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Örkény István drámája Békéscsabán

Két szempontból lehetne fontos vállalko-
zás a békéscsabaiak Örkény-bemutatója.
Egyrészt azért, mert ez a dráma néhány
dramaturgiai fogyatékossága ellenére is a
jelenkori magyar drámairodalom egyik
jelentős műve. Rendkívüli felelősség-
érzettel és tisztességgel olyan sorskérdé-
sekkel szembesíti a nézőket-olvasókat,
amelyek a közelmúlt magyar és általáno-
sabban: közép-európai történelmének
alapkérdései, s amelyek felvetése és vá-
laszadási kísérlete a mai és a későbbi
nemzedékeknek elengedhetetlen ahhoz,
hogy el tudjanak igazodni a jövőjüket
alapvetően meghatározó történelmi
élethelyzetekben. Ezt a drámát újra és újra
be kell mutatni, hogy a mű meg-közelítési
kísérletei segítsenek bennünket a darab
által feltett kérdések meg-fejtésében,
tudatosításában, megoldásában.

Másrészt egy olyan társulatnak, amely -
mint a békéscsabai is - évről évre nehezen
küzd meg a közönségéért és a
közönségével, s csak ritkán kényszerül
művészi alkotóerejét maximálisan igény-
be vevő feladatok megoldására, időn-ként
szembe kell néznie olyan erőt próbáló
alkotásokkal, amilyen például a
Forgatókönyv, még akkor is, ha - mint ez
esetben - csupán részeredményeket képes
felmutatni.

A hit drámája

A darabnak az úttörő jelentőségű, bár
művészi kompromisszumokkal teli
vígszínházi bemutatója, a Pécsi Nyitott
Színpad által készített kitűnő, az író
szelleméhez leginkább hű feldolgozás és a
békéscsabai előadás egyaránt fiatal ember
rendezése. Alighanem az a művész-
generáció, amely végigélte a darab tör-
ténésének alapjául szolgáló éveket, túl-
ságosan kötődik a korhoz, s ezáltal a
művet elsődlegesen sajátos dokumentum-
drámának tekinti, de a Forgatókönyv ilyen
módon nem közelíthető meg.

A fiatalabbak számára viszont - úgy
gondolom - nyilvánvaló az, hogy a dráma
nem egy kor dokumentumhűségű meg-
jelenítésére vállalkozik, hanem egy nemzet
életében vissza-visszatérő tragédiák

okait igyekszik feltárni. Arra keresi a
választ, milyen történelmi, politikai és
személyes indítékai lehetnek annak, hogy
valaki feladja a hitét - a hit természetesen
általános értelemben értendő! -, hogyan
működik a huszadik századi történelem
egyik legfélelmetesebb, legembertelenebb
és legcinikusabb mechanizmusa,
amelyben ugyanazon hit kép-viselői ölik
ki társaikból a hitet a hit nevében.

A Forgatókönyv főszereplőjének, Bara-
básnak sorsát kétféle ellentétes tartalmú hit
határozza meg. Az egyiket az apja
képviselte, a másikat harcostársa, atyai
barátja, Littke László. Egyikőjük sem
jelenik meg a darabban, Barabás nem
velük kerül konfliktusba. Barabás életének
egy korai szakaszában önmaga számolt le
az egyik hittel, mert erősebb-nek,
parancsolóbbnak vélte-tudta a másikat. S
most mások akarják e szilárd, élete
fordulóin átsegítő, erőt adó hitét
nyilvánosan megtagadtatni vele.

A cirkuszi környezetbe helyezett bírósági
tárgyalás kiszakítja Barabás egyé-ni sorsát
a realitás szférájából, a tárgyalás
leplezetlenül népszórakoztató mutatvány
lesz, a megalázás, a manipuláció, az
önfeladás folyamata fájdalmasan gro-
teszkké s egyúttal általános érvényűvé
válik. Ebben a bizonyítási komédiában a
tanúként megidézettek ugyanúgy egy
személytelen mechanizmus - amely-nek
személyes képviselője a Mester -
manipulációinak az áldozatai, mint Bara-
bás, ám ők - Barabás és Littke anyja,
Nánási Piri, Novotni, Marosi, sőt Misi
bohóc is - így vagy úgy elfogadják a
manipulátor érveit, s ha fel is ismerik a
valóságot, elfogadják vagy kénytelenek
elfogadni a kialakult helyzeteket. Barabás
viszont sűrítetten végigéli, végigkínlódja a
képtelen hitfeladatási eljárás minden
stációját, s végül el kell jutnia az ér-
telmiségi ember lehetetlen választási
kényszeréhez: hitét sem feladni, sem
megtartani nem tudja, vagy visszájáról:
meg is tartja, és fel is adja. Ép ésszel
képtelenség ebben a helyzetben válasz-
tani, s akár így, akár úgy kénytelen dönteni
az ember, etikai - s ami itt ezzel
egyenértékű : drámai - vétséget követ el.

Nyilvánvaló, hogy a rendezőnek, aki
Örkény művének színpadra állítására vál-
lalkozik, elsősorban azt kell tisztáznia, mi
legyen neki, társulatának s közvetve a
közönségnek a viszonya ezekhez a kér-
désekhez: mai tapasztalataink, tudásunk
alapján hogyan gondolható tovább a da-

rab kérdésfeltevése. Ehhez mindenek-
előtt nagyon pontosan meg kell hatá-
roznia Barabás és a Mester figuráját,
illetve kettejük viszonyát, annak állan-
dóan változó megnyilvánulásait, s ezek-
ből következhet a többi szereplő funk-
ciójának, helyzetének s helyzetváltozásai-
nak körvonalazása.

A Mester megdicsőülése?

Békéscsabán Balogh Gábor rendező
darabértelmezése nem következetes, nem
célratörő, nem elég mély. Az előadás
felszíni rétege ugyan megoldott, a jele-
netek lebonyolítása korrekt, nincsenek
bántó egyenetlenségek a színészi mun-
kában, a látványvilág nem ízléstelen, bár
különösebb invencióról nem tanúskodik, a
díszlet célszerű, a jelmezek korhoz
kötöttek. Ám hiányzik a darab lényegét
meghatározó, a Mester és Barabás közötti
viszony pontos, átgondolt, konzekvens
kialakítása.

Mindenekelőtt a Mester alakjának,
funkciójának az értelmezése látszik el-
hibázottnak. Nehezen fogadható el egy
olyan joviális, inkább szemlélődő, sem-
mint aktív Mester, mint amilyenné a
szerepet a rendező és a színész, Gálfy
László formálta. Ha ugyanis a Mester ilyen
figura, akkor éppen az egyéniség-nek az az
ereje, sugárzása hiányzik belőle, amely
hihetővé teheti a hosszú expozíció
alapszituációját, azt, hogy hatása alá tudja
vonni az embereket. Egy ilyen Mester nem
lehet képes Barabással elhitetni azt, amire
a megbízatása szól, nem lehet képes
kifordítani ön-magukból az embereket,
elérni mindazt, amit ő vagy egy másik
Mester elért Littkénél, a Littkéknél. Nem
arról van szó, hogy a Mesternek cipollai
démonikus figurának kellene lennie, de
arról igen, hogy erős egyéniségnek. Az író
Barabás tragédiáját írta meg, nem a Mes-
terét - természetesen a mesterek is át-
élhetik tragédiaként a darab alapprob-
lémáját, de az ő egyéni tragédiájuk nem
hordozhatja azokat a sorskérdéseket,
amelyekről Örkény beszél -, Békéscsabán
viszont úgy tűnik, Barabás drámájával
azonos súlyúvá, sőt helyenként még
jelentősebbé is igyekeznek tenni a Mester
lehetséges drámáját.

Gálfy Mestere hosszú, aranyos csillogású
köpenyben jelenik meg. Minden-kihez
nyájas, barátságos, mosolyába csöppnyi
szomorúság vegyül, higgadtsága
nyugtatóan hat a vendégekre. Ám a
mutatványok végrehajtása erőtlen,
hiteltelen, nem teremtődik meg azaz alap-



helyzet, amelyből kiindulhatna a Barabás-
játszma. Az 1944-es események fel-
idézésekor, a darabbeli jelen idő (1949) és a
múlt és jövő eseményeinek össze-
mosásakor ez a Mester egyre rezignál-
tabban vezeti a bizonyítási eljárást, s
amikor hol bíróként, hol ügyészként, hol
védőként kellene váltogatnia a szerepét,
végképp kicsúszik kezéből a cselekmény
irányítása. Ugyanakkor a rendező számos
eszközzel próbálja hangsúlyossá tenni a
Mestert, gyakran Barabás személye
ellenében. Barabás és a Mester
összeütközéseiben többnyire a Mestert
játszó színészt helyezi a színpad hang-
súlyos pontjaira, gyakran fénnyel emeli ki
a Mester figuráját - ennek a legki-rívóbb
példája a második részbeli Maud-jelenet,
amikor a Mester átlátszó trükkel sugallja
partnernőjének, Stellának a terhelő
adatokat tartalmazó szöveget. Csak az
attrakciót bemutató két embert, Gálfyt és
Felkai Esztert világítják meg egy-egy
fejgéppel, a többiek - s főleg a Barabást
játszó Barbinek Péter -- sötétben vannak,
holott a jelenet lényege az len-ne, hogy
lássuk, miként reagál, miként éli meg
Barabás - és a többiek - ezt a nyilvánvaló
manipulációt.

A legsúlyosabb rendezői félreértés a
szembesítési jelenet megoldása. A mani-
pulációs folyamat utolsó stádiumában
pokoli játékkal törik meg Barabás végső
ellenállását: úgy tesznek, mintha bebör-
tönzött társával, Littke Lászlóval szem-
besítenék, de Barabás nem láthatja azt,
akivel beszél. Az írói instrukció szerint:
„ A Mester, mintha ő lenne Littke László,
háttal Barabásnak leül." A Mester, aki úgy
játssza el Barabásnak Littke szerepét,
hogy a kívánt célt végre elérje, itt lep-
leződne le igazán. Ám Békéscsabán az
instrukciónak sem a technikai, sem a
tartalmi részét nem hajtják végre. A két
színész nem egymásnak háttal ül, hanem a
nézőtér felé kifordulva egymás mellett
foglal helyet, mintha egy kávéház két
szomszédos asztalánál könnyedén cseveg-
nének. Ez a pozíció nem azt fejezi ki,
hogy térbeli elhelyezésük miatt eleve nem
láthatják egymást az abszurd módon
szembesítettek, hanem azt, hogy valami
miatt nem néznek egymásra azok, akik
egymás mellett üldögélnek.
Természetellenes és hiteltelen a szituáció.
Ráadásul Gálfy nem azt játssza el, amit az
író sugall, hogy a Mester a legnagyobb
mutatványát végzi, azaz egy újabb
szerepet alakít, hanem átváltozik. Littkévé,
és tragikus hőssé magasztosul.
Megfordulnak az erőviszonyok. Azon

kapjuk magunkat, hogy nem is Barabás
sorsa kezd érdekelni minket, hanem a
Littkéjéért aggódunk. S amikor befe-
jeződik a szembesítés, a színész az elő-
zőleg lerakott köpenyét fájdalmasan veti
a vállára, és Prosperóként távozik.

Az előadás paradoxonja

A Mester szerepének, darabbeli funk-
ciójának felületes értelmezésével szemben
Barabásé következetes. Barbinek Péter
Barabása nem egy történelmi figura vagy
egy kor hasonló sorsú embereinek egy
személybe sűrített megjelenítője, hanem
mai fiatalember, aki mai tudásunk
birtokában néz szembe azokkal a kérdé-
sekkel, amelyeket konkrétan és élesen
más korok vetettek fel. Pontosabban: a
színész egyszerre ábrázolja a figura két
megjelenési formáját, a darabbeli kor
képviselőjét és azt a mai embert, aki
továbbgondolja a darabban megfo-
galmazott problémákat. Barbinek meg-
jelenésében, magatartásában Barabás ke-
ménysége, határozottsága keveredik a
színész civil lezserségével. A színész
rendkívüli erővel és hitelességgel érzé-
kelteti, hogy Barabás vívódása, kétségei a
szerepet alakító mai ember vívódása és
kétségei is.

Különösen megrázóak a második
részbeli monológjai, a kiáltvány elmon-
dása és visszavonása, a párt szerepéről
való elmélkedése stb. Kár, hogy a rende-
ző túlzottan ragaszkodott Örkény szerzői
instrukcióihoz a befejező monológ-nál,
így az amúgy is nagyon hosszú és bátran
rövidíthető végső vívódást külső
effektusokkal olyannyira szétszabdalta,
hogy nem születik meg a záró vallo-
mástétel íve. Azokat a váltásokat, ame-
lyek a betanult vallomást és a vívódó
belső monológot meg-megszakítják,

Barbinek tisztán színészi eszközökkel is
pontosan tudná érzékeltetni, s így még
erőteljesebb, fájdalmasabb és megrendí-
tőbb lehetne Barabás önmagát és tetteit
megtagadó és meg nem tagadó am-
bivalens búcsúja.

Egyfelől tehát a rendező és a színész
határozottan - ám felemás eredménnyel -
törekedett arra, hogy a Mester figuráját
tragikus hőssé értékelje fel, más-felől
Barbinek alakításában Barabás hibáival
és tévedéseivel együtt is természetes
módon válik drámai hőssé. Ebből az
ellentmondáshól következik, hogy nem
jött létre igazi, működő drámai erőtér, S
mivel a darabnak az alapkonfliktus-
helyzete nincs pontosan végig-elemezve,
bizonytalanná vált az előadás
konstrukciója és benne a többi szereplő
helyzete, funkciója.

Az előadásban minden mozzanatnak
arra kellene irányulnia, hogy a Bara-
básban lezajló folyamatokat megfigyel-
hessük. De mivel tisztázatlan a Mester és
Barabás közötti viszony, azaz az elő-adás
részelemei nem egyértelműen e viszony
alakulását, Barabás pszichikai
bekerítésének folyamatát szolgálják, a
többi szerepet játszó színész is nehéz
helyzetbe kerül, ugyanis hiányoznak azok
a biztos pontok a viszonyrend-szerben,
amelyekhez kötődve, amelyekből
kiindulva építhetnék fel a szerepüket.

A darab egyik fontos szerepe Misi
bohócé. Ám ha nincs tisztázva, hogy e
figurának mi a viszonya a Mesterhez,
kiszolgálója-e vagy ellenzéke, illetve c
kettő közül melyik az, ami valódi énjéből
fakad, s melyik a szerepjátszása, ha nincs
eldöntve, hogyan viszonyul(hat) volt
harcostársához, Barabás-hoz, akkor a
szerepet alakító színész légüres térben
vergődik. I Bába kapja azt a feladatot
Hodu József, hogy szótlanul

Örkény István: Forgatókönyv (Békés megyei Jókai Színház). Gálfy László (Mester) és Barbinek Péter
(Barabás) (Somfay István felv.)



kommentálja a szembesítésjelenetben
hallottakat, a szerepviszonyok végig-
gondolatlansága miatt lehetetlen helyzetbe
kerül. A színész helyenként túl-
hangsúlyozza a bohócábrázolás sztereo-
típiáit, míg például a trombitameg-
szólaltatás epizódja az előadás egyik
legszebb pillanata.

A darab monologikus szerkezete minden
szereplőnek megadja a „nagy ária"

lehetőségét. Ezzel ketten tudnak élni:
Pálfy Margit és Harkányi János. Pálfy
játssza Nánási Piri lektort, aki a darab első
felében elmondja a legjobb Örkény-
egypercesek közé be-sorolható
füstmonológot. Hatásos és megdöbbentő,
ahogy egy zsidóviccbe sűríti a szerző
százezrek tragédiáját. A színésznő jól
érezte meg a kis mono-lóg abszurd
groteszkségét, bár a csattanó
hosszadalmas előkészítése miatt csak-nem
elvész a történet lényege.

Harkányi János megrendítő mono-lógja
a Novotnik, a kisemberek sorsáról az
előadás egyik legfontosabb és
legmegrázóbb epizódja. Novotni szinte az
egész darab során passzivitásra kénysze-
rül, ám kifakadásában egyszeriben olyan
főszereplővé válik, aki rádöbbenti Bara-
bást, hogy valami végzetesen megválto-
zott körülötte. Harkányi egyenrangú
partnere Barbineknek. Novotni kálvá-
riájának történetét úgy tudja elmondani,
hogy abban az események mai analízise is
megjelenik. Az a pillanat, amikor Barbi-
nek és Harkányi között kapcsolat alakul
ki, egyszeriben feszültséggel lesz teli, az
előadás egészére jellemző tempótlanság,
ritmustalanság megszűnik, valódi drámai
helyzet jön létre. Kár, hogy ilyen pillanat
csak nagyon kevés van az előadásban.

S még inkább kár azért, hogy az elő-
adás, amely kétszeresen is fontossá vál-
hatott volna, csak viszonylagosan vált
azzá, s a darab újabb értelmezése és
továbbgondolása csak részben - főleg
Barbinek és Harkányi alakításának jó-
voltából - valósult meg.

Örkény István: Forgatókönyv (Békés megyei
Jókai Színház)
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KISS ESZTER

A Trójai nők a
Nemzetiben

Valószínűleg nem véletlen, ha ugyanazt a
darabot egy időben több színház is
műsorra tűzi. Az ilyen esetek azt tükrözik,
hogy az adott darab valamilyen okból
különösen időszerűvé vált. De hogyan
nyilvánul meg egy előadásban, hogy a
rendező miféle aktualitást lát a műben,
milyen érvényesnek vélt gondolat
kifejezésére tartja alkalmasnak? Mert
hiszen az előadás éppen arra hivatott,
hogy ez kiderüljön - feltéve, ha fenntart-
juk azt az igényt, hogy a színház hozzánk,
a közönséghez szóljon.

A Trójai nők több olyan gondolati
csomópontot rejt, több olyan réteg met-
széspontjában áll, melyeken keresztül
megragadva a színpadra állítás „szá-
munkra valóvá" teheti. Sokféleképpen
lehet megrendezni, s a választás során
kiderül, hogy nem is olyan „egyszerű"

vagy egysíkú ez a dráma, mint ami-
lyennek látszik. Eleve többszörös kódot,
jelentéssíkot feltételez a dráma rétegzett-
sége: az euripidészi szint, a Sartre-féle
átdolgozás szintje s a magyar szín-padra
alkalmazó Illyés Gyula mondanivalója.
Ezek a kódok egymásba épülő eszmei és
történelmi jelentésszinteket hordoznak; s
a színpadi játék a maga sajátos kódjaival
próbálja közvetíteni, hogy mi közük
ezeknek a mához és hozzánk.

Győrben a Trójai nőket együtt játsszák
Szántó Péter Arisztophanész-komédiák
nyomán írt Béke című darabjával, s ebből
az egymásmellettiségből már eleve
adódik az irányt szabó fő gondolat. Ez a
párosítás már önmagában is mozgásba
hoz, működésbe lendít három alapvető
jelentésszintet. Az első a két darab
viszonyának síkja, gondolatiságuknak s
létrejöttük történelmi pillanatainak
összefüggése. A második a színjátéki
struktúrák kapcsolata, ami a két darab
előadásmódjának, vizuális fel-építésének,
stílusának egymásra vonatkoztatásában
bontakozik ki. A harmadik szint a
színjátéknak a hagyományokhoz való
viszonya (szerkezeti, egyben szimbolikus
utalás az antik görög színjátszásra,
rárajzolva a ma aktualitására, ami időbeli
folytonosságot teremt). A

hajdani aktualitás összecsengetése a mai-
val, s egyben - a forma révén - a közösségi
színház egyértelmű gondolata és hite hatja
át a győri előadást.

A Nemzeti Színházban Vámos László
rendezése inkább kortalanná teszi - s
ezáltal túlságosan is általánossá - a Trójai
nők eredetileg többszörösen is korhoz
kötött anyagát. Nem világlik ki a ren-
dezésből konkrét központi gondolat, csak a
pacifizmus egyetemes eszméje; de, hogy
mi az a többlet, amit az előadás adni kíván,
az nem derül ki.

Sokszor félreértelmezik az aktualitás
fogalmát, vagy nem mernek „aktuálisak"

lenni, mert összetévesztik a mű-vészi
aktualitást a publicisztikáéval. Azonban az
időtlenség még nem tesz időszerűvé, az
általános érvényűség még nem tesz
aktuálissá egy művet. Mind-ezek valójában
homályos és üres fogalmak mindaddig,
míg nem nyernek konkrét tartalmat.

A Nemzeti Színház előadásának éppen
az a legfőbb baja, hogy kiemelte a darabot
saját korának aktualitásából (Euri-
pidészéből és Sartre-éból egyaránt), talán
épp azért, hogy időszerűvé tegye, s ne
kötődjön egykori politikai konkré-
tumokhoz, ne béklyózzák meg a keletkezés
történelmi pillanatai, ne legyen „poros". A
konkrétumokból, a folyamatosságból való
kiszakítás azonban általánossá és
érdektelenné teszi az elő-adást. Hiányzik a
jelzéseknek az az össze-csengetése, amit
Győrben próbáltak meg-valósítani. Ez
azzal jár, hogy a jelek nem utalnak
konkrétumokra, s ezért jelentésstruktúrává
sem tudjuk össze-fűzni azokat. Vámos
László rendezése elkerülte ezt a
lehetőséget, s nemcsak azért, mert a múlt
(a dráma és a színjátéki helyzet
hagyományai) hiányzik az előadásból. Az
érvényes mai gondolat-nak sincs nyoma.
Így a múlttól és a mától is megfosztatott a
dráma.

Ezért azután légüres térben lebeg, a
történéseket, jelzéseket nem tudjuk mihez
kötni, csupán egy „szép", néhol megható,
de üres előadást látunk. A jelek és a
szimbólumok nem kapcsolódnak sem
egymáshoz, sem a művön kívüli világ
rétegeihez - a néző világához sem.

A produkció másnak akar látszani, mint
ami: aktuálisnak kíván mutatkozni, de
megfosztotta a drámát az idő-szerűség és
az érvényesség minden lehetőségétől.

A színpadkép, Csányi Árpád önmagában
rendkívül érzékletes és hatásos díszlete
például a sartre-i gondolatkörre


