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ÖRKÉNY-ANALÍZIS
P. MÜLLER PETER: A GROTESZK DRAMATURGIÁJA

A kötet a JAK-füzetek 53. kiadványaként jelent
meg. Bár a sorozatra szoktam figyelni, ezt a fü-
zetet nem vettem észre a könyvesboltokban. Az
És hívta fel rá a figyelmemet. Az Ex libris-rovat-
ban Bodor Béla fölényes és kioktató hangon írt
róla, megróva a szerzőt azért, mert a Cipolla-
Őrnagy párhuzamra építi Tóték-elemzését, s az
ebben a mozzanatban szerinte megnyilvánuló
téves szemléletet az egész műre kiterjesztette.
Gyanús volta dolog, hiszen P. Müller Pétertől -
eddigi írásai alapján - nem ilyen könyvet vár-
tam. Amikor elolvastam az első fejezetet, először
glosszát akartam írnia kritikus felelősségéről, ar-
ról, hogy szabad-e a szerző által beemelt, az
elemzés tartományát szélesítő idézet érvényét a
teljes elemzés kulcskérdésének föltüntetni, de
aztán az egész könyv ismeretében e szándé-
komtól elálltam. Ugyanis a nyilvánvaló felületes-
ségre nem érdemes reflektálni. Az egyértelműen
a recenzenst minősíti.

Viszont fontos írni magáról a könyvről. Mert ez
a tanulmány egyrészt újabb adalék a bőséges
Örkény-irodalomhoz, másrészt olyan összegző
elemzés, amely alaposságával és választott
módszerével nemcsak az egyes drámákról ad -
számos új szempontot tartalmazó - analízist,
hanem kísérletet tesz arra is, hogy összefüggé-
seiben szemlélje az író 1967-től 1979-ig terjedő
alkotói periódusában keletkezett, sok szempont-
ból hasonló vagy azonos jegyeket felmutató drá-
mákat.

P. Müller Péter könyve két nagy fejezetet tar-
talmaz. Az elsőben - Elemzések- a vizsgált al-
kotói szakasz hét drámájából ötnek az elemzé-
sét végzi el a szerző, a másodikban -
Ősszegzé s e k - az elemzett drámák alapján az
Örkény-dramaturgia közös vonásait rendszerezi,
illetve a tárgyalt drámák világirodalmi
vonatkozásait mutatja ki.

Az első részről szólván P. Müller Péter így jel-
lemzi vizsgálati szempontrendszerét: „Míg a
Tótékkal kapcsolatban a műnemváltás okozta
világképváltozás problémája állt a középpontban,
a Vérrokonokban a felcserélhetőség és az identi-
tás kérdése, a Kulcskeresőkben az értelmezés
és a tények viszonyának témája, addig a Pistiben
a megsokszorozódás jelensége, a Forgató-
könyvben pedig az előző problémák közös je-
lentkezése. Mindazok a szempontok azonban,
amelyeket az egyes drámák esetében érvénye-
sítettem, egy központi vizsgálati elv eltérő konk-
retizálódásai voltak: ugyanis valamennyi elem-
zés az adott dráma világképét volt hivatva kibon-
tani, a szereplők viszonyrendszerének, azaz a
műbeli világ szerkezetének, valamint e világ mű-
ködésének a feltárásával".

A szerző több szempontú, mély szöveganalí-
zist végez, s ennek segítségével szigorúan a
szövegből vonja le következtetéseit. Megállapí-
tásait mindig ütközteti az Örkény-irodalom eddi

gi eredményeivel, de konklúzióit - végül is - a
maga kutatásaiból eredezteti.

A Tóték kapcsán kimutatja, hogy a szereplők
hierarchiájának csúcsán mindaddig Tót áll, amíg
meg nem érkezik az Őrnagy; az Őrnagy kiveti
ebből a szerepből a tűzoltóparancsnokot, s ő
veszi át az úgynevezett apafunkciót. A
középpontba került Őrnagyhoz az egyes
részmagatartások alapján komplementer
párokba rendeződve kapcsolódnak a darab
szereplői (Ágika - Gizi-né, Tomaji - Tótné,
Postás - Cipriani).

Ez a szimmetrikus struktúra a szöveganalízis
és a szereplők funkciója alapján igaznak tűnik,
egy szentpontból mégis megkérdőjelezhető: a
párba rendelt szereplők dramaturgiai helyzete
és súlya ugyanis eltérő. Tomaji és Cipriani csu-
pán egy-egy, a főcselekményhez lazán kapcso-
lódó jelenetben tűnik fel, drámai funkciójuk sem-
miképpen nem hasonlítható össze a Tótnééval
és a Postáséval. Arról nem is beszélve, hogy a
két betétfigura nincs közvetlen kapcsolatban az
Őrnaggyal (mint ahogy másfelől a Postás is csak
részben van).

Hasonló kisebb-nagyobb kifogások a többi
darab elemzésével kapcsolatban is felhozhatók,
ami arra utal, hogy a szerző által választott mód-
szer a művek számos rétegét és mélyrétegét fel
tudja tárni, de nem képes minden kérdésre kielé-
gítő választ adni.

E kritikai megjegyzés nem vonja kétségbe a
többi elemzés eredményeit. A Vérrokonok ese-
tében például P. Müller szembeszáll az ismeret-
elméleti műmegközelítéssel, s bebizonyítja,
hogy a dráma nem a szenvedélyről, hanem a fel-
cserélhetőségről szól, ami többek között abból is
következik, hogy a szereplőknek nincs önazo-
nosságuk, csupán hiányok által vannak megha-
tározva, és sem nevük, sem foglalkozásuk nem
egyéníti őket (mind Bokor és vasutas), csupán
életkoruk különböző.

A Kulcskeresők esetében is átértékeli a
közkeletű műmagyarázatokat, s kifejti: a darab
nem a kudarcról, hanem az interpretációról szól.
Az átértelmezésről, a tények és értékelésük, a
szerep és az alkalmasság ellentétéről. Itt is fel-
bukkan a felcserélhetőség motívuma (siker és
kudarc, tények és magyarázatuk, élet és halál
stb.). A szereplők közül kitüntetett helyzetben le-
vőnek tekinti a Bolyongót és a Bodót; egyikük az
átértelmezést, másikuk a visszaértelmezést
végzi el.

A Pisti a vérzivatarbant értékelve számos kriti-
kus utalt már Az ember tragédiája és a Pisti kö-
zötti párhuzamokra. P. Müller szisztematikusan
áttekinti a megfeleltetések sorát, amelyek végül
is rendszerré rendeződnek. Elemzi a mű kettős
dinamikájának összetevőit (a születés-, halál-,
feltámadásciklusok ismétlődését, illetve az
egyes egységeken belüli visszatérő változáso-
kat), valamint a drámának azt a jellegzetessé

gét, hogy a főhős nemcsak önmagában, hanem
számos világépítő figurában is megsokszorozó-
dik (Pisti magatartás-megtestesülései, Rizi és a
Szőke Lány, a Papa és a Mama), s bár a darab e
megsokszorozódás stációit mutatja be, e folya-
mat lényege a szuverén személyiséggé válásra
való törekvés, ami azonban csak az atomka-
tasztrófában valósul meg, azaz megszületése
pillanatában meg is semmisül.

A Forgatókönyvet P. Müller több szempontból
az előző drámákban megjelenő írói törekvések
szintézisének tekinti. Felhívja a figyelmet a darab
„cirkusz a cirkuszban" felépítésére (ahol a belső
kör betétjellegű: ez a bírói tárgyalás, a történe-
lem szégyenletes cirkuszi mutatványa), valamint
arra, hogy a cirkusz lényegénél fogva apolitikus
közegében milyen erős kontraszthatása van a
politikai per-betétnek. A főszereplőkről megálla-
pítja, hogy a Mester egy Mechanizmus közvetítő-
je, s mint ilyen, az embereket is tárgyakként ke-
zeli, míg vele szemben Barabás megőrzi szuve-
renitását, rajta nem fog a Mester tudománya, ő
önként vállalkozik a beismerő vallomásra.

A drámák közös vonásait keresve a szerző ar-
ra a következtetésre jut, hogy ezt az öt művet
mindenekelőtt az identitásprobléma rokonítja.
Nem kevésbé tartja fontosnak azt, hogy a felcse-
rélhetőség motívuma eltérő erősséggel ugyan,
de végighúzódik minden drámán. Felvázolja a
drámák azonos helyzetben levő szereplőinek
rendszerét. Kimutatja, hogy mindegyik darab-
ban megtalálható egy manipuláló, befolyásoló,
többnyire kívülálló figura (a Postás, Bokor Judit,
Bolyongó, Rizi, Mester), továbbá hogy a hősök
mind negatív helyzetben vannak és áldozatok
(Tót, Bokor Pál, Fóris, Pisti, Barabás). A drámák
összehasonlításából kitűnik: Örkény analóg szi-
tuációkból építkezett.

A drámák összevetésének igazi funkciója: az
örkényi groteszk jellegzetességeinek meghatá-
rozása. E jellegzetességek közül csupán egyre
utalok, mint olyanra, amelyet P. Müller komple-
xen értelmez: a befejezések paradoxon voltára.

Imponáló, ugyanakkor kissé vitatható az Ör-
kény-drámák világszínházi vonatkozásait vizs-
gáló fejezet. Tizennyolc kortárs drámával veti
össze a szerző az Örkény-drámákat, s mutatja ki
a részletek egyezését. Nem az az elsődleges
probléma, hogy a tizennyolc helyett más tizen-
nyolc művet is elő lehetett volna venni, s azok
összehasonlítása is többé-kevésbé hasonló
eredményt hozott volna. Inkább az a baj, hogy a
részletek megfeleltetése jelzi ugyan a különböző
drámák közötti hasonlóságokat, de a lényeg
ezúttal nem a részletekben van, hanem abban,
hogy Örkény István - a magyar irodalomban ritka
eset - szinkronban volt a világirodalom
meghatározó tendenciáival; ugyanarra a
valóságra nagyon sokszor hasonlóképpen
reagáltak az írók, így Örkény István is.
Természetesen - s ezt
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P. Müller sem tagadja - az azonosító motívu-
moknál fontosabbak az elkülönítők, az egyedisé-
get erősítők. Az például, hogy Örkénynél mindig a
szituációk elsődlegességére épülnek a drámák,
ezek a szituációk pedig - s így maguk a drámák is
- történelmileg, társadalmilag motiváltak. „Ezek a
drámák minden esetben megteremtenek egy
teljes, nem redukált, koherens világot, amely
bemutatásmódjában groteszksége mellett is
inkább valószerű, mint abszurd." Az
összehasonlító elemzésekből mindenesetre rész-
leges választ kapunk arra is, hogy miért oly sike-
resek szerte a világon Örkény István drámái.

Szöveganalízis, az ennek alapján kikövetkez-
tetett struktúra meghatározása, majd a két té-
nyező összevetéséből megfogalmazott dráma-
értelmezés - ez P. Müller Péter elemző mód-
szerének a lényege. Természetesen nem új s
csak a szerzőre jellemző metódus ez, de míg a lí-
rában, sőt az epikában is többé-kevésbé hasz-
nálatos, a drámaértelmezésben viszonylag ke-
vesen alkalmazzák. A módszernek számos elő-
nye van, segítségével nagyon sok összefüggés
világítható meg; persze, ha mechanikussá válik -
ami minden ilyen műmegközelítés esetén reális
veszély (különösen, ha felületesen végzik az
elemzést) -, torz eredményekre is vezethet. P.
Müller a drámák dramaturgiai összefüggéseinek
feltárásán túl az írói szöveg bibliai vagy egyéb
irodalmi művekre vonatkozó utalásrendszerét is
bemutatja, s így tágabb kontextusba helyezi a
darabokat.

Nagy kár, hogy e tizenkét éves alkotói korszak
drámái közül kettőt - A holtak hallgatását és kü-
lönösen a Macskajátékot - nem elemez a szerző.
Még akkor is, ha ez a két mű nem illeszthető a
másik öt darab homogénabb vonulatába. Éppen a
drámaszerkesztésben kimutatható eltérések
gazdagíthatták, árnyalhatták volna a drámaírói
módszer bemutatását.

Végezetül: a stílusról. Az elemző módszerből
adódik a pontosságra, az egzaktságra, az objek-
tivitásra törekvő fogalmazásmód. De ez a szerzői
alapállás - a fülszöveg ajánlásával ellentét-ben -
kissé nehézkessé, túlbonyolítottá teszi a
tanulmány stílusát, s elfedi P. Müller bensőséges
viszonyát vizsgálatának tárgyához.

Magvető Könyvkiadó, 1990

30 éve, 1961. április 12-én halt meg Sarkadi Imre.
EIső színművei nagy érzelmi fűtöttséggel, erőteljes
drámai nyelven elevenítették meg a paraszti élet
ellentmondásosságát (Út a tanyákról, Szeptember).
Elveszett paradicsom című, 1961-ben bemutatott
drámája és Oszlopos Simeon című színműve tük-
rözi meghasonlását a korral s egyben önmagával.

NÁDRA VALÉRIA

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTSZÁS SZABADKÁN

GEROLD LÁSZLÓ: SZÁZ ÉV SZÍNHÁZ
Ha egy színháztörténet csak színháztörténet,
aligha várható el, hogy a legszűkebb szakmai
közönségen túl (szakmán értsd: színháztörténé-
szek) bárkit is érdekeljen. S ha egy könyv - alcí-
mének tanúsága szerint - arról szól, hogy milyen
volt a „dráma és színjátszás Szabadkán" 1816
és 1918 között, felületes ránézésre még ennél is
kevesebb olvasóra számíthat, hiszen térben is,
időben is meglehetősen lehatárolja témáját.
Gerold Lászlónak az újvidéki Fórum Kiadó
gondozásában megjelent Száz év szinház című
kötete azonban több mint színháztörténet, s bár
elképesztően nagy önálló kutatási anyagra tá-
maszkodva kétségkívül arról beszél, hogyan ke-
letkezett, létezett, működött, Szabadkán, a meg-
jelölt időben a helyi színház, egyúttal azt is bemu-
tatja, milyen volt ebben a száz évben „a" magyar
színház. Teheti ezt, hiszen Szabadka magyar
város volt, s főként e korszak első felében még
nem mutatkozott olyan ég és föld különbség fő-
város és vidék kulturális élete között, mint a ké-
sőbbiekben. Vidéki ország volt ez a múlt század-
ban, s ha az olvasó ehhez azt teszi hozzá magá-
ban somolyogva, hogy „maradt is", lelke rajta,
nem mi állítottuk.

Attól tehát, hogy a - jó értelemben vett -
„mese" Szabadkáról szól, még rólunk is szól.
Van erre közvetlen bizonyíték is számtalan, elég
például végigtekinteni a szabadkai színházban
működő társulatok igazgatóinak névsorán, és
megannyi jól ismert név ötlik a szemünkbe: Lata-
bár Endre, Krecsányi Ignác, Molnár György, Ra-
kodczay Pál, Ditrói Mór és még sorolhatnánk. Ők
voltak a színigazgatók ezekben az években a
többi, színházzal rendelkező vidéki magyar vá-
rosban is: Szegeden, Pécsett, Miskolcon és má-
sutt, hiszen egy-egy városban legfeljebb egy-két
évig tarthatták magukat, aztán - többnyire tár-
sulatostul - állhattak is tovább. (A három esz-
tendőre szóló bérlet már kivételes dolognak szá-
mított!) Vagy nézzük a szabadkai színházban
tagként vagy vendégként fellépő, híresebb szí-
nészek nevét: Kántorné, Déryné, Megyeri („Van-
e, ki e nevet nem ismeri?"), Szentpétery, Lend-
vayné, Egressy Gábor, és a sort újólag folytatni
lehetne a végtelenségig. Mint ahogy a darabok is
körbevándorolták az országot, külföldiek és ma-
gyarok, históriai drámák és népszínművek, ope-
rettek és úgynevezett látványosságok.

Gerold László színesen, érdekesen ír, gondja
van rá, hogy a rendelkezésére álló, tömérdek
kortörténeti adalék közül azoknak adjon hang-
súlyt, amelyek a színháztörténettel nem foglal-
kozó, csupán a hazai művelődéstörténet iránt ér-
deklődő olvasó szemszögéből pikánsak, emlé-
kezetbe tapadóan) érdekesek lehetnek. Jólesik
ízlelgetni például, (hogy a szerepköri leírások kö-
zött (a drámai szendék, hősszerelmesek, apa-
színészek és egyebek szomszédságában) ilyen
is előfordult: „nyelvprittyes szobalány". Azt ugyan
- tudós nyelvészeket leszámítva - ember meg
nem mondaná ma már, mi légyen az a
„nyelvpritty", mégis mindannyian érezzük, érzé-
keljük, nagyon is plasztikusan látjuk magunk
előtt, mit fejezhettek ki vele. És nem csak a fenti-
hez hasonló, mulatságos korfestő motívumokra
kapjuk fel a fejünket. (Hadd említsünk sebtében
még egyet, a kritikák bizonyos fajtáját jellemző
„dicsdagály"-t.) Izgalmasabb számunkra annak
leírása, miféle pénzforrásokra számíthatott a
színház, ha fent akarta tartani magát. (Ezek kö-
zül egynémelynek a fölélesztésére alighanem új-
fent sor kerül majd, ha a kultúrára fordítható
anyagiak mennyisége továbbra is ilyen ütemben
csökken.) Az eladott jegyeknél és bérleteknél je-
lentősebb összegét képviselt a szubvenció, amit a
város - ha tetszik, a helyi önkormányzat - adott a
színháznak. Volt ugyan akkoriban is álla-mi
támogatás, ez Azonban nem a városnak álta-
lában nyújtott pénzügyi segítségen belül, ponto-
san elkülönítve érkezett, így könnyen eltűnt, és
felhasználásának mikéntje rendszerint homály-
ban maradt. A sanyarú sorsú színészek bevéte-
lét növelte a jutalomjáték, amit később szíveseb-
ben neveztek búcsúelőadásnak, s leginkább egy-
egy szerződér; lejártakor került sor rá. Végül
pedig pénzt hozott a színháznak az úgynevezett
„páholyjog" eladása, márpedig egy olyan, ha-
gyományainak ápolására büszke városban, mint
Szabadka, nemzedékről nemzedékre öröklődött,
hogy kikből áll össze a páholybérlő és pá-
holytulajdonos törzsközönség.

A stílusok, divatok hullámzása, egymásutánja
Szabadkán éppen úgy bekövetkezett, mint más
vidéki városokban. (Akik Gerold László könyvét
megelőzően már olvasták Molnár György,
Déryné, Kassai Vidor és mások emlékezéseit,
azokat nem sok meglepetés éri.) Itt is volt idő,
amikor A


