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Egy Pisti a tízmillióból
Örkény István drámájának
kaposvári előadása

Ha a darab születésekor nem sejtettük, a
tíz évvel később megtartott pesti szín-
házi bemutatón nem tudtuk volna - a
kaposvári színházavató felújításon most
felfedezhetnénk: lám, Örkény István Pisti a
vérzivatarban című műve is besoroltatott
a klasszikusok közé. Hiszen színház-
avatásra - különösen, ha a színház igaz-
gatója rendezi az előadást - nálunk álta-
lában a magyar drámairodalom fájdal-
masan szűk klasszikus repertoárjából illik
választani. (A Bánk bánnal kezdődő és a
Csongor és Tündével folytatódó sorba a
kortársi alkotások közül mostanáig leg-
feljebb a Fáklyaláng tartozott.)

A kaposváriak darabválasztását több
szempontból is példamutatónak érzem.
Ha már nem született az alkalomra ere-
deti - és nem alkalmi - új magyar dráma,
Babarczy László programadó darabot
keresett. Olyan alkotást, amelynek gon-
dolati súlya és hitele, érvényes üzenete
van, ugyanakkor formátumát tekintve is
alkalmas egy társulat (újra) megmutat-
kozására. Amelynek előadása a szó leg-
jobb értelmében vett teatralitást követel.

Mindezek az attributumok kétségtele-
nül jellemzik a Pistit. De érv lehetett a
kaposvári felújítás mellett az is, hogy

mostanáig a dráma minden előadása in-
kább csak részleteiben jutott fel a mű
magaslatára. A magyar színháznak még
nem sikerült megtalálnia a dráma adekvát
színpadi változatát. Kihívást jelenthetett
Babarczy Lászlónak az is, hogy a dráma
eredeti változatának előadása (a hivatásos
színházi gyakorlatban) mégis
ősbemutatónak számít. (A megszorítás -
egyben főhajtás is a pécsi Nyitott Szín-
pad Vincze János rendezte, kirobbanóan
tehetséges amatőr-előadása előtt.)

Örkény drámáinak háromkötetes ki-
adásában a függelék két fejezete is foglal-
kozik a Pistivel. Az egyik a nyilvánosság
előtti, a másik a kulisszák mögött zajló
csatározásról ad számot. A dokumentu-
mokból is kiviláglik, amit a Pisti két vál-
tozatának értékeléséhez tudnunk kell.
Hogy a változtatás nem úgy történt, aho-
gyan a sematizáló emlékezet őrzi. Hogy
Örkény írt egy remekművet, azután az
előadhatóság érdekében felsőbb „kérés-
re" átírta, korrigálta - elrontotta. Örkény
ilyenfajta kompromisszumokra soha nem
volt képes. Ehelyett az történt, hogy ami-
kor a dráma mindenfelé falba ütközött,
amikor Orkény azt tapasztalta, hogy éle-
te főműve legfeljebb a színház műsorter-
vébe kerül be, de nem a repertoárba, és
még szakmai körökben sem váltja ki a
várt hatást, mert sokan egypercesek lánc-
ra fűzött sorozatának, fél évszázadot fel-
ölelő, ám a teljességgel mégis adós törté-
nelmi tablónak érzik, tovább dolgozott a
darabon. Nem mondatokat, jeleneteket

korrigált, hanem átalakította, megcsavarta,
absztrahálta annak egész struktúráját.
Korunk Az ember tragédiájának hőséből,
tízmillió magyar Pisti képviselőjéből így
született meg kivetített tulajdonságainak
perszonifikációjára a „négypistis" válto-
zat. Az eredetileg egy hősre komponált,
mozaikszerű szerkezete ellenére világos
és célratörő, áttekinthető
drámaépítmény-ben Pisti körül és mellett
ott vannak a hozzá hasonló és tőle mégis
szélsőségesen különböző kortársak: a
kor szerep-osztásának megfelelő
társadalmi funkciókat betöltő, élesen
kihegyezett jellemek. A Tevékeny, a
Félszeg és a Kimért - Pistihez hasonlóan,
vele szemben és szövetségben -
alakjukat a történelem Gomböntőjének
szeszélye szerint változtatva járják végig
a maguk útját.

A későbbiekben aztán a főhősnek ezek a
névtelen, tulajdonsághordozó kortársai
egyetlen Pistivé integrálódtak. Abból a
tényből, hogy Orkény ezeket a „társhő-
söket' is Pistinek kereszteli, többrend-
beli dramaturgiai és színpadi módosítás
következett. A szövegnek (és az előadás-
nak is) központi gondolatává vált az
identitását nélkülöző, azt kereső Pisti ily
módon megjelenített történelmi ski-
zofréniája.

A változtatás mértéke, de főként jel-
lege is igazolja, hogy nem parancsra, uta-
sításra történt. Olyan bizarr ötlet, mint
Pisti identitáshiányának színpadi ábrá-
zolása, alakjának megnégyszerezése, csak
az írónak juthatott eszébe. Ugyanakkor
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joggal feltételezhető, hogy a változtatás
hátterében valóban kultúrpolitikai
presszió (is) állt: Orkény a főhős
alakjának megsokszorozásával a barikád
különböző oldalán álló, még inkább a
társa-dalmi szereposztásban eltérő
funkciókat betöltő kisemberek lényegi
azonosságát, a szembenállás mögött is
meglevő sors-közösségét is érzékelteti.
Örkény magyarázata szerint Tevékeny,
Félszeg és Ki-mért valójában annyiban
Pistik, amennyiben az eredeti hős
megszemélyesített jellemvonásaiként
vesznek részt a cselekményben. Munka
közben az író maga is tartott a szövegbéli
összeférhetetlenségtől,
határozatlanságtól, túlmagyarázástól, de
végeredményben kitartott amellett, hogy
az átdolgozás révén a dráma világképe
egyetemesebbé, cselekménye
áttételesebbé vált, és a történelmi tabló
veszélyét elkerülve sikerült univerzáli-
sabbá és hangsúlyosabbá tennie a mű
alapgondolatát.

Valójában Örkénynek ez a törekvése
nem sikerült. Az eredeti alakjában - laza
szerkezete ellenére - integer dráma ellen-
állt az utólagos átstrukturálásnak. A cse-
lekmény a szerző szándéka ellenére
feleslegesen komplikálttá, a történelmi
szerepek rendszere áttekinthetetlenebbé
vált. Pisti jellemének felszabdalása és a
bonyolult struktúra a színészeknek (kü-
lönösen a főszereplőnek) nem adott elég
játéklehetőséget, a néző számára pedig
megnehezítette az eligazodást és az azo-
nosulást is.

Az ősbemutató próbafolyamatában
vissza-visszatért a rendező és a színészek
gondja: hogyan lehet a Pistik egységét,
összetartozását oly módon félreérthetet-
lenné tenni, hogy közben a domináns
tulajdonságaik szerint leválasztott, elkü-
lönített jellemek érzékletesen differen-
ciálódjanak. Tény, hogy a pistiségnek ez
a lélektani feldarabolása és az ezzel egy-
idejűleg végrehajtott szerkezeti módosí-
tás, ha szándékában nemis, de következ-
ményében árnyalta és halványította az
eredeti darab történelmi-politikai állás-
foglalását is. Például az átdolgozás során
Örkény megfosztotta Tevékenyt munkás-
káder voltától, Félszeget viszont anti-
fasiszta harcossá emelte, és a darab nem
egy részletében tudatosan megnyirbálta
saját, korábban szabadon burjánzó kép-
zeletét is. (Így lett például a tányérokat
lövellő gejzírek geológus felfedezőjéből
szimpla trágyakutató. Igy sikkadt el a
tárgyalási jelenet néhány bizarr, extrém
hasonlata is.) Vitathatatlan tehát a szö-
veg szegényedése, és ezért az utókor

nem teljesen alaptalanul tekinti kompro-
misszumnak a Pisti a vérzivatarban ké-
sőbbi változatát.

Az eredeti műhöz való visszatérés
gondolata nem ma született. Még az
ősbemutató társrendezője, a megbetege-
dett Várkonyi Zoltán munkáját sikere-
sen bevégző Marton László is az eredeti,
egypistis változat mellett foglalt állást
abban az interjúban, melyet vele készí-
tettem. (Premier előtt, félidőben.) „Val-
lom, hogy ha egyetlen Pisti áll a reflek-
torfényben, ha róla szól a dráma, és ő
maga kerül szembe élete során - szinte
álomszerűen - a másik három, nagyon is
jellegzetes karakterrel, akkor a darab
pontosabban és erőteljesebben tükrözi a
magyar kisember, a magyar értelmiség
sorsát a vérzivatarban. Az eredeti válto-
zat egyik legizgalmasabb trouvaille-a,
hogy ugyanazok az arcok, jellemek buk-
kannak fel, és lényegében ugyanazokat a
potens és impotens funkciókat töltik be
történelmünk különböző periódusaiban,
nemegyszer kísértetiesen analóg felál-
lásban. A magyar sorsnak ezt a fantaszti-
kus érzékenységgel felmutatott jellegze-
tességét és Pisti félelemérzetét is tompí-
totta a kompromisszumból született mó-
dosítás." A rendező - a szerzővel ellen-
tétben - úgy érezte, hogy a dramaturgiai
változtatás révén éppen a darab lényege,
Pisti csodálatos túlélési képessége káro-
sodott. Még az ősbemutató Pistipistipis-
tije, Tordy Géza is azt panaszolta, hogy a
négy Pisti ötlete frappánsabb volt, mint
amennyire tisztázott: „Ami a négy Pistit
illeti, Örkény elmagyarázta a figurák funk-
cióját, mi magunk is beleéltük magunkat
ebbe a drámastruktúrába, de több isme-
rősöm is volt, aki a nézőtéren áttekinthe-
tetlennek érezte, nehezen követte a fő-
alak megnégyszereződését. Zavarta az
azonos szürke ruha, az egyformára pré

selt, rokon jellemű Pistik kapcsolata, és
ennek következtében nem ismerte ki
magát a cselekményben. Persze valószí-
nűleg ez sem általánosítható. De ha én
valaha az életben újra találkoznék a da-
rabbal, gondolom, már nem mint Pisti,
hanem esetleg mint Orkény drámájának
a rendezője, egész biztos, hogy vissza-
térnék az eredeti változathoz." (F. A.:
Tragikus és humoros között a mérleg
nyelve.)

Az idézetekkel természetesen nem
Babarczy döntésének értékét, érdemét
kívánom megkérdőjelezni. Hiszen a fel-
hozott érvek csak alátámasztják a
kaposvári választást. Mégis úgy hiszem,
Örkénynek a négypistis változatot
igazoló koncepcióját sem lehet
kézlegyintéssel elintézni. Én magam
egyáltalában nem tartom
elképzelhetetlennek, hogy egy majdani
felújítás annak értékeit fogja - a zavaró
momentumok kiküszöbölésével és az
írói szándék tiszteletben tartásával -
felmutatni. A szövegvariánsok léte, mint a
világirodalom és a világszínház szám-
talan példája igazolja, csak növeli a min-
denkori rendezők alkotói szabadságát.

Babarczy László ennek a szabadság-
nak a birtokában döntött, amikor lénye-
gében helyreállította a darab eredeti szö-
vegét. Lényegében, azaz nem mechani-
kus pontossággal. Több kisebb drama-
turgiai módosítás jelzi Babarczy gondos
és aprólékos filológiai-dramaturgi mun-
káját. Példaként érdemes a vízen járó
Pisti jelenetét idézni. Ebben Pisti és a
révész párbeszédét Örkény csak a ké-
sőbbi változatban egészíti ki egy, a jele-
netnek némi transzcendenciát kölcsön-
ző, kétszavas, színészi játékkal teljessé
tett utalással. Babarczy (aki feltételezhe-
tően dramaturgja is volt az általa rende-
zett előadásnak) helyesen járt el, amikor
a révész Krisztusra vonatkoztatott kér-
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dését („Úgy mint. . .?") - visszaiktatta a
szövegbe. Más jeleneteknél a szöveg
módosítása nélkül, pusztán a kiemelés-
sel, az előadás ritmusával vagy apróbb
sorrendi módosításokkal érte el, hogy a
darabot jól ismerő néző is új színekre,
momentumokra figyeljen fel Kaposvá-
rott. Pisti feleségeinek seregszemléjéhez
például eddig is hozzátartozott az azo-
nos nemű társ, a csak a többi feleséghez
képest férfinak számító figura bemuta-
tása. A kaposvári előadásban mégis -
talán az irónia feldúsításával - szinte
újnak tűnik ez a mindkét szövegváltozat-
ban megtalálható momentum.

Először lett a színpadi megjelenítés
által valóban félreérthetetlen a dráma
egyik legmegrendítőbb jelenete, a sokat
vitatott Duna-parti kivégzés. Mégis, ez
az a mozzanat, ahol érdemi vitám van
Babarczyval. Színpadán ugyanis Pisti (és
társai) nem karszalagos nyilasok, hanem
besorolt magyar katonaként kísérik áldo-
zataikat a Duna-partra. Ez a módosítás
nem egyszerű jelmezkérdés, hanem egy-
felől történelmi pontatlanság, másfelől a
jelenet drámaiságát is tompító kompro-
misszum. 1944-ben ugyanis nem besoro-
zott magyar katonákra, hanem a hóhér-
szerepre vállalkozó hungaristákra hárult
a tömeggyilkosságok erkölcsi terhe. A
nyilas Pisti tehát eleve potenciális gyil-
kos, akinek súlyosabb a bűne, felelős-
sége, és drámaibb az átállása is. Orkény
Pistije, amikor a kivégzők közül a kivég-
zendők közé áll, nemcsak a parancsot
tagadja meg, hanem korábbi önmagát is!

A két évtizede született dráma nem
egy motívumának változott az akuszti-
kája 1969, illetve 1979 óta. Más, gyérebb
történelmi tapasztalatokkal és még keve-
sebb illúzióval rendelkező közönség ül
most a széksorokban, és éppen ezért a

rendező helyesen tekintett el bizonyos
korhoz kötött mozzanatoktól, például a
párizsi diákmegmozdulások idézésétől.
Számolva azzal, hogy a korban gyöke-
rező, divatos, anarchista színezetű
forradalmiság mára túlhaladottnak és
ennek következtében hiteltelennek is
tűnhet a dráma új közönsége számára.

A pontosan értelmezett előadásokra
általában jellemző, hogy a darabot is-
merő néző is magától értetődőnek érzi a
motívumok választott rendjét, ritmusát,
a szereplők színpadi hierarchiáját és az
egyes jeleneteken belül kialakított
hang-súlyokat. Babarczy László ezúttal
Kaposvárott ilyen, a mű szelleméhez
hűséges meggyőző előadást hozott létre.
Biztos vagyok benne, hogy Orkény is
jóvá-hagyná az előadás új lélektani
effektusait. Hogy Babarczy a korábbinál
nagyobb hangsúlyt helyezett Pisti
kényszerű ki-ábrándulására, félelem
ébresztette szorongására, és talán még
gratulálna is a rendezőnek, hogy az
előadás, mindezek ellenére, nem
nyomasztóbb a kívánatos-nál. Ez
elsősorban a színészi játék groteszk
stílusából, a kínálkozó komikum-
lehetőségek megragadásából ered.

Helyenként azonban mintha megbom-
lana a drámán belüli kényes egyensúly:
a rendező ilyenkor a dráma rovására is
szabad utat enged a komikumnak, a ne-
vettetés szándékának. Itt van például
Pisti kihallgatásának kafkai jelenete. A
szövegben a bíró alkalmazta halandzsa-
nyelv az értelmét vesztett szavak
abszurditását, a kommunikáció csődjét
sugallja, és ezért félelmetes. Kaposvárott
ugyanez a nyelvi zűrzavar megmarad
valamiféle kínos mulatságosság
szintjén.

Azok, akik az ősbemutató után is pusz-
tán egypercesek sorozatának tekintették
a Pistit, alighanem beérték a szöveg értel

mezésével, és elzárkóztak a mű, a meg-
szerkesztett, új dimenziót nyert jelenetek
mögöttes tartalma elől. Igaz, ez utób-
binak az érzékeltetése sem sikerült min-
dig tökéletesen. Rizi - ugyancsak egy
egypercesen alapuló - lakáscsere-jelene-
tének áttételes érvényét például mosta-
náig csak a szolnoki előadás juttatta iga-
zán kifejezésre. Jeney rendezése félre-
érthetetlenné tette, hogy itt valójában
nem egy Joliot-Curie téri bérleményről,
hanem a hazáról, egész életre vállalt,
elcserélhetetlen sorsunkról van szó. A
kaposvári előadásban ugyanez a jelenet
roppant mulatságos, de a dialógus meg-
marad a szöveg szintjén, és mivel az apró-
hirdetést feladó Rizi csak lakást és nem
hazát cserélne, a vállalkozás kudarcának,
a régihez való ragaszkodásnak nincs iga-
zán drámai súlya, tétje, hordereje.

Hiányérzetünk azonban ezúttal sajátos
módon csak a részletekre szorítkozik. Az
előadás egészét illetően jóval követ-
kezetesebben érvényesült a rendező tár-
sadalmi igazságérzete, stilizációs művé-
szi törekvése. Babarczy László vitatha-
tatlan érdeme, hogy, Orkény darabjának
szellemét szolgálva, kikerülte a földhöz-
ragadt realizmus, illetve a naturalizmus
valamennyi csapdáját, és következetesen
megemelte a drámai cselekményt. Hűt-
lensége - hogy tudniillik szövegben, lát-
ványban elhagyta a darab keretét alkotó
Grand Café Hungária környezetét - va-
lójában összhangban van az író szándé-
kával. Mert a túlságosan konkrét, pesti
tér, amelybe Orkény a kitágított időt
belehelyezte, napjainkra könnyen anak-
ronisztikussá válhatott volna. A Gothár
Péter tervezte elvont és esztétikus, fél-
köríves kulissza ezzel szemben térben is
kitágítja Pisti világát. Történik Magyar-
országon, azaz bárhol Közép-Európában.
Amit az elmosódott rajzú és a világítástól
függően színt váltó félkör háttér
karéjában látunk, nem feltétlenül konk-
rét, megélt valóság, hanem kortársi ta-
pasztalataink summája, a tényekből le-
szűrt és szabadon alakított metafora. A
színpadi láthatárt lezáró félkör lágy ívé-
vel élesen megütköznek a színpad bal
oldalán felhalmozott geometrikus síkok
fehér keretei. Üvegablakok lennének, kép-
keretek vagy kirakatok? - a néző maga
döntheti el, hogy a teret síkokkal tagoló
és határoló konstruktív építményt szög-
letes labirintusnak vagy összecsúszott
kirakati táblák halmazának tekinti-e.

Gothár Péter színpadképét meghatá-
rozza a színpadnyílás tetejére lógatott
Pisti-portrésorozat is. Ezeken a jókorára
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nagyított fotókon nem egy és nem négy,
hanem vagy tíz Pisti látható. Egyetlen
ember azonos vonásai, azonos arckifeje-
zése - eltérő élethelyzetekben. De ezek a
helyzetek mintha meghatároznák a
modell jelmezét és jellegét, habitusát is.
Majdnem annyi Pistit látunk a képeken,
ahányat az író megidéz. Egy-egy kép a
cselekmény íve szerint azután el is tűnik a
képsorból, és nem is jelenik meg, míg a
történet szála újra felé nem kanyarodik.

A díszletelemek elvontsága lehetővé
teszi, hogy a néző maga bútorozza be a
cselekmény különböző helyszíneit. A
rendező legfeljebb egy-két bútordarab-
bal, jellegtelen székkel, asztallal jelzi,
hogy a jelenet egy iskolában, igazgatói
irodában vagy tárgyalóteremben játszó-
dik. A helyszín konkretizálását
megkönnyítő és a játékban szereplő
kellékeknek (például a telefonnak)
valójában nincs különösebb dramaturgiai
szerepe. De vannak tárgyak, amelyek
dramaturgiai funkciója megnő. Ilyen
például a Pisti-vákuumot befogadó
befőttesüveg vagy a szülői házban őrzött
emlékek ládája. Nem először hordoznak
drámai, metaforikus tartalmat a Duna-
parti jelenetben egymás mellett
sorakozó, Anna Margit drámai erejű
festményének emlékét is idéző,
gazdátlanul maradt cipők.

A kellékek premier plánjára kompo-
nált jelenetek közül csak kettőt szeretnék
kiemelni. Az első az expozíció, ami-kor
minden nézőtéri tekintet a színpad
közepére hurcolt, betekert múmiára, egy a
tegnapi divat szerint becsomagolt mo-
dern szoborra szegeződik. Es ahogy te-
kerni kezdik a végtelennek tetsző fehér
textilszalagot - gézt, fáslit, rongyot? -,
lassanként kibukkan alóla a gúzsba kö-
tött, védettségében védtelen Pisti. Ez a
tudatosan lassított folyamat, amíg a kor
öntőformáiban kialakult csomagból újra
Pisti lesz, nemcsak képzőművészeti gon-
dolattársítást ébreszt, de érdekes módon
visszatér a csomagbontó tekerés látványa
akkor, amikor a Mama vajúdik, és
méhéből csak egy gondosan betekert és a
színpadon kibontott kis vákuum kerül ki.
A képek figyelemre méltó rímpárja ölt
testet akkor is, amikor a rendőri kihallga-
tás következményeit nehezen viselő rab
cellájának üvegablakán ugyanaz a vérfolt
rémít, mint 1944-ben a mészáros kirakat-
ablakán.

A megkomponált látvánnyal Babarczy
általában kitűnően sáfárkodik: soha nem
helyezi a drámai gondolat elébe. Csak
elvétve fordul elő, hogy a hatás kedvéért
kissé túl rikítóra kerekedik a kép. Meg-

győződésem, hogy az 1944-es röpcédu-
laerdő aránytévesztése, az időnként a
színpadot és a nézőteret is megülő füst
vagy a bibliai csipkebokor látványos láng-
ja nélkül az előadás nem lenne kevésbé
hatásos. Néha úgy tűnik, hogy a rendező
nem szelektált eléggé szigorúan saját,
gazdagon áradó ötletei között. Elképze-
lem, amikor egyszer csak felötlött benne
vagy valamelyik munkatársában, hogy a
darab végén Budapestre látogató külföl-
di turisták - ezúttal: taláros professzo-
rok! - közönséges fej helyett akár föld-
gömböt is viselhetnének a nyakukon, az
elképzelt látvány annyira magával ragad-
ta Babarczy képzeletét, hogy nem sokat
töprengett a frappáns megoldás tartal-
mán, értelmén. Vagy lehet, hogy csak mi
nem értettük a megfejtést? Mindeneset-
re vitatható minden olyan képkompozí-
ció, amelyhez a nézőnek nincsen kulcsa.

De a dráma befejezésekor nemcsak ez
az egyetlen megoldás zavart. Tegyük fel,
hogy elfogadom Rizi szabadságszobor-
jelmezét, pózát, és nevetek azon, hogy a
romba dőlt város híreiről a HVG legfris-
sebb száma tudósít. Ez a kissé kabaré-
hangulatú, ám vitathatatlanul szellemes
aktualizálás nem idegen Örkény humo-
rától. De ezek után megjelenik egy hatal-
mas komputertranszparens, és rajta a fel-
irat: „Do you want another game, pla-
yer?", és ez már vitathatatlan tapintatlan-
ság a közönség angolul nem beszélő, a
komputerek nyelvében sem járatos na-
gyobbik részével szemben. De az, aki
megérti a felirat üzenetét, hogy tudniil-
lik Babarczy a darab végén új játszmát
ígér a játékosoknak, illetve tőlünk, játé-
kosoktól teszi függővé, hogy akarunk-e
egy újabb menetbe beszállni - még
rosszabbul jár. Hiszen mostanáig a darab
és az előadás is arról győzte meg, hogy
bár Pistinek száz élete, tucatnyi halála
van, mi, többiek egyetlen életünket
tesszük folyamatosan kockára ebben a
huszadik századi, véresen komoly
történelmi tár-sasjátékban! Mi, nézők
elhisszük Örkénynek - és a magunk
tapasztalatának -, hogy sorsunk a tét, és
szó sincs arról, hogy kedvünk szerint új
lapokat vagy zsetonokat kérhetnénk.
(Vagy lehet, hogy ez is csak játék, az
előadás kezdetén a színpadra vetített
képernyő drámazáró, polemikus
csattanója? Formailag ez talán indok
lehet, de tartalmilag semmiképpen sem
fogadható el.)

A kaposvári társulat erejét, felkészült-
ségét mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a Pistihez hasonló, sokszereplős
darab terhét is elbírja anélkül, hogy a

szereposztás egyetlen pontján is bántó
kompromisszumra került volna sor. Ez-
zel az ősbemutató óta egyetlen Pisti-
előadás sem büszkélkedhetett!

A darab igazi terhét, éppen mert a ren-
dező az egypistis változatot választotta,
a címszereplőt alakító Bezerédy Zoltán
hordta a vállán. Már a színpad fölé füg-
gesztett, említett portrésorozat is előle-
gezi a közönségnek a várható színészi
produkciót, az átváltozás folyamatos bra-
vúrját. Bezerédy Caliban-mosolyú, furcsa
fiú, képlékeny és sokarcú művész, aki
hősnek és vagánynak, slemilnek és törte-
tőnek egyaránt hiteles. De legfőképpen
arról győz meg, amit mellékesen Orkény
is állít a maga Pistijéről: ez a fickó a
magyar James Bond, akinek könnyű a
halál és a feltámadás, és még isteni ke-
gyelemre sincs szüksége egyikhez sem.
Elegendő a testében-lelkében felhalmo-
zott, nem egy főre méretezett energia-
tartalék. Bezerédy sokarcú, de soha nem
arc nélküli. Meglehet, hogy a generációs
különbség is hozzájárul ahhoz, hogy az
általa megjelenített kisember aktívabb,
robbanóbb, talán valamivel formátumo-
sabb is, mint ahogy megszoktuk. Sajátos
módon nem annyira a színész arckifeje-
zésében, inkább gesztusaiban érződik a
lefojtott energiákból táplálkozó belső fe-
szültség. Ugyanakkor a vízen járás rend-
kívüli pillanataiban Bezerédy az író Pisti
minden hitét, tehetségét, elszántságát,
kételyeit és küldetéstudatát az arcán, a
tekintetében hordja. Alakításának másik
csúcspontja a kivégzési jelenet. Az eliga-
zítást elmulasztó Pisti értetlenségét és a
gyilkosságoktól megcsömörlő katona
önmagát is feláldozó gesztusának szélső-
ségét Bezerédy mértéktartó és meggyőző
hitelességgel ábrázolja.

Az eddig látott előadásoknak általában
a Félszeg Pistit alakító színész volt a
sztárja. Jól tudjuk, hogy Garas Dezső
kedvéért az író annak idején több drama-
turgiai változtatást is végrehajtott, utólag
gazdagítva a rendkívüli művészi teherbí-
rással rendelkező színész szerepét. Alig-
hanem így ajándékozta meg a pesti szín-
házi Félszeg Pistit Orkény az idegenve-
zetői tisztet betöltő Szőke lány lényeges
gondolati tartalmat hordozó, a történet
konklúzióját is összegező záró monológ-
jával is. A kaposvári Félszegnek az író,
illetve a rendező nem nyújt ilyenfajta
lehetőséget. Lukáts Andornak a Félszeg
eredeti jeleneteiben kell megmutatnia,
hogy mivé formálta, alázta, gyötörte őt a
történelem. Lukátsnak már a maszkja is
sejteti, hogy ez a Pisti nem egyszerűen



Félszeg, ő a történelem játszmáinak örö-
kös vesztese, tragikus sorsú, de nem tra-
gikus formátumú figura. Lukáts Andor
játékát nem utolsósorban ez az ellent-
mondás teszi drámaivá.

A Tevékeny és a Kimért számára Ör-
kény bővebben adagolta a nevettetés
lehetőségeit, és a két kaposvári színész -
Spindler Béla és Hunyadkürti György -
igyekszik minden ötletet, csattanót meg-
ragadni. Spindler különösen a létragyári
jelenetben remekel. Diktálással kísért
falatozása jellemtanulmánnyal is felér.
De azért nem hallgathatjuk el, hogy a
nevettetés szándéka egyszer-egyszer túl-
csap a darab keretein: a kabaréhumor
eszközeivel a színész csak tapsot arathat,
de jellemteremtőként megmarad a maga
szövegének felületén. Őszintén szólva
meglepett, hogy Babarczy László nem
érvényesítette a maga biztos és határo-
zott ízléskontrollját akkor, amikor színé-
szei - legalábbis a premieren - a falusi
jelenetben erőltetett és hiteltelen tájszó-
lással igyekeztek nevetőizmainkat mű-
ködtetni.

Ezzel a gikszerrel - megvallom - ugyan-
olyan értetlenül állok szemben, mint
Csákányi Eszternek a dráma legsúlyo-
sabb jelenetét hatástalanító idegenveze-
tői ripacskodásával. Ez a kaposvári stí-
lustól igazán idegen színészi magakelle-
tés kétszeresen bosszantó. Egyrészt mert
Csákányi riszáló mozgása, erőltetett neg-
édessége elvonja a figyelmet a szöveg
tartalmáról, másrészt mert lerontja, alá-
ássa a színésznek az előadás egészében
nyújtott, valóban kiváló teljesítményét.
Hiszen ettől az egyetlen jelenettől elte-
kintve Csákányi Eszter a tőle megszo-
kott komolysággal komédiázik, és külö-
nösen Pisti perében megrendítő.

Rizi szerepe talán a többiekénél is bo-
nyolultabb, mert a színésznőnek egy-
szerre, egy alakban kell megjelenítenie a
diós süteményéről híres, jóakaratú, joviá-
lis öregasszonyt és a jóstehetséggel meg-
vert-megáldott, démoni erejű Kasszand-
rát. Az eddig látott Riziknél - talán az
egyetlen, mindentudó Gobbi Hildát ki-
véve - hol erre, hol arra billent a mérleg.
A legkasszandrább, varázserejű fiatal Rizi
a történelem angyalát szoborszerű mél-
tósággal megjelenítő Egri Kati volt; a
legdelejesebb a földi léttől szinte elsza-
kadt Agárdy Ilona. Molnár Piroska - vele
alkati és koncepcionális ellentétben -

a figura jóasszony-vonásait állította elő-
térbe. Örkény az ősbemutató eredetileg
tervezett szereposztása szerinti Rizinek,
Sulyok Máriának írott levelében meg-
jegyzi, hogy Rizi Orbán Béláné, a haza
szolgálatában. Molnár Piroska is erre
szegődött, amikor Rizije szinte minden
fenség, nagyság és méltóság nélkül - tör-
ténelmet csinál. Rizije - egy miközülünk,
azaz az egy, aki véletlenül a jövőbe lát . . .
Így azután szerepe nagyobbik felét
tökéletesen, árnyaltan, hitelesen és mind-
végig mértéktartóan játssza. Kár, hogy
Rizi lelkének démonibb felével - leg-
alábbis a bemutatón - adósunk maradt.

Ha. segédeszközök nélkül, pusztán
emlékezetünkre hagyatkozva idézzük a
korábbi Pisti-előadásokat, a Mama figu-
ráját alakító színésznő nemigen jelenik
meg a képben. Lázár Kati Mamája ezzel
szemben szinte kulcsfigurájává lett a da-
rabnak. A színésznőnek sikerült a maga
részletekre, jelenetekre tördelt sorsát
saját egyéniségének homogenizáló ere-
jével összefogni, jellemmé, sorssá ötvöz-
ni. Lázár Kati szerető, védelmező, féltő
anyaalakját ésszel is, érzelmekkel is hite-
lesíti. A dráma történetében ő az első
Mama, aki elhiteti velünk, hogy egy kis
vákuumot is lehet gyerekként félteni.

Örkény István 1979-ben a „fiatal és
érett, valamint hajlott hátú felnőttek-
nek" ajánlotta darabját. Ha ezt a darab
írásakor, 1969-ben olvassuk, akkoriban
még ezeknek szinte mindegyike rendel-
kezett - legalább a magyar ég alatt - a
dráma megértéséhez szükséges történel-
mi tapasztalatokkal. De már az ősbemu-
tató idején elfoglalták jogos helyüket a
nézőtéren az 1956 után születettek. Mára
pedig - nemcsak Kaposvárott, hanem
mindenütt - természetes túlsúlyban van-
nak azok, akiknek sem élmény-, sem
ismeretanyagából nem futja a darabbeli
utalások megértésére. Ez a tény nyilván-
valóan meghatározza a dráma előadását
és fogadtatását is.

A rendező jó érzékkel fedezte fel a
dráma túlélést biztosító egyetemességét
és az időben még meg is növekedett
aktualitását. Gondoljunk csak az ősbe-
mutató idején többek által vitatott sarló
és kalapácsfestésre. 1969-ben - egy évvel
68 után! - még jóval erőteljesebben élt a
köztudatban a forradalmi nosztalgia, ért-
hetőbb és mulatságosabb volt az ecsetet
ragadó, rajzos kedvű Pisti különös szen-

vedélye. Az azóta megnyúlt történelmi
távlatban ez a jelenet más fénytörést kap.
Pisti magatartása anakronisztikusabb és
ennek következtében komikusabb is lesz.
Babarczy erre való tekintettel az eredetinél
is groteszkebbnek tünteti fel a hős maga-
tartását, viszont egészen szorosan köti a
jelenetet a rendőrőrszobán tapasztaltak-
hoz. Van, aki sarlót és kalapácsot fest, van,
aki a zsámolyról ugrál lefelé, s közben
összetéveszti a mélységet a magassággal.
Ki így, ki úgy vesztette el a maga térbeli és
időbeli tájékozódóképességét.. .

Akadnak a szövegben napjainkban frap-
pánsan időszerű mondatok és csattanók
is,. amelyek aláhúzását a színészek egy-
szer sem mulasztják el. Aki nem ismeri
az eredeti drámát, akár azt is hiheti,
hogy most írták bele Rizi szerepébe azt a
nagy nyomatékkal hangoztatott igazsá-
got, amely szerint „élni annyi, mint vál-
lalkozni". De valójában nem az ilyen
kurta reflexiókban és nemis a kellékként
megidézett HVG-ben rejlik az előadás
dicséretes időszerűsége. Hanem a dráma
nyitottságának vállalásában. Míg Szol-
nokon az operaházi díszelőadás a Tra-

viata taktusaival, Debrecenben a „Néz-
zünk bizakodva a jövőbe!" című, toldalé-
kul választott egypercessel bizonygatták
Orkény optimizmusát, Babarczy László
vállalta az író gyötrő és biztató kérdője-
leit. Felmutatta az önidentitás elérhető,
kivívható lehetőségét és a minden ka-
tasztrófát túlélő emberiség életerejét, de
fenyegetően - mementóként! - nyitva
hagyja a másik lehetőséget is. Pisti, aki
tavalyelőtt még a boldog ember státusá-
ban létezett, megint csak válaszúton van.

Örkény István 1973-ban, a Pisti-ügy
egy majdnem reménytelen fázisában, a
színpadról kitiltott darab pesszimizmu-
sának vádja ellen védekezve, arra hívta
fel bírálói figyelmét, „amit a nyomtatott
szöveg olvasása nem tud teljesen érzé-
keltetni, hogy a darab elejétől a végéig
majdnem kizárólag a nevetés atmoszfé-
rájában zajlik le, márpedig amin neve-
tünk, az nem a nyomasztó pesszimizmus
érzését hagyja meg bennünk, mert amin
nevetünk, azon már túljutottunk". (Ör-
kény István drámái II., 597. o.) Úgy hiszem,
ez az egyetlen, alapvető kérdés, ahol
Babarczy László (helyesen) vitába száll
Orkény Istvánnal. A kaposvári előadás
meggyőzően bizonyítja, hogy azon is
nevethetünk, amin még nem jutottunk túl.

Talán csak valamivel keserűbben.


