengedhetetlen volna Örkény nem szín-
padi műveinek feldolgozása, amihez
Földes Annának csak ott adódik tere, ahol
a prózák közvetlenül kötődnek a
drámákhoz. Ezen kívül, lévén az életmű
színházi meghódítása is egyelőre befeje-
zetlen, még meglepetések várhatók.

„Mikor kezdődik a halhatatlanság?" -
kérdezi Földes Anna a Valló Péter
rendezte In memoriam Ö. I. című „meg-
íratlan Örkény-drámával" kapcsolatban.
És válaszértékű további kérdéseiben sorra
veszi az életút stációit, a génekben
létrejövő lehetőségtől az élményszerzésen
át az első sikerekig, s tovább, a hazai
elismertetéstől a nemzetközi dicsőségig
és a halálig, amely után az olvasók, nézők
„magától értetődő természetességgel ve-
szik birtokba a létezés lehetőségétől
megfosztott szerző örökségét". Valóban
így kezdődik a halhatatlanság. Sokszor
kezdődik tehát, újra- és újrakezdődik.
Újrakezdődhet minden új kiadással, új
premierrel. Ila Örkény írói módszere
minden új darabbal megújult, mint Földes
Anna állítja és bizonyítja könyvé-ben,
akkor hozzátehető, hogy halhatatlansága
is megújul minden avatott
interpretációval

Udvariassági gesztusnak, „tisztelet-
körnek" tetszhetik talán, hogyha Valló
Péter emlékező játéka mellé, az efféle
interpretációk közé sorolom ezt a könyvet
is - de nem az. Mint ahogy nem
akadékoskodásként, nem gáncsként idé-
zem ide a szerző egyetlen látványos té-
vesztését, hanem annak bizonyítékául,
hogy egy (talán) elhamarkodott egyedi
ítéletet miként korrigálhat az átfogóbb
szemlélet és aztán az idő, az időben meg-
újuló halhatatlanság. „A Sötét galamb
Örkény István egyetlen igazán rossz drá-
mája" - szögezi le Földes Anna, s ha
később árnyalja is, nem módosítja véle-
ményét. Ám a kötet befejező írásában, a
Valló Péterrel készített interjúban már így
rögzíti beszélgetőpartnere szavait:
„Meggyőződésem, hogy ahogy múlik az
idő, egyre inkább megérnek a feltételek a
már-már elfelejtett vagy hajdan rosszul
eljátszott darabok - amilyen például a
Voronyezs vagy a Sötét galamb
újrafelfedezésére." Aligha kell bizony-
gatni, hogy nemcsak a válaszadót, ha-
nem a kérdezőt, a beszélgetés lejegyzőjét
is minősíti a Sötét galamb szolnoki
feltámadása. Az, hogy a színikritikusok

ös díjai közül Ács János rendezése a
legjobb előadás, Egri Kati játéka pedig a
legjobb női főszereplő díját hozta el,
legalábbis jelzi, hogy ennek az „igazán
rossz drámának" létezik a színpadon
reveláló olvasata. (Földes Anna maga is
Egri Katira szavazott, megemlítvén, hogy
a legjobb főszereplők rendszerint a
legjobb előadásokból emelkednek ki, sőt
szavazatai indoklásában a legjobb
előadások díjára jogosan aspirálók közt
említi Ács János szolnoki rendezését.)

Ha az Örkény-színház monográfia len-ne,
talán megrendíthetne bizalmamban egy
ilyen „belső ellentmondás", egy effajta
„felsülés". Minthogy azonban nem az,
inkább csak segít megfogalmaznom:
mennyiben más. A kötet alcíme
tanulmányokat és interjúkat ígér, ám ettől
még lehetne monográfia, melyben a
beszélgetések a monográfus téziseinek
igazolását szolgálnák. Benne van a
monográfiához szükséges tudásanyag is.
Ha csak jelzésszerűen, ha csak utalásokból
is, de érzékelhető: Földes Anna úgy
láttatja Örkény életművét, hogy tisztában
van azzal az irodalom- és színháztörténeti,
valamint szociológiai és történelmi
összefüggésrendszerrel, amely ezt az
életművet részleteiben s - immár befe-
jezett, ám le nem zárható - egészében
meghatározza. Ez a kötet annyiban más,
mint ami monográfiaként lehetne, hogy
szerzőjének megközelítésmódja
eredendőn s esendőn újságírói, kritikusi.

Lehet, hogy ez a megállapítás gyakorló
kritikus, újságíró művével kapcsolatban
tautológiának hat. Én mégis fontosnak
tartom. Többek közt mert ennek
köszönhető, hogy az interjúk a kötet végén
nem az elemzések tételeinek verifikálását
szolgálják csupán, hanem folytatják,
továbbviszik, árnyalják és értelmezik őket.
Vagyis olvasói izgalommal szolgálnak.
Igaz, sem a „tanulmányok-nak" nevezhető
folyamatos áttekintésből, sem az Örkény-
életmű színész és rendező társalkotóival
folytatott beszélgetésekből nem párolódik
le valamiféle tankönyvesztétikákban
kiemelhető, kurziválható, kövérbetűsen
nyomtatható általánosság, valami
legkisebb közös többszörös vagy
legnagyobb közös nevező: az örkényi
groteszk, a magyar abszurd, a kelet-
európai dráma, netán a világ-színházi
folyamatok kvintesszenciája. De azon
kívül, hogy mindez is elősejlik, Örkény
személyes sorsából, művei értő és
beleérző elemzéséből, magyar és világ-



színházi karrierje rajzából kitetszik valami,
amihez - úgy érzem - a drámaíró-nak, a
kritikusnak, a színházi embernek és a
közönségnek egyformán volt, van és lesz
köze: a mai magyar társadalom-nak, ennek
a folyamatosan átmeneti civilizációnak
kulturáltsági foka, igazság-tűrő és -értő
képessége. Készségünk a szembenézésre -
önmagunkkal.

*

Radnóti Zsuzsa kötetének látszólag sem-
mi köze sincs Földes Annáéhoz. Vagy
látszólag csak annyi van, hogy mind-kettő
színházról, drámákról szól. Vagy látszólag
csupán annyi, hogy időben egy-máshoz
közel jelentek meg.

De közelebb lépvén ehhez a látszat-hoz,
kiderül, hogy igen szorosan kapcsolódnak
egymáshoz. Szorosabban annál is, mint
amit az ismert életrajzi tény sejtet, hogy
Radnóti Zsuzsa, a Vígszín-ház
dramaturgja, Örkény István felesége volt;
ezért a Földes Anna-könyv kép-
mellékletében egy fotón feleségként tűnik
fel, a szövegben pedig mint az Örkény-
darabokat színre segítő dramaturg,
inspiráló alkotótárs említtetik, szemérmes
szűkszavúsággal. És noha Radnóti Zsuzsa
még szemérmesebben hallgat az Örkény
életében s életműve drámai részének
létrejöttében játszott szerepéről, a színházi
nyilvánosság elé kerülés együtt
megszenvedett nehézségeiről, e közösen
átélt tapasztalatok nél-kül alkalmasint
másmilyen lenne véleményrendszere,
szenvedélye, hangja, másmilyen lenne a
könyve.

Ha szabványos terminus technicust
kellene használnom, azt írnám: a Cselekvés-
nosztalgia egy érzékeny figyelmű dra-
maturg műhelytanulmányait gyűjti egy-be.
De pontosabb, ha műhelypublicisztikáknak
nevezem őket - elsősorban tartózkodó
személyességük, a bennük megnyilatkozó
érzelmi erő, sugárzó hit okán. Radnóti
Zsuzsa írásai a magyar avantgarde
drámaírói hagyományát a legújabb
drámaterméssel kötik össze. A század első
harmadának színház nélkül maradt
darabjai, Balázs Béla, Barta Sándor, Déry
Tibor, Füst Milán, Remenyik Zsigmond,
Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Tamási
Áron, illetve Pilinszky, Bereményi, Spiró,
Nádas és Kornis dramaturgiăja közt
legfőképp egy negatívumban mutatja ki a
kapcsolatot: a túllépésben a hagyományos
(pszichologizáló, jellemábrázoló, törté-
netépítő, stílrealista) színházideálon.

Nemcsak az mutatkozik azonban meg,
hogy az új típusú színháznak van foly-
tatható hagyománya nálunk (is), nem-csak
az, hogy van folytatása, korszerű jelene, és
vannak értékelhető termékei ennek a
vonulatnak. Az áttekintés a történeti
jelenségek mélyén föltárja a progresszív
világnézeti töltést, a baloldaliságot, az
antikapitalista elkötelezettséget, amelynek
következtében a korai műveket a maguk
idején elutasította, kivetette magából a
színház. Es kimutat-ja mai utódaik irritáló
problémaérzékenységét, mely számukra
most nehezíti meg az érvényesülést.

Fényes névsor - jellemezhetem az elő-
futárokét. Jó csapat - mondhatom a sor-ra
vett kortársakról. S ahány alkotó,
annyiféle variánsa a drámaírói, játék-
kitalálói megújulásvágynak, kifejezés-
módnak. Radnóti Zsuzsa felkészülten és
alaposan elemzi az eltérő változatokat,
rávilágítván arra is, ami a különbözőkben
közös, ami az egymástól függetlenül
létrejött művekből tendenciává rakódik
össze. Megmutatja mindazt a kész értéket,
amely a darabokban megvalósult, taglalja,
részletezi a hibákat, a botlásokat. Ez
fontos, érdekes és tanulságos.

Ám izgalmasabb, mert cselekvésre
ösztönzőbb felismerve látni és felismerni
azt a fátumszerűen azonos jellegzetessé-
get, amely a korai avantgarde-ot s a mai
negyven-ötvenéveseket, meg ezeket is,
azokat is Örkénnyel és - a Radnóti Zsuzsa-
kötet tulajdonképpeni „főszereplőjével",
az utolsó tanulmány „tárgyával", a
kötetzáró interjú alanyával - Weöres
Sándorral összekapcsolja. Ez a közös sors:
hogy egyként koránjöttek voltak, s
egyként lettek elkésettek. Szinkronban
alkottak a világdráma tendenciáival, oly-
kor még meg is előzve őket - s ezzel
látványosan lekörözték a hazai színház
ízlését. Nyertek - így lettek vesztesek. Ha
műveik megkésve, ha egyáltalán színre
kerülhettek, a színpadképesség
hitelfedezetét a szerzők prózaírói, költői
kvalitása - még inkább: elismertsége -
adta. Leglázadóbb ifjúkoruk az öreg
„befutottság" visszfényében lobban fel (ha
nem vész végleg közönyhomályba). Saját
koruk úttörőiből így lesznek látszólag
saját utókoruk epigonjai. Ezért is nincs
köztük „főfoglalkozású" dráma-író. Nem a
tehetségük természete szerint, hanem a
körülmények nyomása következtében -
mindannyiuk számára „melléktermékké"

vált a dráma. Fel-mérhetetlen már, hogy
az eleven közönségkapcsolat milyen
remekművek alko

tására ösztönözhette volna őket. Csak
sejthető - a Tótékból, a Macskajátékból, a
Pistiből. Csak sejthető - a Kétfejű

fenevadból. Csak sejthető - Kornis Péter
Hallelujájából, Nádas Péter Találkozásából
s a többi, majdnem kivételképpen, mintha
csak véletlenül bemutatott darabból. Csak
éppen kikövetkeztethető a kéziratban
lappangó, folyóirat-közleményekben és
könyvekben föltámadásra sóvárgó
szövegekből.

Ha összeszámolom, hány évet várt a
bemutatásra a Pisti a vérzivatarban, meny-
nyit a Kétfejű fenevad - az utóbbi évtizedek
terméséből már vitathatatlanul a klasszikus
nagyokhoz sorolható két dráma -, alig
vigasztal, hogy várt a Bánk bán, a Csongor és

Tünde meg Az ember tragédiája is, többet.
Nem hiszem, hogy muszáj előbb
tetszhalálba dermeszteni az eleven
irodalmat, hibernálni azt az élő testet, mely
idő- és korszerű nemzeti drámát növeszthet
föl magában. Nem hiszem, hogy csak a
politikai gyanakvás, csak a közérthetőségre
hivatkozó esztétikai konzervativizmus,
csak az önízlését fetisizáló intolerancia
jege alól, kövületként kibányászott
műveken ismerhető fel - utólag - az érték
fém-jele.

A jó mű, a remekmű - tőke. Kivonni az
értékek cseréjéből, megfosztani magunkat
az esélytől, hogy nekünk és most
kamatozzék : több, mint hiba. És ez a két
okos könyv, a kritikusé meg a dramaturgé,
mely az asztalomon hever, túl azon, amiről
tárgyszerűen szól, talán éppen arra bátorít
összecsengő sugallatával mindenkit, akit
illet, hogy kockázat-vállalóbban, bátrabban
forgassák szellemi tőkénket a nyilvánosság
agóráján. Hogy bátran forgattassék ez a
tőke is: a színházé - akár a gazdaságban
mind több helyen, akár néhány más
kulturális közegben is olykor már. Mert
csak így sokasodhatnak a kötetborítóra
montázsolható revelatív színházi teljesít-
ménypillanatok. Mert csak így töltődhet
meg és fel - mind konkrét, fotózható, mind
átvitt, szellemi értelemben - a zsöllye. S
ami van (ha már van), csak így lehet.

(Földes Anna: Örkény-színház, Szépirodalmi,
1985. Radnóti Zsuzsa: Cselekvés-nosztalgia,

Magvető, 1985.)


