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Tóték

Örkény-bemutató Újvidéken

A bemutató óta foglalkoztat: miért más a
Székely Gábor rendezte Tóték, mint
általában az Örkény-mű eddigi legtöbb
színre állítása? Mert az kétségtelen, hogy
ebben az előadásban nem az Őrnagy az
abszolút főszereplő, ahogy a Latinovits
Zoltánnal játszott ősbemutatótól kezdve
leginkább lenni szokott. A módosított
változat magyarázataként az első pilla-
natban arra kellett gondolni, hogy a szí-
nész - Korica Miklós - fogta vissza a hol
neuraszténiásnak, hol démoninak,
agresszívnek vagy diabolikusnak
jellemzett Őrnagy ábrázolását,
takaréklángra vette, hogy így legyen,
lehessen más, mint amilyen a nagy
mintakép, a szerep fölött most már
örökre ott lebegő latinovitsi árnyék. Igen
ám, de ismerve Székely

Gábor néhány rendezését (Boldogtala-
nok, Coriolanus, Danton halála) és a ve-
lük teljes mértékben összhangban levő
elvet, miszerint rendezései „az írott dara-
bok kibontásán alapulnak", olvasatait -
sőt látomásait - „a dráma alapos elemző
olvasása inspirálja", amint ezt nyilatkoz-
ta, elképzelhetetlen, hogy efféle különc-
ködést Székely Gábor elnézzen, jóvá-
hagyjon. Ha Korica Őrnagya a szokásos-
nál észrevétlenebb, nem tüntetően ideg-
beteg, nem démoni, akkor annak okát,
magyarázatát a rendezői koncepcióban,
a székelyi olvasatban kell keresni.

Ez az előadás - állapítsuk meg elemzé-
sünk kiindulópontjául - nem az Őrnagy
terrorjáról,,, s nem is elsősorban, kifeje-
zetten az Őrnagyról szól, hanem másról.

Természetes, hogy Latinovits Zoltán
„életirtót és gondolatirtót" látott az Őr-
nagyban, és ilyenre formálta, alkalmasint
nem is csak a második világháború ma-
gyar tisztjeiről, hanem későbbi évtizedek
„őrnagyairól" is véve mintát. S az szintén
természetes, hogy a nagy alakítás fényé-
ben egyik-másik kritika is szinte örök-

érvényűen az Őrnagyban jelölte ki a drá-
ma főszereplőjét. A Tóték azonban össze-
tettebb szervezet, mint ahogy egyes kriti-
kák alapján gondolnánk. Őrkény nyilat-
kozataiból is tudjuk, bonyolult viszony-
ról van szó. „Én Tóttal érzek, de az Őr-
nagy is én vagyok" - írta, jelezve, hogy az
Őrnagy és Tót lehet ugyanannak a sze-
mélynek két pólusa, s a dráma ezek
összeszikráztatásából csiholódik. Akár
egy személyben levő két végletnek fog-
juk fel, akár különböző emberi magatar-
tásformákat képviselő két személynek,
kölcsönös függőségük vitathatatlan. „Mint
két horog, úgy akaszkodnak egymásba,
föltételezik egymást" - írta szülőapjuk,
utalva a dráma szerkezetére is: a Tóték-
nak nem egy főszereplője van, hanem
kettő. Az epizódok és a szereplők nem
egy középpont köré rendeződnek, ha-
nem egy tengely mentén helyezkednek
el, a tengely két végpontja pedig az
Őrnagy és a tűzoltóparancsnok. Ok ket-
ten együtt mozgatják a dráma szerkeze-
tét. Az előadástól függ, melyikük hatása
erősebb, kettejük közül kit érzünk inkább
meghatározó egyéniségnek. Befogadói
értelmezésünkben azonban saját tapasz-
talatunk, szemléletünk is közrejátszik,
akárcsak az ezzel összefüggő pillanatnyi
társadalmi, emberi konstelláció. Az ős-
bemutatóról írt kritikájában Pándi Pál a
háborús idők és a régi társadalom képvi-
seletében működő préshez hasonlítja
Őrkény Őrnagyát, aki szétroncsolja Tót
Lajos emberi méltóságát. Ugyanezt a
korhoz kötöttséget említi Nagy Péter is,
ki az Őrnagyban a ,józanság és a téboly
határán" egyensúlyozó pitiáner cézárt
lát, aki „félig tudatosan, félig öntudatla-
nul használja ki helyzetét", egy adott kor
és társadalom embertelenségének pro-
duktuma. De ugyancsak Nagy Péter kriti-
kájában - ez nem az ősbemutatóról, ha-
nem a tíz évvel későbbi, szintén Thália
színházbeli felújítás kapcsán készült -
olvasható, hogy a Tótékat immár nem a
„fasizmus és a kisember viszonyáról",
hanem a mindenkori „hatalom csapdájá-
ról" szóló drámaként kell értelmezni.
Persze ez így szétfolyóan általános, de
lehetőségét sejteti a szabadabb értelme-
zésnek, ami végső soron egyszerre jelenti
az örökkévalóságot és a meg-megújít-
ható időszerűséget. A szöveg keret, amit
minden egyes felújításnak kell saját értel-
mezéssel kitöltenie: Ilyképpen lehet a
Tóték „a kedvezményezett helyzetből
sarjadó elnyomásnak és az alárendelt
helyzetből fakadó elnyomatásnak, illetve
a kettő egymáshoz való viszonyának a
drámája" (Tarján Tamás), vagy szólhat
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Soltis Lajos (Tót), Ladik Katalin (Tótné) és Korica Miklós (Őrnagy) az újvidéki Tótékban

az előadás „az önkény fokozhatóságáról
és a törés lehetséges határairól" (Koltai
Tamás).

A szemlélet változása, a hangsúlyok
áthelyezése a szerepeket árnyaltabbak-
nak mutatja, gazdagabb ábrázolási lehe-
tőségeket nyújt. Azzal, hogy az Őrnagy
bármilyen hatalom képviselője lehet,
eleve adott a személyre történő konkreti-
zálás lehetősége is, ahogy erre tudunk is
néhány példát (Sztálin, Hitler), de - s ez a
fontosabb - ugyanakkor jellemzésébe új
színeket is keverhet az előadás, a színész.
Nemcsak szadista vagy terrorista, hanem
udvarias is, olykor egyenesen félszeg -
jóllehet, ez sem idegen a drilltől -, sőt
ember is, aki nemcsak nyomorít, de maga
is nyomorék, sérült. Az egyik főszereplő
rajzának árnyalása óhatatlanul maga után
vonja a másik ábrázolásának módosulását
is. Tótról is kiderül, hogy nem csupán
bamba, tohonya és tehetetlen, hanem
családja, sőt a falucska körében ő is zsar-
nok. Tóték világa csak látszatra idilli, itt
is szigorú, hierarchikus rend uralkodik,
ami mintegy magyarázatul szolgálhat
Tótné és Agika viselkedéséhez. Ők ket-
ten, miközben rendre meggyőzik a csa-
ládfőt, hogy valóban megsértette vagy
legalábbis megsérthette a „mélyen tisz-
telt" Ornagy urat, nemcsak szolgamód

viselkednek, de ösztönösen, tudat alatt
mintegy bosszút is állnak a családi zsar-
nokon. Hogy ez a viszony se maradjon
szimpla, arról szintén gondoskodik az író.
Tótné látszólag mindent a fronton levő
fia érdekében tesz. Ám amikor kitalálja,
hogy férje, még vasutas korában, egyszer,
míg az állomáson keresztülrobogott az
olasz császárt bölényvadászatra szállító
szerelvény, „leeresztette a nadrágját, és a
lehető legsértőbb módon a hátsó felét
mutatta a különvonatnak", kétségtelenül a
bosszú, a visszafizetés szándéka vezérli.
Ágikát viszont a kamasz lány ébredező
szerelme irányítja, miközben a tiszti
egyenruhában felfedezi magának a férfit, s
ezzel már szinte természetessé válik, hogy
vitás kérdésekben nem az apja, hanem az
Őrnagy pártját fogja.

Ily tökéletes a dráma - az élet - mecha-
nizmusa.

A kör bezárult: kialakult az a többszö-
rösen is függő viszonyrendszer, amelyből
minden rendező azt emeli ki, teszi
hangsúlyossá, ami szerinte - akkor és ott,
amikor és ahol a Tóték színpadra, közön-
ség elé kerül - a legidőszerűbb, a legjel-
lemzőbb. Igazából ez a lehetőség élteti
Örkény művét, s magyarázhatja a Tóték
időben és térben korlátlan népszerűségét.

Azzal, hogy az Őrnagy nem csupán lel-
ketlen pofozógép, s hogy a tűzoltópa-
rancsnok nemcsak homokzsák, jelentő-
sebbé válik Tótné és Ágika szerepe is.
Székely Gábor Újvidéken színpadra állí-
tott olvasata szerint ők szinte a két fősze-
replővel egyenértékűek. Mert nyilván így
mondhatja el nekünk a rendező azt a tör-
ténetet, amelyben egy egészen közönsé-
ges kisember, Tót Lajos - ki annyira
jelentéktelen, hogy nevéből még a min-
denkinek kijáró h betű is hiányzik -,
falusi tűzoltóparancsnok, környezete, túl-
buzgó felesége és leánya hatására el-
veszti önmagát, ránevelődik az önfel-
adásra, öncenzúrát végez. Ezen a befeje-
zés sem változtat, mert tény ugyan, hogy
a visszatért Őrnagyot Tót úr áldott nyu-
galommal négybe aprítja, de ez inkább
afféle mesebeli igazságszolgáltatás, sem-
mint megalapozott, logikus befejezés, s
feleslegesen példabeszédszerűvé emeli a
különben igencsak köznapi történetet.
Kétségtelenül jó a - kabarészerű - záró-
poén, mikor Tót kijelenti, hogy nem
háromba, hanem „négy egyforma darab-
ba" vágta az Őrnagyot, de ugyanakkor -
mint mindig, most is - zavar ez a hőstett.
Mert számomra a darab eddig másról
szólt. Szólhat ,a Tóték arról, hogy a „mé-
lyen tisztelt" Őrnagy úr terrorja a földbe



szólhat arról is - ahogy Székely Gábor
rendezése sugallja -, hogy az Őrnagy
beindította személyiségtiprást Ágika és
tapossa a kis tűzoltóparancsnokot. De
Tótné folytatja és végzi be. Ilyen érte-
lemben az előadás kulcsjelenetének az
említett különvonatepizódot érzem. Amíg
Tótné belelovalja magát a mesélésbe,
Tót a háttérben áll s bólogat. Azt hiszem,
ebben a pillanatban világosodik meg
benne, hogy minden ellenállás értelmet-
len. Ahogy Ágika kitalálja apja ellen,
hogy egyszer a vasárnapi korzón meg-
fricskázta a tisztelendő úr orrát, s ki-
találja, hogy apja „keléses seggű"-nek
nevezte a tisztelt vendéget, ugyanúgy
találja ki Tótné a különvonat-történetet.
Örkény nem teszi ugyan egyértelművé,
hogy ez kitaláció vagy sem, de az említett
előzmények alapján mégis inkább kohol-
mánynak kell tekinteni. Eddig Tót, ami-
kor sisakját a szemébe kell húznia - tilta-
kozik, de megteszi, amikor hangos nyúj-
tózásával idegesíti az Őrnagyot - magya-
rázkodik, de fegyelmezi magát, amikor a
vendég szórakozást keresve sakkozni,
dominózni, lórumozni hívja - iparkodik
megfelelni az Örnagy igényeinek, ami-
kor dobozolni hívja a vendég - ráhagyja,
legyen meg a kedve, öröme, vállalja.

Mindezt nem elsősorban a szöveg,
hanem az előadás fejezi ki, pontosabban
a rendezői olvasatot fegyelmezetten és
tehetséggel követő, a szövegmondással
és gesztusokkal, egész jelenlétével meg-
valósító Soltis Lajos, az újvidéki Tót.
Hasonlóképpen a szerepépítés kijelölt
mederben követi az Őrnagy érkezését
megelőző jelenetekben is, mikor a tűzol-
tóparancsnok zsarnoki természetét mu-
tatja meg. Már itt, a kezdő jelenetben
érezni a közös elképzelés szerint dolgozó
rendező és színész jó összjátékát. A néző
ráhangolódását segítő komikus jelenetek,
a hideg sörtől cuppogó Lőrincke
szomszéddal, a gyantaszedőket kielégítő
Gizi Gézánéval vagy a Fejes György ala-
kításában inkább drámai, mint komikus
okos-bolond postással, kivétel nélkül a
legteljesebb realista igénnyel készültek,
de úgy, hogy lehetőséget hagynak egyfe-
lől az örkényi mondatokban rejlő abszur-
dum érvényesítésére, amivel a komikum
jut kifejezésre, másfelől pedig valószerű-
ségük mögött érezzük a kegyetlenség
szakadékát is: a szomszéd leszokik a sör-
ivásról, a sípoló mellű postás az utca egy
szakaszán nem vesz lélegzetet, a „rossz
hírű nő"-t jövedelemkiesés fenyegeti. Nem
véletlen tehát a kezdő jelenetek gyümöl-
csöző folytatása. Csak akkor veszít vala-

mit erejéből Soltis játéka, miután Tót
rááll a dobozolásra, s ettől kezdve a szí-
nész a kelleténél komikusabbra veszi a
figurát. Amikor pedig tehetségtelenségé-
től sodortatva lesz az események részt-
vevője, érthetetlenül elengedi magát,
mintha a szerep veresége, kudarca eleve
feltételezné a színészi játék lanyhulását
is. Az előadás utolsó harmadában már
láthatóan a dráma és a rendezői koncep-
ció működik, s kevésbé a színész szerep-
építése. Ezért aztán a különben nagy
sikerű budijelenet ebben az előadásban
észrevétlenebb, mint általában. Ettől
függetlenül azonban nyilvánvaló: Tót rá-
jön, hogy számára az egyetlen megoldás
a menekülés. Előbb csak szerepet játszik,
ravaszul vállalja az ostobaságot - ezt
készíti elő a gondolkodás befolyásolásá-
ról, megakadályozásáról példálózó Őr-
nagy -, de amikor látja, ez nem célrave-
zető, a fizikai menekülést választja. Szé-
kely Gábor az Örkény kínálta lehetősé-
gek közül csak az utolsó stációt, a budiba
zárkózást tartja meg, talán arra is gon-
dolva, hogy óhatatlanul gyengébben meg-
oldható epizódjelenetekkel ne rontson a
produkción.

Az újvidéki Tóték legértékesebb szak-
mai hozadéka, az időnkénti lazítás vagy
szerepkiesés ellenére, hogy a színészek
azt csinálják, amit a rendezői koncepció
előír, anélkül azonban, hogy közben
megszűnnének emberek lenni s a rende-
zői önkény bábuivá válnának. Rendezői
színházat látunk, amelyben a színészek
kiváló összjátékkal és körülményeink-
hez, gyakorlatunkhoz képest magas szín-
vonalú egyéni hozzájárulással segítik
Székely Gábor rendező magánemberi és
közösségi vonatkozásban egyaránt sti-
muláló önvizsgáltató szándékát. Ebben
az összképben kell látni Korica Miklós
Őrnagyát is. Ne a példaképet kérjük rajta
számon, hanem azt, mennyire felelt meg
a konkrét feladatnak. Korica embernek,
udvariasnak, jól neveltnek, zavartnak,
tiszti manírok szerintinek ábrázolja az
Őrnagyot, aki nem agresszivitásával ér
célt, hanem csupán azzal, hogy Tót Gyula
fronton levő százados feletteseként
megsértődik, s kiengeszteléseképp Tóték
minden áldozatra hajlandók. Tótné és
Ágika - nyomásukra pedig Tót - önfel-
áldozása nem ismer határokat, de a jó ügy
szolgálata észrevétlenül vagy talán csak
öntudatlanul rosszra fordul. A lány és a
feleség rákényszerítik Tótot a teljes ön-
feladásra. Semmivel sem törődve rá-
kényszerítik, hogy feladja az alváshoz,
az ásításhoz, a nyújtózkodáshoz való

emberi jogát. Más módszerekkel dolgoz-
nak ugyan, de a latinovitsi felfogás sze-
rinti Őrnagy szerepét vállalják magukra.
Hogy célt érnek, ebben kétségtelenül
Tót is ludas, mert befolyásolható, irá-
nyítható, meggyőzhető.

Hogy milyen személyiség- vagy - a
művészet általánosító jellegéből adó-
dóan - közösségbeli elváltozások követ-
kezhetnek az önfeladásra, a kontrollra
szorító helyzetekben, azt Rövid Eleo-
nóra Ágikája és Ladik Katalin Tótnéja
mutatja. Ez az Ágika nemcsak, sőt nemis
elsősorban stréber, aki élvezi, hogy sze-
repel, hogy gyorsabban reagál, mint szü-
lei, hogy ő mondja be a biztos válaszokat,
ő tud felelni a kérdésekre, neki jut min-
den eszébe, hanem bizonyos agresszivi-
tás is van benne. S nemis kevés. Ezt bán-
tóan, türelmetlenül éles, nem kislányos,
hanem már-már kihívó, pimasz hanggal,
olykor a láthatóan magára erőltetett jól-
neveltség, tisztelettudás alól fel-felcsat-
tanó haragmodorral fejezi ki. Nem afféle
ennivaló kislány, hanem tenyérbemá-
szóan izgága teremtés. Ilyen közveszé-
lyesnek mutatja, mégpedig igen követke-
zetesen Rövid Eleonóra.

Ladik Katalin Tótnéjának legemléke-
zetesebb, legszebb pillanata az, amikor a
különvonat-történet mesélése közben
egyszer csak ráébred a bosszú, a visszafi-
zetés lehetőségére, s a máskor félénk, sőt
riadt, vagy féltő, aggódó tekintete hirte-
len eszelős csillogású lesz. Különben a
színésznő nem túl változatos eszközök-
kel mindenekelőtt a fia életéért aggódó, a
célnak mindent és mindenkit alárendelő,
a teljes önfeláldozást vállaló és megköve-
telő anyát állítja elénk, a többiekhez
hasonlóan az egymásra figyelő kollektív
játék szellemében, érvényesítésével. A
látott két előadás között a legnagyobb
változást F. Várady Hajnalka Gizi Gézá-
véja mutatta. A bemutatón tapasztalt
bizonytalanság, enyhe érdektelenség el-
tűnt, s legjelentősebb epizódszereplő-
ként apró gesztusokból építkező alak-
formálással illeszkedik be az előadás
képébe. Pásthy Mátyás a lajt tulajdono-
sának szerepében a rá jellemző módon
megbízható epizodistaként járul hozzá a
sikerhez, akárcsak szerényebb módon
még nagyobb tapasztalat nélküli, de kor-
rekt László Sándor (Tomaji plébános) s
a főiskolás Simon Mihály (Lőrincke
szomszéd).

A Székely Gábor rendezte Tóték az

Újvidéki Színház egykori remek elő-
adásait idézi: szórakozás és több annál
gondolkodtató színház.


