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ÖRKÉNY ISTVÁN: PISTI A VÉRZIVATARBAN

„A nevetés voltaképp sokkal mélyebb, mint az a
bizonyos köcsögkalapos úr, aki hasra esik"

(Ö. l.: A nevetésről)

Mácsai Pál a Pisti a vérzivatarban nagy tör-
ténelemvízióját a rendszerváltások soro-
zatának láttatja a Madách Kamarában.
Ezt a koncepciót jeleníti meg Horesnyi
Balázs díszlete, amely konkrét és egybenelvont
játékteret varázsol a színpadra a Sugárút-
Andrássy út-Sztálin út-Magyar Ifjúság útja-
Népköztársaság útja-Andrássy út (remélem,
nem felejtettem ki semmit) óriásmakettjének se-
gítségével. Az út mint perspektíva a Hősök

terébe torkollik (még Gábriel arkangyal is ott áll
oszlopán a színpad közepén), csak éppen Pisti-
ről van elnevezve, ezt variálják az újabb kurzu-
sok idején más és más táblák, a Szent előtaggal
kiegészítve, németesen, cirill betűkkel stb. A
soknevű utca állandó hátterül szolgál a történé-
sekhez akkor is, ha szobában vagyunk vagy fa-
lun; a változásokat néhány bútor és a szereplők
egyenszürke jelmezét kiegészítő ruhadarab,
kellék jelzi, melyek a zenekari árokba mint sírgö-
dörbe hajigáltatnak a múlt rekvizítumaiként.

Az előadást dramaturgként is jegyző Mácsai
Pál a darab szövegét saját igényei szerint szab-
ja-varrja. Az ősbemutató óta eltelt tizenhárom év

és a gyökeres társadalmi fordulat indokolttá is
teszi a művel való szembenézést. Mácsai
beavatkozása azonban felemásra sikeredett.
Megfejt-hetetlen és esetleges, hogy miért
maradnak ki éppen azok a jelenetek, amelyek
kimaradnak, például az apróhirdetés és az
idegenvezető, miképp hiányozhatnak az
események megértéséhez fontos mondatok, és
miért éppen a Budapest Orfeumból ismerős
kabaréjelenet beiktatására volt szükség?

Jogos, hogy '56 nagyobb hangsúlyt kap az

Pisti: Dörner György



▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Jelenet a Pisti a vérzivatarban című Örkény-
drámából

előadásban; Örkény, aki maga is részese volt a
forradalomnak, a magyar történelem fél évszá-
zadának felvillanó képei közé csak óvatosan il-
leszthette be a polgárháború eseményeit. Az utcai
harcokról megemlékezik ugyan, de az azt követő
megtorlásokról nem beszélhet; a halandzsa nyelvű
koncepciós per helye logikátlan az eredeti
szövegben: a személyi kultusz múltával, a Vá-
kuum-Pisti ledöntése után következik Pisti
tárgyalása és kivégzése, majd újratemetése és a
forradalom. A rendező felcseréli a jeleneteket,
ezáltal a Rajk-per helyett Nagy Imre tárgyalására
asszociálhatunk; de Mácsai nem elégszik meg
ennyivel: itt piros a vér a pesti utcán (vörös szer-
pentinek dobálása jelzi a lövedékeket, majd a
szétterült papírszalagok befedik a flasztert), Pisti
drótkeretes szemüveget tesz fel, kivégzése után
pedig az őt jelképező összetekert pokrócot meg-
kötözik és bedobják a gödörbe. Van azonkívül sok
kis táblácska parcellaszámokkal ellátva, majd
mindegyiket vöröscsillagos tányérsapka takarja el,
beiktatva a kalapvásárló egypercest (Választék).
Itt kérem minden be van mutatva és szájba van
rágva. A korszak túldimenzionálttá válik a többi
rovására, és ezáltal felbillen a darab egyensúlya.

Örkény maga is utalt Az ember tragédiájával
fennálló szerkezeti párhuzamokra. Mácsai nem-
csak észreveszi a kihagyásos dramaturgiájú, té-
zis-antitézis elvére épülő két darab egymásra rí-
melését, de kombinálja is őket. A Dunába lőtt ál-
dozatok felett a néző legnagyobb megdöbbené-
sére Éva monológja hangzik fel a Tragédia lon-
doni színéből: „Mit állsz, tátongó mélység, lába-
imnál!...". De nem hiányzik az Úr hangja sem:
Rizit a szó szoros értelmében túlvilági hang he-
lyettesíti, özvegy Varsányiné szerepét ugyanis
Gobbi Hildára osztották.

A gesztus az előadás egyik dramaturgiai,
technikai és rendezői problémája. Ehhez Rizit
mint cselekvő személyt ki kellett iktatni több jele-
netből, pedig ő nemcsak vátesz, hanem meg-
osztott, sokarcú személyiség is, akárcsak a Pis-
tik. Testi mivoltát egy Fellini-filmből szalajtott ke-
ménykalapos angyalka hordozta, éles fénnyel
megvilágított szék helyettesíti. Transzcendenssé
zsugorodott szerepe funkcionálna, ha valóban
égi hang lenne csupán. Ám a színészek úgy
tesznek, mintha Rizi valóban ott ülne az üres
széken, s ezáltal az ötlet nem működik: művi és
nehézkes dolog szituációt teremteni, párbeszé-
det folytatni egy magnóhanggal; ráadásul Gobbi
lassú, patetikus beszéde élesen elüt a többi sze-
replő játékstílusától. Különösen kilóg a lóláb, ha a
hangszalagon nem érthető szöveget az élő sze-
replők készségesen megismétlik.

A stilizálásra törekvő játékban sok az ügyet-
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lenkedés, túl hamar lepleződik le a rendőr hátára
festett sarló és kalapács, a szédítő magasságról
álmodozó rendőrfőkapitány pedig furcsa módon
még a sámliról való leugrálást is csak imitálja. A
poentírozott rendezésbe még „posztmodern"
színházi idézetek is bekerülnek: A három nővér
búgócsigájára, az István, a királyra, a kaposvári
Pisti-előadásra és a Tom Jonesra való utalások
csak a bennfentesek számára jelentenek hu-
morforrást, mások számára érthetetlenek ma-
radnak.

Mácsai ötletei rátelepszenek Örkény szöve-
gére. Ha a New York-i főrabbi Pistiben véli felfe-
dezni a Messiást, és azt mondja, „Hozzák be a
csipkebokrot", az önmagában groteszk, ám ha
ekkor egy csipkefátyollal borított ágat állítanak
elénk, az egyenlő a vicc hatványra emelésével, s
már nem is az eredeti poénon nevetünk, hanem
az adalékán. Viccet nem lehet röhögve mesélni,
a bohóc is csak fapofával játszhat. A látványos
színházra való törekvés nem helyettesítheti a
gondolatot. Hiába mondják fel a darab mottóját
kétszer is, hiába citálja Berzsenyit egy kisfiú,
hogy imé, innen származik a vérzivatar, hiába
készült Mácsai hosszú ideje e rendezésére,

Dörner György, Galbenisz Tomasz és Juhász
Róza (Koncz Zsuzsa felvételei)

keze alól kabaré, brettli kerül ki, ahol „fecseg a
felszín, hallgat a mély".

A Madách zsinóron rángatott, jobb sorsra ér-
demes színészei a rendező által kiötlött koreog-
ráfiát tanulták be, játékra már nem jut energiájuk.
A hol brechtire, hol mesejátékra hangszerelt, de
leginkább unalmas előadásban Dörner Györgyis
csak néha villan fel, s lassanként talál magára.
Kizárólag Dengyel Iván nem hagyta magát meg-
erőszakolni, ő az egyetlen emberi lény a színpa-
don; úgy találja el a groteszk stílust, hogy nem
csinál semmit, csak természetesen viselkedik.

A legkényesebb művelet a darab befejezése.
Szöveg hiányában kell kontinuitást teremteni a
hetvenes évek és a ma valósága között. Mácsai
a legkönnyebb utat választja: primitíven aktuali-
zál. Tücsköt-bogarat, pártokat, választási kam-
pányt összehord, jövőnkön pedig egy rongyos
kabát víziójával ironizál. Az előadás ráadásul há-
romszor fejeződik be. A kalapos angyalka el-
mondja a Budapest apokaliptikus végéről szó-

ló epilógust, de a „Hozott szalonnával egérirtást
vállal özvegy Varsányiné!" pesti viccbe csoma-
golt, hátborzongató reményt sugárzó zárómon-
data nem elég a rendezőnek. Az angyalt agyon-
vereti az egerekkel, akik fenyegetően megindul-
nak a nézőtér felé (á la Gothár Diótörője), ám jön
Mickey egér (az álruhás Pisti), és a szürke
masszát egy rózsaszín Barbie-villamosba tereli.
Most már elindulhatnak az angyallal a boldogabb
(?) jövőbe.

Tanulság? A rendező hiába ambicionálja,
hogy a klasszikus darabokra friss szemmel néz-
zen, a végeredmény nem új minőség, csak a napi
aktualitás szintjéig ér el. Ilyesformán azt illuszt-
rálja, miként lesz a vérzivatarból - patakvér.

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (Madách Színház
Kamara Színháza) A változatot készítette és rendezte:
Mácsai Pál. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Rátkai
Erzsébet. Zene: Márta István. A rendező munkatársai:
Polgár Ernő és Réczei Tamás.
Szereplők: Dörner György m. v., Dengyel Iván, Moór
Marianna, Juhász Róza. Galbenisz Tomasz, Illés Bar-
na f. h., Kelemen Istvánt. h., Kerekes Viktória f. h., Far-
kas Dóra, Wéber Kata, Kovács Nóra, Kovács Máté.


