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MEGY A GŐZÖS...?!
Hol kezdődik a vasút? És hol van vége?

Hol végződik az írói füstölgés, és hol
kezdődik a történetírás?

Másfél évtizede, 1974. május 18-án a Pesti
Színház nézőterén csupa vasutas ült. Kedvenc
szakszervezetük - a vasutas - szer-vezett
számukra közös színházlátogatást: a vas-utasok
megtekintették a legújabb magyar vas-
utasdarabot.

Két hónappal korábban volt a bemutató, s a
hírlapokban megjelent bírálatok árnyalatokban
különbözően, de egybecsengően dicsérték Ör-
kény István legújabb színpadi alkotását. A szak-
lap - Magyar Vasutas - nem bonyolódott rész-
letesebb, esztétikus csűr-csavarásba, elegen-
dőnek ítélte, ha olvasói - a magyar vasutasok --
számára tömören értelmezi a közösen megte-
kintett mű eszmei mondanivalóját: „A szereplők
szenvedélyének tárgya a vasút. Olyan korszerű
jelkép, melynek sorsa, zavartalan működése
akár civilizációnkat is példázhatja. De behelyet-
tesíthető is ez a jelkép. Ahányan csak ülnek a
nézőtéren, annyiféle »nagy ügy«-et tehetnek a
vonat, a vasút helyébe."

Örkény Istvánt szemérmes természete meg-
akadályozta abban, hogy legkajánabb egyper-
ces novelláját megírja. S nem vette észre, üzleti-
leg is micsoda lehetőség rejlik a Magyar Vasutas
cikkírójának ajánlatában: ahány magyar szak-
szervezet, annyi teltházas előadás. Csak a szí-
nészeket kellett volna megkérni, hogy alkalmi-
lag vasutas helyett esztergályost, bányászt,
munkásőrt, fodrászt vagy III/III-as ügynököt em-
lítsenek.

Még a szocializmus is édes lett volna azon az
estén, amikor cukrászok ülnek a nézőtéren.

Merthogy Örkény István Vérrokonok című
darabjában minden szereplőt Bokornak hívnak,
s minden Bokor vasutas. Amiből logikusan
következik, hogy a darab nem a vasútról szól, s
hogy bár lehet sokunk, sőt mindannyiunk neve
azonos, de embernek mind különbözőek
vagyunk.

Ám ha nem a vasútról szól Örkény István
darabja, akkor miről?

Rólunk - fogalmazott 1974-ben egyszerűen
az egyszerű kritikus. A szocializmusról? - kér-
dezte halkan a kaján; akármiről - állította a
nagyokos; szenvedélyeinkről - ecsetelte az
óvatos. Mindannyiunk «nagy ügy«-éről - szö-
gezte le a Magyar Vasutas. Akkoriban még
akadtak sokan, akik emlékeztek a negyedszá-
zaddal korábbi görögtüzes jelszóra: arccal a
vasút felé. Ezt akkoriban találták ki, amikor az
összes váltót a nagy barát segítségével teljes
gőzzel a szakadék irányába állították át.

Rég volt. Elmúlt. S ha ma olvassuk Örkény Ist-
ván Vérrokonok című színdarabját, s elmélá-
zunk: hol kezdődik a vasút, s hol van vége - az
már irodalomtörténet-írás?

Másfél évtizeddel ezelőtt sem lehetett tudni

pontosan: mit jelent életünkben a Vasút, ha
nagybetűvel írjuk. És ma?

A Vérrokonok című színdarabnak nem volt ko-
rábban elbeszélés- vagy kisregényváltozata. A
színdarab szövege sem jelent meg a színházi
bemutató előtt. A próbák közben csiszolódott,
alakult, nyerte el végleges formáját a dráma. Már
javában folytak a próbák, amikor a rendező kéré-
sére bohóctréfabetétet ír a darabba Örkény Ist-
ván. Leveleket fogalmaz a színészeknek: okos
szavakkal is világossá akarja tenni számukra
szerepük körvonalait.

Es izgatottan várja a bemutatót. Várkonyi Zol-
tán, a rendező nem akarja, hogy az író idő előtt
megnézze a próbát. Örkény cédulát küld Várko-
nyinak: „Én csak azt akarom elmondani
Ruttkainak, hogy ő a paradicsom Évája, az ős-
asszony és ős-családanya. Őt a világ nagy
gomolygásából csak a legkisebb közösség
érinti, a család, mely az emberiség folytatása.
Ezért él, ezért dolgozik, mindent a világon
összekuporgatna értük, egy mosógép vagy egy
üres cérnaspulni egyformán értékes neki."

Egy szemfüles újságíró elkunyerálja Várko-
nyitól Örkény kéziratát, 1974. március 16-án a
Film Színház Muzsikában e néhány mondat már
olvasható. Közben folynak a próbák, birkóznak
szerepeikkel a színészek. Örkény István az utol-
só pillanatban még egyszer tollat ragad, és hat
nappal a bemutató előtt levelet ír Ruttkai Évának.

„Édes Éva! 1974. III. 22.
(látja, már attól, hogy a nevét leírtam, dobogni

kezd a szívem. Mi lehet e mögött, micsoda bokori
lobogások, végig se merem gondolni!)

Évám, én rettentő boldog voltam akkor, ami-
kor maga elvállalta Mimit. Még ennél is boldo-
gabb, amikor a próbák elején azt láttam, hogy
nemcsak szereti, hanem érzi is ezt a szerepet.
Számtalan »ötletszerű« megjegyzése,
gondolata ihlető erejű volt, ezért sok helyütt a
szövegen is változtattam, és talán Zoli is örült a
maga ráérzéseinek. Én biztosan sokat
köszönhetek akkori segítségének. Most viszont
azaz érzésem, mint-ha ez a szerep a maga
számára vesztett volna a varázsából, ami
nekem - őszintén megvallva - fáj.

Én ugyanis azt hiszem, hogy Mimi alakja eb-
ben a darabban a legelementárisabb erejű, mély
és tragikus szerep, mert a gyermekét (és férjét)
vesztett Ősanya jajdul föl benne, az az alapvető
érzése minden anyának, hogy amit ő teremtett,
nevelt, lemondással-kínnal, minden szétesik kö-
rülötte, s ő egyedül marad, mert korunk kegyet-
len törvénye ez.

Mimi egy mélyen boldogtalan ember, akinek
nincs is megváltása. Ez a szerep alapfelfogása.
Egy meghasonlott asszony, akivel minden, ami
az életben szép volt: az Borsán volt, tehát Borsa
az Elveszett Paradicsom. Imádja a lányát, de az
még a főztjét sem kívánja, felnéz a férjére, függ
tőle, csak általa létezik, de Miklós őróla már csak

annyit tud, hogy a neve: Mimi. Meghasonlottsá-
ga azon alapul, hogy igenis van (volt) boldogság
a földön - Borsán. De az már csak emlék, nosz-
talgia. Onnan őt kitépték, és egy olyan világba
»emelték«, ahol már nem ismeri ki magát. Ahogy
a próbán mondtam: ő csak Borsán »értett a tár-
gyakhoz«. Itt már nem. Fogadni merek, hogy egy
nagyon vacak bőrgarnitúrát vásárolt, méregdrá-
gán, aminthogy Miklósnak nem kell a telek sem,
még kevésbé a sátor, mely nemis sátor. »Lehet-
ne boldogan élni. Hát akkor én miért válok sem-
mivé?«- ez Mimi tudathasadása. A vasutat vá-
dolja érte, a mitikus Rosszat."

Okosan-pontosan fogalmazott szerepértel-
mezés: az író Szeretné, ha a színésznő úgy érte-
né-érezné a szerepet, ahogy írás közben őben-
ne megszólalt Mimi. Jó és hiteles fogódzó e kéz-
irat az irodalom- és színháztörténész számára:
így látta saját művét Örkény. S hogy Örkény
megsejti: a színésznő nem úgy szereti szerepét,
ahogy azt az író óhajtaná - emberi-írói érzé-
kenységét bizonyítja: Ruttkai Éva néhány elő-
adás után kilépett a színjátékból. Hogyan, s miért
- ez a színháztörténetre tartozik. Az irodalom
jelenkori múltjában búvárkodó viszont
elmerenghet, ha ma olvassa e levelet, hogy
miért nevezi Örkény a vasutat „mitikus
Rossznak"? Hogyan kell ezt értelmezni? Lehet
értelmezni? Mondjuk, a szerep - Mimi -
számára a vasút (korabeli értelmezésben: a
nagy ügy, a szenvedély, az életünk, a
szocializmus) mitikus rossz. És a többiek
számára? Vagy ez a darab akkor, 1974-ben arról
szólt, hogy egész életünket körbeabroncsolja,
meghatározza valami megnevezhetetlen, amit
azért nevez Örkény István vasútnak, mert nevez-
hetné bármi másnak?

S ha 1974-ben épp ezért a vasút szó fejezi ki
legpontosabban a vasút fogalmát, akkor 1991-
ben mit jelent a vasút szó, ami már 1974-ben sem
vasutat jelentett?

Az irodalom nem filozófia, nem matematika: a
lehetséges többértelműség varázslatát kínálja
az egyszeregy kíméletlenül egyértelmű logikájá-
val szemben. Az író végtére is nem köteles
megmagyarázni, még csak érteni sem saját
munkáját, s a nagyon okos író, mint Örkény
István is, elegendő, ha érzékeny tanácsokkal
segíti a színésznőt szerepe megformálásában.
„Egy kar-cos jajszóval kezdi: Judit, hol vagy? És
aztán úgy érzem, nagyon halkan, alig
hallhatóan kezdi mondani: Tudják, hol van
Borsa? - Azért hal-kan, mert fél, hogy titkát, ezt
a nagy nosztalgiát meghallja valaki (Miklós vagy a
Vasút), és azért is halkan, mert ami emlékeink
némák, alig hallhatóan tünedeznek elő a múltból,
az emlék sohase kiabál. Szívszorító csendben
vallja meg titkát.

(Ha ebben zavarja az a két mondat, hogy »én
pedig, mint egy hang a pusztában... gyere hajat
mosni« stb. azt, ha Zoli is, maga is jobbnak érzi,
hagyja ki. Akkor a sikoly után rögtön bemutatko-
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zik, és már mondja: »Tudják, hol van Borsa?« Ezt
nem tanácsként mondom, csak mint egy javasla-
tot.)

A végén az imát (utólag, és csak akkor mer-
tem megírni, mert megtudtam, hogy maga
vállalta, nagy boldogságomra, ezt a szerepet)
ugyan-csak halkan, de mély vallásos áhítattal
kell el-mondania. Mi ez? Gyónás. A szövege is
az, a maga vágya is, hogy meggyónja: Félek,
nem tudom, mitől félek, csak földöntúli
segítséget remélhetek. Istenem, légy velem."

A színjátékban az ima, azaz gyónás szövege
ennél általánosabb, s Isten neve nem hangzik el.
Illetve a dráma nyomtatott változatában van egy
rövid részlet: „Miklós:/minden erejét összeszed-
ve föltápászkodik, a segíteni akaró Mimit félretol-
ja, a fáradságtól akadozva/Igen. És én ott leszek
holnap a helyemen... ahová a kötelesség szó-
lít... és vállalok minden kockázatot./Lecsúszik a
földre/Ha isten velünk, ki ellenünk?" - de ezt az
előadásból - még néhány rövid részlettel együtt

Ruttkai Éva és Tomanek Nándor a Vérrokonok
pesti színházi előadásában, 1974

- kihagyták, a kötet elején olvasható megjegy-
zés szerint: terjedelmi okokból.

Azt az alig egy oldalnyi szöveget is kihagyták
az előadásból - terjedelmi okokból! -, amely a
besúgó vasutas mindenen áthatoló eszköztárát
mutatta be, tudatosítva az olvasóban: a vasuta-
sok minden lépését ellenőrzik a vasutasok, s ab-
ban sem lehetünk biztosak, torzítás nélkül jelen-
tik-e a fővasutasoknak a rólunk összegyűjtött
megfigyeléseket.

Úgy kerek a világ, ha mindenki vasutas.
1974-ben. Amikor Örkény István Vérrokonok

című darabját írta. Amikor az egész életünket
körülabroncsoló, megnyomorító, meghatározó
valamit azért nevezi az író vasútnak, mert
nevezhetné bárminek.

Aki vasutas, úgy is tudja, mi a vasút.
De miért írja Ruttkai Évának levelében 1974-

ben Örkény István azt: a mi emlékeink némák.
Mimire, a vasutasokra, miránk - kire gondolt
Örkény?
Hol kezdődik a vasút? És hol van vége?
1974-ben néhány kritikus megpendítette: a

Vérrokonok azért nem igazán sikerült darabja
Örkény Istvánnak, mert túlságosan egyértelmű,
mire kell gondolnunk, amikor a szereplők a vas-
útról ábrándoznak, áradoznak, átkozódnak. Egy
színdarabban, amely - sem a kritikusok, sem
Örkény István akkor nem tudhatták: a szocializ-
musban mikor és hol van végállomás - színpa-
don bármikor eljátszható. Tehát például 1992-
ben is.

Tél van, fenemód ronda az idő. Ülök a kályha
mellett, teát iszom, Örkény István 1974-ben írott,
színházban régen játszott színdarabját olvas-
gatom.

Asztalomon vaskos könyv: a menetrend sze-
rint jönnek, mennek a vonatok.

Van ennek valami köze a történetíráshoz?


