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A groteszk torzulásai

Örkény-drámák utóélete

A színházak gyakran vádolják azzal a kri-
tikusokat, hogy a magyar daraboknak
csak az ősbemutatójáról írnak, az újabb
premierjeit figyelmen kívül hagyják. Ez a
helyzet alighanem az ötvenes-hatvanas
években alakult ki, amikor majd' minden
új darabnak a fővárosban volt a bemuta-
tója, s a sikeres vígjátékokat, zenés játé-
kokat egy-két évad alatt szinte vala-
mennyi vidéki színház is műsorára tűzte.

Sem a művek színvonala, sem a vidéki
színházak akkori művészi nívója nem
indokolta, hogy egy-egy darab minden
előadásáról az amúgy is fővároscentrikus
országos sajtóban bírálat jelenjen meg.
Később változott a helyzet, a megerősö-
dött vidéki színházakból indult el nem
egy jelentős magyar dráma sikersorozata:
gondoljunk csak Sütő András Egy
lócsiszár virágvasárnapjának és Csillag a
máglyánjának kaposvári előadására,
Örkény István Macskajátékának és Kulcs-
keresőkjének szolnoki bemutatójára vagy
egy más műfajból Schwajda György Se-
gítségének miskolci premierjére.

Ezzel a jelenséggel párhuzamosan egy
másik is felerősödött: a magyar darabok
utánjátszása gyérült, egyre gyakoribb,

hogy egy-egy dráma bemutatóját nem
vagy csak elvétve követi újabb, akár vidé-
ken, akár a fővárosban. (Ennek ellensú-
lyozására néhány színház - Játékszín,
Népszínház, Szeged - újabban koncep-
ciózusan igyekszik felújítani a közelmúlt
drámatermését.)

Persze van néhány kivétel, s nem vé-
letlen, hogy ezek között a legtöbb Örkény
István műve. Ebben a szezonban például
a Tóték és a Forgatókönyv került ismét
színre. De mintha valóban jogos lenne a
fent idézett vád: egyre kevesebb kritikai
érdeklődést vált ki ezeknek a daraboknak
a sokadik újrafogalmazása. Holott éppen
az újrafogalmazás, a régi sikerekkel,
színészi és rendezői meg-oldásokkal való
szembesítés következtében számos
dramaturgiai és színházesztétikai kérdés
élesebben vetődik fel. Az ősbemutatókor
a művek gondolati és formai eredetisége,
aktualitása sokszor hát-térbe szorítja a
drámák és az előadások
megoldatlanságait. De amikor megszűnik
az újdonság varázsa, és újra meg újra meg
kell keresni a darabok igazságát, akkor
szembe kell nézni a dramaturgiai
problémákkal éppen úgy, mint a szín-
padra állítás ismétlődő nehézségeivel.

Az idén látható Tóték- és Forgató-
könyv-előadások is jó pár ilyen problémát
tartalmaznak. Aligha kell e két mű jelen-
tőségét, a magyar drámairodalomban el-
foglalt helyét, kvalitásait különösebben
bizonygatni. Ugyanakkor mindkét darab
számos színpadra állításának tapasztalatai
alapján kimondható: bizonyos drama-
turgiai módosítások, igazítások növelnék,
növelik a drámák hatását.

Már az ősbemutató idején is óvatosan
megfogalmazódott, majd főleg a külföldi
előadások esetében egyre határozottabbá
vált az a vélemény, hogy az őrnagy és
Tóték zárt világában játszódó groteszk
dráma erejét csökkentik a második rész
Tomaji plébánosnál és Cipriáni
professzornál játszódó, az egésztől eltérő
stílusú, hangulatú, komikumú jelenetei. A
két rész egymáshoz való viszonyát is fel-
borítják ezek a jelenetek - jelentősen
hosszabbnak tűnik a második rész -,
illetve megállítják a cselekmény kibonta-
kozását. Számos rendező el is hagyja eze-
ket a betétepizódokat. Több példa közül a
Cinoherní klub és a tojamai Bungei-za
előadásaira, illetve a Főiskola 1981-es
vizsgaprodukciójára utalok. (A két kül-
földi előadásról a SZÍNHÁZ 1983. 6. és
1986. 1. számaiban írtam.)

Ezek közül különösen fontosnak tartom
Székely Gábor főiskolai szöveg-

Szőke Pál (Őrnagy) és Szigeti Géza (Tét) a Tóték népszínházi előadásában



variánsát, ugyanis Székely nem egysze-
rűen elhagyta az ominózus jeleneteket,
hanem minden olyan szöveget, amely a
darab lényege szempontjából nélkülöz-
hetetlen, átmentett. A rendező megnö-
velte, súlyosabbá tette a Postás szerepét,
aki mint egy sorstragédia hírnöke az
egész előadást végigkommentálja, s ezek-
ben az ellenpontozó funkciójú kommen-
tárokban a Postás eredeti szövege az
említett két jelenet főszereplőinek fontos
mondataival egészült ki. Ez a változtatás
teljes mértékben az írói akarat és
szemlélet tiszteletben tartásából fakadt,
hiszen a két betétjelenet legfőbb célja az,
hogy érzékeltesse: a világ egészére érvé-
nyes az, ami Tótéknál bekövetkezett.
Megrendült az addig szilárdnak hitt ér-
tékrend ott, ahol a gróf kommunistának
érzi magát, a pap Tóthoz hasonlóan leg-
szívesebben bebújna valami alá, az ideg-
gyógyász kényszerzubbonyban érzi ma-
gát a legjobban, s ahol az egyetlen értel-
mes lény a félkegyelmű Postás. Így az,
hogy az általános, az élet értelmét meg-
csúfoló értékanarchiát egyetlen figura
magatartásába, cselekedeteibe sűrítette a
rendező, nem csonkította, inkább erő-
sítette a dráma mondandóját, ugyan-
akkor tisztábbá, zártabbá, sorsszerűbbé
tette az abszurd végkifejletű tragédiát.

E példák ismeretében különösen fel-
tűnő, hogy az évad Tóték-előadásaiban a
teljes változatot játsszák, de a látottak
egyáltalán nem győznek meg a választás
helyességéről. Míg a Népszínház kötött
létszámú utazótársulatában foglalkozta-
tási szempontok igazolhatták a teljes vál-
tozat bemutatását, érthetetlen a debreceni
színház ilyen értelmű döntése. Hiszen az
előadást ugyanaz a Pinczés István
rendezte, aki egy évvel ezelőtt Japánban a
rövidített variációval aratott sikert.

Még megfoghatatlanabb az, hogy a
Forgatókönyv veszprémi előadásában a
drámát legelőször bemutatni akaró Paál
István most miért nem hasznosította az
ősbemutató, illetve az azt követő pre-
mierek tapasztalatait. Mint az köztudott,
Örkény István ezt a művét éppen csak be
tudta fejezni, s tudjuk azt is, hogy min-
den bemutatót megért drámájának általa
véglegesnek ítélt szövege a bemutató
rendezőjével végzett közös munka során
kristályosodott ki. Ez a csiszolómunka
értelemszerűen ezúttal nem jöhetett lét-
re. Éppen ezért az eddigi előadások szö-
vegkönyve többé vagy kevésbé eltért
egymástól. A legradikálisabban az újvi-
dékiek bántak a szöveggel, olyannyira,
hogy már-már a mű lényege került

veszélybe. A legkoncepciózusabb dra-
maturgiai változtatásokat a pécsi Nyitott
Színpad rendezője, Vincze János végezte
el. A vígszínházi, a békéscsabai és -
információk szerint - a washingtoni elő-
adások csupán más-más elképzelés sze-
rint kisebb húzásokat, módosításokat
hajtottak végre a szövegen. Paál a Ri-
valda 1981/82-es kötetében közölt - tehát
a bemutathatóság érdekében rövidített -
szövegkönyvet vitte színre, s kísérletet
sem tett a dráma dramaturgiai buktatói-
nak áthidalására.

A dráma eddigi méltatói közül többen
is kimutatták a darab egyenetlenségeit,
különösen az első rész hosszadalmas
expozíciójellegét, a bevezető jelenetek-
nek a többihez való szervetlen kapcsola-
tát, a Mester attrakcióinak logikailag
értelmezhető, de dramaturgiailag betét-
jellegét, az amúgy is nehezen beinduló
drámát fékező hatását, az első résznek a
másodikhoz viszonyítva aránytalanul
hosszú voltát, a két rész eltérő proble-
matikáját stb. Ezeknek a problémáknak
finom megoldása, a különfelé ható ré-
szek összehangolása, az egyenetlenségek
elsimítása nélkül nem születhet revelatív
előadás a Forgatókönyvből. Ahogy a Tragé

dia, a Csongor és Tünde vagy a Bánk bán
minden újabb bemutatója elkerülhetet-
lenné teszi a drámák dramaturgiai prob-
lémáinak újragondolását és egy bizonyos
koncepció szerinti megoldását, úgy ez a
Forgatókönyv esetében is elengedhetet-
len. Annál is inkább, mert ez a munka
szabja meg a majdani előadás karakterét is.

A két Örkény-dráma egyik legfőbb
dramaturgiai és gondolati sajátossága: a
főszereplők egymást feltételezettsége.
Vagy ahogy ezt a Tóték kapcsán Örkény
István más-más módon megfogalmazta:
„Én Tóttal érzek, de az őrnagy is én
vagyok", illetve „Tót és az őrnagy nem
kizárják, hanem feltételezik egymást".
Ugyanez elmondható a Forgatókönyv
Barabásáról és Mesteréről is. Vagyis csak
akkor jöhet létre igazi dráma, ha e két-két
figura egyenlő drámai erőt hordoz.

A most látható Örkény-előadások mind-
egyikét viszont az jellemzi, hogy a színész-
választás elhibázottsága miatt felborul a
két főszereplő közötti drámai egyensúly.
A Forgatókönyv újvidéki erőltetetten
modernkedő, végiggondolatlan, öncélú
ötletekre épülő előadásában - amelyet
ősszel láthattunk Szolnokon és Pesten -
egy súlytalan-bohóc Mester és egy
jelleg-

Kóti Árpád a Tóték debreceni előadásának Postás-szerepében



telenné szürkített, kisszerűvé tett Bara-
bás párosa a drámai mondandó hitelét és
igazát kérdőjelezte meg. A veszprémi
Forgatókönyvben Vallai Péter főleg a
második részben jelentőssé teszi Bara-
bást, s megérezteti a mindenkori intellek-
tuális hős lelkiismereti drámáját. Ugyan-
akkor Kőmíves Sándor korrekt alakítása
kevés ahhoz, hogy a Mesterben Barabás
másik énjét, a vele azonos kaliberű
ellenfelét megmutassa, emiatt csupán
formasággá válik a cirkuszi tárgyalás, és
légüres térbe kerül a Barabást játszó
színész.

A Tóték két előadásában közös, hogy
egyik esetben sem eléggé erőteljes és
szuggesztív egyéniségű színész játssza az
őrnagyot. De míg a Népszínház produk-
ciójában Tót súlyos, drámát hordozó
alak, addig Debrecenben csupán egy sle-
mil, munkakerülő mihaszna, s ezáltal itt
egyáltalán nincs tétje az előadásnak.

A Népszínház előadását alapvetően az
minősíti, hogy az az egyik utazótársulat
produkciója. Ez mindenekelőtt azt je-
lenti, hogy egy adott összetételű, jelen
esetben tizenkét tagú társulaton belül
kell kiosztani a tizenkét szerepet. Ez
eleve csak jelentős kompromisszumok
árán lehetséges, egy-egy feladatot az arra
viszonylag legalkalmasabb színésznek kell
megoldania, sőt az összetételből adódóan
gyakran férfiszerepből nőit, vagy fordítva,
kell kreálni. (Ebben az előadásban ilyenre
csak egy epizódszerepnél volt szükség.)
Ritka eset az, amikor szerep és színész
szerencsésen találkozhat.

A másik meghatározó körülmény a
társulatok működési feltételeiből, illetve a
közönségük jellegéből adódik. A dísz-
letnek értelemszerűen olyannak kell len-
nie, a játékot úgy kell szervezni, hogy a
korszerűtlen felszereltségű kis művelő-
dési házakban is működőképes és ér-
tékelhető előadás jöjjön létre. Ugyan-
akkor számításba kell venni a hagyomá-
nyos dramaturgiát, a naturalisztikus
játékmódot kedvelő és értő közönség
ízlését, de azt is, hogy az utazótársulatok
színészeinek zöme sincs más stílushoz,
előadásmódhoz szokva.

Ilyen körülmények között nem lehetett
könnyű helyzetben Meczner János, a
Tóték színpadra állítója. Stache Éva dísz-
letének alapeleme a színpadnyílással
párhuzamos nagy falfelület, amelyet
három ajtó tagol. A két szélső fehér szo-
baajtó Tóték lakásának tartozéka, de kis
átalakítással a plébános- és a Cipriáni-
jelenetek helyszínjelzésére is alkalmas, a
harmadik, a középső a budijelenetben

„lepleződik le" s válik funkcionálissá. A
díszlet jellegéből adódik, hogy a kint és
bent jelzésére nincs mód - ami az első
jelenetekben némi zavart okoz -, illetve
az, hogy a játéktér fantáziátlan, több-
nyire csak kifelé lehet benne játszani.

Meczner János pontosan értelmezte a
drámát, s alighanem az adott körülmé-
nyek figyelembevételével a mű groteszk
vonulatát inkább csak érzékeltetve lé-
nyegében realista - a darab műfajmegha-
tározásának megfelelően - tragikomédiát
rendezett. A szó jó értelmében vett
korrekt, egységes játékstílusú, egy-két
kivételtől eltekintve ízlésbántó meg-
oldásoktól mentes, bár kicsit lassú tem-
pójú az előadás.

A rendelkezésre álló társulatból látha-
tóan optimálisan osztott szerepet, ami
azonban nem azt jelenti, hogy kompro-
misszumoktól mentesen. Például az adott
lehetőségeken belül az őrnagy és Tót
közötti, dramaturgiailag lényeges magas-
ságkülönbségre nem tudott tekintettel
lenni: a darabbeli előírásokkal ellentét-
ben, itt az őrnagyot játszó színész a
magasabb, így a színészi alkatokból
adódó tényeket meg a szövegből követ-
kező szituációkat különböző rendezői
ötletekkel kellett összhangba hozni. Ez
többnyire sikerült.

Az őrnagyot Szőke Pál szelíd, konok
mániákusnak ábrázolja, aki időnként
hisztériába csap át. Sokszor nehéz eldön-
teni, hogy a szelíd erőszak és a hisztéri-
kus despotizmus váltakoztatása mikor a
manipuláció eszköze, s mikor egy meg-
bomlott idegzetű ember magatartás-
változása.

Tótot Szigeti Géza játssza, s egyszerű
eszközökkel mutatja meg egy ember gyen-
geségének, megalázásának, majd abszurd
lázadásának minden fokozatát. Réti Szil-
via Ágikája az a kamasz lány, aki a sze-
münk láttára válik nagylánnyá, fordul
szembe apjával, s lesz rajongója a fér-
finak: az őrnagynak. Ahogy önfeledten
táncolva ismételgeti: „Egy katonatiszt!",
ahogy életében először megérzi Gizi
Gézánéban a nőt, ahogy a budi előtt fel-
kínálja magát az őrnagynak, az pontos
képe a figura fejlődésének. A Postás sze-
repében Harangozó György nem hang-
súlyozza túl a félkegyelműséget, sőt
megérezteti azt is, hogy a végső pillanat-
ban lázadóvá váló Tóton kívül ő az egyet-
len, aki a maga furcsa, groteszk módján
szembeszáll a megbolondult világgal. Az
előadás egyetlen egyértelműen elhibá-
zott alakítása Antal Anettáé, aki zupás
őrmesternek ábrázolja Tótnét.

Az előadást Mosonmagyaróváron lát-
tam, egy csodaszép művelődési házban,
amelynek nagy színpadán igen szegé-
nyesnek hatott a produkció, s amelynek
nézőtere félig sem telt meg. Az előadás
alatt többször volt áramszünet, s a mag-
nó hol működött, hol nem. A környező
falvakból érkezett közönség zöme érzé-
ketlen volt az előadás groteszkségére, így
a színészek észrevehetően mindinkább
elcsúsztak a realista színi megoldások
felé. Ezt már méltányolták a nézők, akik-
nek egy része - mert indult a busz, vagy
mert valami nem tetszett az előadásban -
idő előtt távozott. Ilyen körülmények
között játszik ez a színház. Például a
Tótékat. Több mint meggondolandó!

Debrecenben sem ideálisak a körül-
mények. A Kölcsey Művelődési Központ
semmilyen tekintetben sem helyettesít-
het egy kamaraszínházat. Az óriási és
színházi szempontból irreálisan széles
színpad lehetetlen helyzetbe hozza a
produkciók rendezőit és tervezőit. Mint
ez esetben Pinczés Istvánt és Kastner
Pétert. A fenyőtörzsekkel keretezett,
kétoldalt szűkített teret semmi sem töri
meg, a Tóték házát jelző deszkafal épp
úgy párhuzamos a színpadnyílással, mint
a Népszínháznál. A lakásbelső kocsira
szerelve mozog előre-hátra, a két
betétjelenetkor újabb párhuzamos falak
jelen-nek meg. A budi éppen úgy
centrális elhelyezésű, minta szoba, ettől a
játéktér egyhangú, és leszűkíti a
játéklehetőségeket. Ráadásul az
átdíszletezés rendkívül hosszadalmas és
zajos, s ezt sem a fel-le vonuló zenekar,
sem a Postás epizódjai nem tudják
ellensúlyozni, a jelenetek szétesnek.

Különösen fájdalmasan írom le ezeket
a mondatokat, hiszen láthattam és beszá-
molhattam Pinczés Japánban, Tojamá-
ban rendezett előadásáról, amelyből
nemcsak a rendező érzékeny drámais-
merete volt kiolvasható, hanem az is,
hogy az esztétikus és funkcionális tér-
kompozícióban, az ötletek és tárgyak
következetes használatában, az előadás
ritmusának kialakításában, a színészve-
zetésben egyaránt megjelent a dráma és
az előadás lényege. A debreceni elő-
adásban viszont furcsa kettősség érhető
tetten: egyszerre van jelen a rendezői
elképzelés és annak torzulása. Pinczés
rendkívül gondosan ügyel mindig az elő-
adások kellék- és jelmezvilágának kiala-
kítására, egy-egy tárgy nemcsak ötletsze-
rűen kerül a színpadra. Tudja, hogy a gro-
teszk csak a részletek realista ábrázolásá-
ból következhet. A dobozolás mintasze-



rűen valódi - a gép működik, a munka
igazi -, az őrnagy fényképezőgépe, csipo-
gója éppen úgy korhű, mint Tót tűzoltó-
sisakja. Ugyanakkor lajtkocsis a beko-
szolt gumikesztyűjével vadonatúj, tiszta
nyúlszőr kalapot emel meg. Az ehhez
hasonló pontatlanságok, figyelmetlensé-
gek elképzelhetetlenek a japán előadás-
ban, amelyet a hírek szerint a magyar
közönség is láthat május elején.

De a legnagyobb különbség nem is a
technikai kivitel, illetve a tárgyi világ
hűsége terén mutatható ki, hiszen Pinczés
rendezőileg sok mindent meg tud oldani
ebben az előadásban is. Hogy az egyik
legjellemzőbbre, a darab egy fél-
mondatából kibontott s kitűnően működő
ötletére utaljak: a lakás a második
részben nem csupán a tengernyi dobozzal
van tele, hanem minden színessé is válik,
a dobozok, a bútorok, az ajtók különböző
színekben pompáznak. Így
tulajdonképpen nemcsak a cselekmény
szintjén, hanem a látványban is minőségi
változás következik be.

A két előadás közötti lényegi eltérés a
színészi jelenlét fegyelmében és intenzi-
tásában észlelhető. Sárközy Zoltán az
első pillanatban úgy indítja az őrnagy
szerepét, mint annak idején Latinovits -
ami a külsőségeket illeti. Ám hamarosan
kiderül, hogy ez az őrnagy egyáltalán
nem fenyegető lény. Ettől természetesen
még kitűnő és érvényes alakítás is szület-
hetne, hiszen a darab számos külföldi és
hazai előadásában láthattunk olyan őrna-
gyot, aki nem démonikus kisugárzásával,
hanem őrnagyságával hatott Tótékra. De
ahhoz is elengedhetetlen, hogy az őrna-
gyot játszó színész belső delejes ereje
hitelesítse a felfogást. Ez azonban telje-
sen hiányzik Sárközyből, ő technikailag
pontosan megjeleníti az őrnagy hang- és
hangulatváltásait, de nem válik az elő-
adás motorjává, hiányzik belőle a szug-
gesztivitás.

Az őrnagy ilyen felfogása esetén a
hangsúly áttolódik Tótékra, felerősödik a
család önmanipulációjából adódó tra-
gédia. Ehhez viszont megfelelő színészek
kellenek. Ribár Éva és Csonka Anikó
viszont nincs is jelen az előadásban, két
megszólalásuk közben kikapcsolnak,
Ribár Éva Mariskája csak kétségbeesett
anya, Csonka Anikó pedig csak a
kislányságot tudja megmutatni Ágika
figurájában, alakításában nyoma

sincs az alak változásának, s mindketten
adósak maradnak figurájuk mélyebb,
összetettebb jellemzésével.

Az előadás riasztó félreértése Korcs-
máros Jenő Tótja. A színész siránkozó
hanghordozással, kabarékban honos esz-
közökkel próbálja szánandóvá tenni a
figurát, amely azonban ily módon egyér-
telműen pipogya, nevetséges alakká vá-
lik, aki megérdemli, hogy az őrnagy kitol-
jon vele. Ez azonban a darab lényegének
meghamisításával egyenértékű.

Ha nem láttam volna a japán előadást,
ezeket a megoldatlanságokat egyértel-
műen a rendező hibájául rónám fel, így
azonban csak részben érzem őt felelős-
nek. Nagyrészt a magyar színészek köré-
ben oly általános szakmai és szellemi
restség következményének vagyok kény-
telen betudni az említett alakítások sike-
rületlenségét.

Hogy csak részben felelős a színészi
alakítások megoldatlanságaiért a rendező,
azt a mellékszereplők zömének egészen
más hőfokú játéka igazolja. Közülük
kiemelkedik s az előadás legjobbja Kóti
Árpád a Postás szerepében. Egyedül ő
érezte és éreztette meg azt a stílust,
amelyet a darab igényel. Az ő figurája
egyszerre szánandó és hitet adó,
nevetségességében is van valami hősies-
ség, az ő Postása a félkegyelműség töré-
keny biztonságába menekülő szomorú
túlélő ebben az őrült világban. S mint
ilyen, Örkény drámai üzenetének egyet-
len közvetítője a debreceni előadás sze-
replői között.

Örkény István: Tóték (Népszínház)
Díszlet-jelmeztervező: Stache Éva. Segédren-

dező: Kovács József. Rendezte: Meczner
János.

Szereplők: Szőke Pál, Szigeti Géza, Antal
Anetta, Réti Szilvia, Harangozó György,
Nyerges Ferenc, Dombóvári Ferenc, Végh
Ferenc, Hajdú Tibor, Vollner Judit, Hanga
Erika, Svébits György.

(debreceni Csokonai Színház)

Díszlet: Kastner Péter. Jelmez: Szabó
Ágnes. Világítás: Lezó András.
Rendezőasszisztens: Porcsin László. Zene:
Tarnay György. Rendezte: Pinczés István.

Szereplők:, Sárközy Zoltán, Korcsmáros
Jenő, Ribár Éva, Csonka Anikó, Kóti Árpád,
M. Horváth József, Bókai Mária, Németh
László, Sárady Zoltán, Porcsin László, Sz.
Kovács Gyula.

SZAKOLCZAY LAJOS

Szerelem és halál a pincén

Határ Győző nyíregyházi honfoglalása

Bevezetés a határológiába

A harminc éve Londonban élő Határ
Győző drámái, noha a kétkötetes Síróne-
vető már 1972-ben megjelent, s a Golghe-
lóghi is egy évtizede, ez idáig valahogy
kívül estek a magyar színpadon. Töp-
renghetünk azon, hogy e könyvekben
megbúvó drámaköltemények miért nem
keltettek érdeklődést, de a hosszú „hall-
gatásra" nincs magyarázat. Talán nyelve-
zetük, tabukat döntögető témájuk, a
magyar színpadot mindig világszínpad-
ként értelmező határtalanságuk hatott
riasztóan? Vagy a költészetként is némi
iszonyatot sugalló luciferi átok, mely
pesszimizmusával nem sok jót kínált az
embernek (emberiségnek), s a Világot -
és benne minden Rossznak okozóját, az
Államot mint a lehetséges legrosszabb
szerkezetet - számtalanszor elátkozta?

Határ Győző drámaköltészetéhez köze-
ledvén mindenekelőtt az életmű csúcsát
jelentő Golghelóghiról (London, 1977)
kell szólni. Már a vállalkozás mérete is
imponáló: a Golghelóghi „Rémrettentő
Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes
Csudaságos Históriáját" színpadra ál-
modó dráma nyolcszáz (!) nyomtatott
oldal, s ehhez szorosan hozzátartozik az
olvasót a „nem euklidészi" spekulatív
metafizika rejtelmeiben végigvezető,
illetve eligazító kétszáz oldalas utószó is.
Csak aki olvasta a könyvet, az tudhatja:
így egész a könyv. Többen a Golghe-
lóghit Határ főművének tartják, miszerint
ebben a Kilenc Játékra - Képek Ötvenére -
tagolt Magnus Ludus Passionalisban
mindaz hatványozottan megtalál-ható,
ami az életmű sajátja: filozófia és játék,
vagyis egy soha el nem kezdett és így be
sem fejezhető világdráma dióhéjban, s
nem kevésbé az a szakadatlan vonulás
(Hanák Tibor), mely képek, helyzetek,
dévaj örömök és filozofikus fin-torrá
érett nyelvi bakugrások s álmok,
egyszóval: egy hallatlanul pontos és plasz-
tikus nyelv segítségével fölidézett láto-
mások sorozatában testesül meg, s teszi
mindennél világosabbá, mily öröm a te-
remtés. Mert a „nagy morália" a valóság-
ban olvasódráma; s jóllehet monumen-
talitása a Divina Commedia és Az ember
tragédiája képzetét kelti, színpadra eddig


