
színhelye. Csupa szorongató esemény
tapad hozzá, melyek súlyát a mit sem sej-
tő Nasztaszja otthonos, portörlő mozdu-
lataiban érzékeljük legerősebben. Amint a
szereplők esetében fontos volt az ellen-
tétekre építő formálás, úgy a tárgyak
színpadi életében is megfigyelhetjük azt a
rendezői koncepciót, melynek indítója a
Raszkolnyikov jellemében rejtőző ket-
tősség, s e kettősség ismeretében az em-
berség mentésére irányuló szándék. Mind
a ruhák rejtette figurák rajzában, mind a
tárgyak életében megnyilvánul az a tö-
rekvés, hogy a huszadik századi pszicho-
lógia mindent valamely modellre vissza-
vezethető, kudarcra ítélt módszerével
szemben Dosztojevszkij realizmusához
jussanak el, megvilágítva az emberi lélek
szövevényeit, végtelen változatait, életét.

A díszletelemek - a három átjáró -
különböző jellegű cselekmények színhe-
lyei. Benső és valóságos eseményeké.
Vívódásoké, nyomasztó, látomásos ál-
moké, melyek képi összetevői a már meg-
ismert színpadi tárgyak: az enteriőr csip-
kéje, az ágy, a Napóleon-sapka s az is-
mert szereplők. Az álomképek a részletek
logikus váltogatása ugyanakkor fantasz-
tikus társítása révén egyszerre valódiak és
álomszerűek. A valóságos események is
többrétűek. Úgy tűnik, a képszerű jelenítés
fontos eszköze Ljubimov szín-házának. Az
események közben ugyanis minduntalan
felfigyelhetünk egy-egy ál-lóképre,
tablószerű bemutatásra valamely
átjáróban, melyek jelenlétükkel a felfüg-
gesztett, időnként felénk, illetve Raszkol-
nyikov felé billenő, ránehezedő enteriőr
képével azonos funkciójúak. Utalnak az
eseményekre, melyek már megtörténtek,
ezzel különös hangsúlyt adnak az éppen
zajló cselekménynek. A boltívek így arra
is használhatók, hogy a szerepük szerint
már nem élők állandó jelenlevők lehesse-
nek a színpadon, mint a két meggyilkolt.
Ezzel a főhős viselkedését a lezajlott
párbeszédeken túl is befolyásolják (Mar-
meladov a halottas ágyon). A boltívek
közti réseken pedig elő-előbukkannak
mint rémek vagy patkányok azok, akik
bűnükkel magukhoz akarják rántani
Raszkolnyikovot (Szvidrigajlov és Mar-
meladov). Borovszkij színpada tehát le-
hetőséget ad arra, hogy mindig kellő
súlyában érzékeljük a cselekmény minden
összetevőjét: pillanatnyi felbukkanásként,
tartós, mozdulatlan jelenléttel vagy zajos,
megbabonázó álomképként. Ezek
egymástól nem különülnek el élesen. Az
egyes alakok felbukkanása előlegzi az
álomképek rémületes berobbanását,

ezek állóképpé merevülése az élőképek
tablóit. Valóság és álomkép egyenértékűvé
válik, mint ahogy a tér is azonos, amelyben
megjelennek. A dokumentum-játékszerű
dramaturgia logikus konstrukciója így a
képben is tökéletesedik.

Ehhez a bonyolult szövevényhez járul a
látvány változatos megvilágítása. Esz-köze
hol Porfirij reflektorának kitartó fénye, hol
a kintről, a valódi utca felől érkezők
hirtelen és fékezhetetlen, nézőkre sugárzó
reflektora, hol a nézőket a maga
gyötrődésébe vonó vagy vádoló
Raszkolnyikov fénypásztája, hol a néző-tér
megvilágosítása, mely benső megvi-
lágosodást, magunkra ismerést céloz. A
napjainkra utalás tehát egyértelmű az
előadás képi világában.

A színpad a legkülönbözőbb elemekből
válogat. A naiv családi fényképeket, halotti
emlékképeket idéző tablók, az expresszív,
hátulról megvilágított sötét tömegek, a
naturalista enteriőr, a gazdag fantáziájú
álomkép, a lényegében konstruktív színpad
felölelik a Dosztojevszkij óta felbukkant
képi kifejezési lehetőségeket. Ez az
eklektika, mely a játék statikus
természetéhez járul, a minden oldalról való
láttatás eszköze éppúgy, mint a dráma
szerkezete: a raszkolnyikovi bűnt árnyal-
tan mutatja meg. A bűn természetét ele-
mezve éreznünk kell annak torz voltát, s
végül bűnnek is kell nyilvánítanunk em-
berségünk szerint. Lásd a száműzöttek
közösségét, mely Isten és az ember előtti
tiszteletadásra kényszeríti Raszkolnyikovot
megoldási lehetőségként.

A színpadi rendezés, a színpad és a vi-
seletek egysége leginkább c képekben
ragadható meg. Ez az egység a díszlet-és
jelmeztervező, valamint a rendező szoros
együttműködésének, egymásra ható
gondolatainak jó példája, bár az előadás
tiszta, logikus konstrukciója
Dosztojevszkij sejtésekből, megérzésekből
táplálkozó költői világával adós marad. Az
azt helyettesítő hegedűszó a konstrukció
része. Ez a szigorú színpadi világ
egészében különbözik a közelmúlt másik
jelentős Dosztojevszkij-adaptációjától: az
Andrzej Wajda dramatizálta Ördögöket
Kaposvárott, Pauer Gyula színpadán a
költőiség jellemezte, Ljubimov viszont
nem ad sem felmentési, sem meg-tisztulási
lehetőséget.

FÖLDES ANNA

A Tóték útja
a Thál iától a Tháliá ig

A Tótékat nem a feledéstől kellett meg-
óvnia a Thália Színháznak. Az 1967-es
bemutató után tíz évvel rendezett felújítás
ez alkalommal nem perújrafelvétel, egy
méltatlanul homályba szorult darab
újrafelfedezése, inkább egy világsiker
visszaigazolása. A Tóték nemcsak Őt-kény
írói pályáján jelentett fordulatot:
korszakos állomása volt az új magyar
drámának is. Molnár Ferenc kivételével
nem volt olyan színpadi szerzőnk, akinek
művei ne alkalomszerűen kerültek volna
külföldi színpadokra. Örkény viszont már
a Tótékkal Moszkvától Párizsig, Var-sótól
Washingtonig bekerült a repertoárba. A
Szerzői Jogvédő Iroda legfrissebb
kimutatása szerint a darabnak - a rádió- és
tévébemutatókon kívül - szerte a világon
68 premierje volt. A listavezető a Szov-
jetunió, tizennyolc változattal, rögtön
utána Finnország következik, ahol tíz
színházban játszották a Tótékat.

Alkalmanként a távirati irodák, a
SZÍNHÁZ és a Nagyvilág is hírt adott az
Őrnagy diadalmenetéről, sajtószem-lékkel
dokumentálta a kritika és a közönség
elismerését. Ha kiváltott is itthon némi
érdeklődést, hogy Izlandban a reykjavíki
Nemzeti Színház fennállása óta először
játszott magyar drámát, vagy hogy a
magyar dráma szovjetunióbeli
seregszemléje valóságos Örkény-
fesztivállá változott azáltal, hogy
egyidejűleg majdnem húszféleképpen
interpretálták Örkény darabját - úgy
érzem, hogy magát a tényt sem értékeltük
nemzeti és kulturális jelentőségének
megfelelően. Legalább úgy, mintha
például Örkény bejutott volna a
képzeletben szervezett dráma-
világbajnokságon a legjobb tizenhat vagy
a legesélyesebb nyolc közé.

De ami talán a lelkesedésnél is fonto-
sabb vagy legalábbis célravezetőbb, az a
világsiker színházi tanulságainak tanul-
mányozása. Nincs még egy ehhez fog-
hatóan szemléletes példánk arra, hogy
hányféleképpen közelíthető meg egy
kortársi magyar dráma, mint a több
tucatszor újraértelmezett Tóték. Felbe-
csülhetetlen értékű stúdium lett volna, ha
valakinek módjában áll végigkövetni a
dráma útját a Thália színházbeli bemuta-



tótól Békéscsabán és Bukaresten, Dél-
Szahalinon és Kalifornián keresztül a
Thália idei felújításáig. De mivel erre
még a szerzőnek sem volt módja, be kell
érnünk a személyes találkozásokat és ta-
pasztalatokat kiegészítő újságkivágások-
kal. Ezek tükrében azután megpróbálha-
tunk választ keresni arra, hogy a drámá-
nak milyen értékei, rétegei teszik lehető-
vé az értelmezés különböző változatait.
Hasonlóan izgalmas kérdés az is, hogy
hogyan hatott a mű egy évtizedes
utóélete, a külföldi előadások tapasztalata
és a bemutató közegének elkerülhetetlen
változása a Thália Színház új előadására.

A Tengertánctól a Tótékig

Vallomásértékű szerkesztői ötlet, hogy
Örkény egy a humora önéletrajzának
szánt kötetben az 1941-es Tengertáncot
és az 1966-ban megjelent (1964-ről kel-

tezett) Tótékat jelöli ki a pálya két pólu-
sának.

Mi történik, ha egy városban fellázad-
nak és elszabadulnak a tébolydák lakói, a
rögeszmések és szkizofrének, a köz- és
önveszélyesek, a félbolondok és a kele-
kótyák? Ha kitörnek, és mindent elöntő
tébolyult menetbe szerveződnek, ha ki-
hirdetik az ostromállapotot, és az általuk
összehívott népgyűlésen úrrá lesz a rette-
net. („Töltött ágyúk hallgatnak úgy, mint
most a nép.") Örkény valóságos élmények
hatására, a történelem 194t-ben már
közvetlenül is érzékelhető sugallatára
vetíti ki a maga vízióját, egy olyan
felfordult - abszurd! -- világ horizontját,
amelyben a sonkafüstölőben székelő, tűz-
oltósisakos (!) Főtestvér táblaszalonnák-
ra írja első rendelkezéseit. Utasítására
mindenkinek jut egy tubus vazelin,
bukott leányoknak egy zacskó madárele-

del, a többgyerekes anyák pedig,
rangkülönbség nélkül, még egy
üvegvágót (!) is kapnak. A legszörnyűbb
ebben a sarkaiból kifordult világban,
hogy az őrültek fordított törvénykezése
és halandzsája órák alatt lenyűgözi, rabul
ejti a tömeget.

Valójában a majdnem negyedszázad-
dal később született Tóték ugyanezt a
világot és ugyanezt a tébolyt idézi. A kü-
lönbség az ábrázolt szituációból, az író
történelmi tapasztalataiból és ennek ha-
tására változott szemléletéből ered. Nem
mindegy, hogy tömegek törnek-e előre
őrületükben, vagy a tébolyult világ egyet-
len képviselője jelenik meg a normálisok
gyülekezetében. A döbbenet pillanatában
zárul le az írói ábrázolás crescendója,
vagy eljut a józan ész diadalát érzékeltető
ítélkezésig.

A Tóték története és alapszituációja
annyira közismert, hogy felment a még-
oly rövid tartalmi ismertetés kötelezett-
sége alól is. De a két megidézett világ
abszurd törvényei közötti párhuzam már
megérdemli figyelmünket. Az 1941-es
novellában a nyelvészek „megengedik",
hogy a száraz kenyeret vajaskenyér
néven egyék, s ha valaki két fél zsemlét
egymásra borít, teljes joggal nevezhette
sonkás zsemlének. Akinek nem volt
pénze villamos-, vasút- vagy színház-
jegyre, fillérekért vásárolhatott olyan
bilétákat, amelyek megszólalásig hason-
lítottak az igazira, csak éppen nem jogo-
sítottak se villamos-, se vonatutazásra, se
színházba menésre ... „Minden kor-nak
megvan a maga jellemző vonása, a
miénké épp a fogalomzavar." A Tóték
ideggyógyász professzorának, Cipriani-
nak ez a megállapítása pontosan fedi a
Tengertánc korának törvényszerűségeit is.
Mert a fasizmus tombolása, a háború öl-
döklése idején, amikor a kisméretűek
óriásoknak hiszik magukat, és aki a többi-
nél egy fejjel magasabb, az mindenáron
kicsinek szeretne látszani, a ráció és az
igazság is érvényét veszti. És elhihetővé
válik, hogy „aki egy cipőre rá meri mon-
dani, hogy cipő", arra az ideggyógyász
nyugodtan rásütheti, hogy beteg.

Kizökkent az idő, és a felbolydult vi-
lágban, amikor a törvénytelenség ül tör-
vényt, kétszeresen nehéz megállapítani,
hogy ki őrült és ki normális. (Kun Miklós
professzor jóval nyugalmasabb időkben
állapította meg, hogy normális az, akit
nem ismerünk eléggé ...) A Tengertánc

lázadói vagy a nyilvánvaló tényeket
letagadni képtelen nonkonformisták?

Latinovits Zoltán, a Tóték 1967-es előadásának Őrnagya



A Tót család zsarnoka, az Őrnagy minden
kétséget kizáróan őrült. Nem is alkatának
patologikus vonásai, hanem a fia-talon
megélt traumák, a tébollyá fokozódott
félelem és az emberek felett érzett
korlátlan hatalom teszik azzá. Ez az a
minden részletében reális, egészében -
méreteiben, végletességében - mégis ir-
reális szituáció az, amelyre Örkény drá-
mája épül. A fogalomzavarral jellemez-
hető korok szükségszerűen hordják
magukban az irracionalitást. Ezért éreztük
olyan magától értetődőnek és olyan
egyértelműen hitelesnek a Tengertánc
hétköznapi szürrealizmusát" és a Tóték
hiteles abszurditását is. Mert nem a fan-
tázia, hanem az elszabadult pokol létező
erői döntötték le a józan ésszel felfogható
világ falait. S mert a mű csak ezt a tényt
tükrözte a maga írott abszurditásával.

Az 1967-es bemutató alkalmából és
azóta is több ízben vitatták a Tóték két
változatának, az epikának és a drámának
egymáshoz való viszonyát. (Örkény
dramaturgiájáról írt tanulmányomban,
mely a SZÍNHÁZ 1972. áprilisi számában
jelent meg, én is kifejtettem, hogy ha nem
is fogadom el Molnár Gál Péter tetszetős
álláspontját, amely szerint az epika a
témával való megismerkedés alkalmát,
irodalmi előtanulmányt jelent Örkény
számára, magam is mindenképpen többre
tartom a színpadi Tótékat vagy a
Macskajátékot egyszerű adaptáció-nál.)
Tény, hogy a kisregény faluképe
szélesebb, a tulajdonképpeni dráma hát-
tere kimunkáltabb a prózai alkotásban, és
a részletesebb környezetrajz lehetővé
teszi, hogy Örkény jelezze: a Tót fiú csak
egy a frontra hurcolt százezrek közül,
szüleinek aggodalma, érte hozott áldozata
nem tekinthető kivételesnek. Az Őrnagy
megérkezése és jelenléte a kisregénybeli
mátraaljai falucskában közügy, „mintha a
vendég puszta ittlétével a község minden
katonáskodó fiának valami védettséget
jelentene".

A dráma azonban nem a kisregény
szövegének redukciója, a színpadkész
dialógusok kiemelése révén született,
hanem öntörvényű alkotás. Szigethy
Gábor Tóték Epika és dráma című tanul-
mányában (Irodalomtörténet, 1 9 7 1 / 2 . )

meggyőzően dokumentálja a szerkesztés
új módszerének lélektani konzekvenciáit.
Az a tény, hogy a kisregény olvasó-ja már
a kezdet kezdetén, már az Őrnagy
érkezése előtt értesül a Tót fiú haláláról,
tehát a család erőfeszítésének hiábavaló-
ságáról is, egészen másfajta feszültséget
teremt az olvasóban, mint amivel a szín-

padi változat számol. Örkény dramatur-
giai leleményének megfelelően a színpa-
don csak az Őrnagy és Tót ellentétének
felfokozott feszültségébe robban bele az a
soha nem kézbesített sürgöny, aminek
tartalmába az író ugyanúgy csak a kívül-
állókat (a nézőket) avatja be, mint ko-
rábban a kisregényben. Ez a cselekményt
is robbantó információ nem egyszerűen
hatásos felvonásvéget kínál a drámaíró-
nak, de meghatározza a néző érzelmi,
etikai állásfoglalását is. Ha történetesen
korábban, az Őrnagy megérkezése előtt
megtörténik a beavatás, ez a tény a kel-
leténél több érzelmi fölényt kölcsönzött
volna a nézőnek, mert eleve meggátolja a
Tótékkal való azonosulást, csökkenti a
megértést. Ha viszont tovább halasztódik
a színpadon kívüli tragédia betörése,
akkor egyfelől a fiúért érzett közös aggo-
dalom kerülhet a feszültség középpont-
jába, másfelől viszont elmarad vagy késik

a nézőnek a Tót családtól való elhatáro-
lódása, az agressziót éltető-tápláló szer-
vilizmus elítéltetése.

A Tóték a korabeli kritika tükrében

A gyakran érzéketlenséggel, az értékek
iránti közönnyel vádolt kritika a bemutató
után nyomban felfedezte, hogy Örkény
műve minőségileg újat hozott színházi
életünkbe. A mű és a műfaj értelmezése
körül összecsaptak a nézetek, de a Tóték
kimagasló értékét, úttörő érdemeit
egyetlen bírálat sem vitatta.

Örkény rádiónyilatkozatában többé-
kevésbé pontosan behatárolta a „háborúról
írott tragikomédiájának" műfaját azzal,
hogy „nevetni lehet rajta, habár a nevetés
mögött mindig valami borzongás bújik
meg, amiért is a darab nem komédia,
hanem tragikomédia". (Ennek a megfo-
galmazásnak a továbbiakban a hazai és a
külföldi előadások stílusának, a hangvé-

A Tóték bemutatója a Tháliában, 1967-ben (Hacser Józsa, Latinovits Zoltán és Nagy Attila )
(MT I fo tók)



tel eltolódásának megítélése során lesz
jelentősége.) A nevetés és borzongás
színpadi szimbiózisa, a valószínű történet
valószínűtlen dimenzióinak és kimenete-
lének sokkhatása abban az időben a ma-
gyar színpadon az újdonság erejével rob-
bant. A kritika, amikor az ábrázolt világ
hitelét és fantasztikumát, a hangvétel
groteszkségét vizsgálta, elkerülhetetlenül
beleütközött az abszurditás problé-
májába. Volt, aki a Tóték világát, az ábrá-
zolt valóság törvényeit érezte abszurd-
nak, és volt, aki Örkény művét rokoní-
totta a fénykorán alig túljutott, nálunk
még mindig féltabuként kezelt abszurd
drámával.

A külföldi kritika számára viszont
nyilvánvalóan az abszurd dráma
klasszikusai kínálták az ismeretlen
világból való, ismeretlen szerző
darabjához az orientációt és asszociációt
megkönnyítő fogódzókat. A washingtoni
Arena Stage előadásának kritikusa
szerint például a Tóték „egzisztencialista,
parabola", amely „Harold Pinter
kegyetlenségét kombinálja Thornton
Wilder bohókás szimbolizmusával, és
amelynek szerzője az abszurditás
értelmezésében közelebb került Genet-
hez, mint Becketthez vagy Ionescóhoz".

A hazai kritika nem köti Örkény mű-
vét szorosan a világszínpad sikerdarab-
jaihoz, de legalább a mű jelzői közé be-
csempészi az abszurd szót. Nyilvánvaló,
hogy a Tóték igazsága nem az élet hét-
köznapi törvényeit követi: a meghök-
kentő és bizarr történet, a szélsőséges túl-
zásokban megragadott lélekrajz bonyolul-
tabban és mélyebben igaz, mint a valóság
felületét híven másoló krónikáké. Örkény
drámája nem azért abszurd, mert az író
elrugaszkodott a valóságtól, hanem ép-

pen ellenkezőleg, azért szakította el a
tényszerű hitelesség kötelékeit, hogy
túlzásaival még meggyőzőbben vallhas-
son arról, ami a tragikomédia igazi té-
mája: az emberi méltóságról.

Almási Miklós a Kortársban írott bírá-
latában (1967. május) részletesen elemzi a
drámának a látszatokkal való bonyolult
játékát s a műnek az abszurditás kieme-
lésére szolgáló, felfokozott valószínűsé-
gét. Hangsúlyozza, hogy Örkény nem
költői parabolában, valamiféle konstruk-
cióban mutatja fel az élet abszurdumát,
hanem azt a szituációt ábrázolja, amely-
ben az élet maga lesz abszurd, amikor az
emberek azzá teszik.

Az egyetlen hazai analízis, amely egy-
értelműen tagadja a Tóték és az abszurd
dráma kapcsolatát, Hermann Istváné.
(Szent Iván éjjelén, Az Őrnagy és a többiek.)
Hermann szerint a kritika „a szerző leg-
nagyobb meglepetésére" és tulajdon-
képpen minden alap nélkül fogadta Ör-
kény realisztikus groteszkjét a magyar
abszurd első fecskéjeként. Szerinte a mű
már csak azért is „fényévnyi távolságban"

van minden abszurd drámától, mert az
élet reális helyzeteit jeleníti meg, konkrét
problémát taglal, és a különböző
törvényszerűségi szférák összeütközte-
tésével szikráztatja fel a drámát.

Az egymásnak ellentmondó nézetek
közül azért is emelném ki Pándi Pál drá-
maelemzését (Népszabadság, 1967. III. 5.),
mert ez adja a leghasználhatóbb kulcsot a
mű esztétikumához. Pándi elemzésében
elsősorban „az abszurdba sűrített érte-
lem" megfejtésére törekszik, és azt bizo-
nyítja, hogy a Tóték „az abszurd-groteszk
nyugati drámairodalom atmoszférájának,
eszközeinek és problémáinak körében

született ugyan", de a drámaíró eszközei
nem azonosíthatók annak szemléletével.
Nemcsak arról van szó, hogy Örkénynél a
közvetlenül abszurdumnak ható moz-
zanatok is valóságos életfeltételek között
jelennek meg, de arról is, hogy az író a
szétroncsolt emberi méltóság védelmében
emel szót mindenfajta elembertelenedés
ellen. „Humanizált abszurdja nem a
lemondó és végletes kiábrándultság
érvényesítője, hanem egy társadalom-
kritikai indulat hordozója" - írja Pándi.

Hozzátehetnénk még ehhez, hogy a
dráma nem egyszerűen az indulat, ha-nem
a társadalomkritikai cselekvés apoteózisa.
Tót utolsó gesztusa, az Őrnagy
feldarabolása, az emberi tűrőképesség ha-
tárát jelzi, és az írónak a megalázott kis-
ember erkölcsi ellenállóképességébe ve-
tett hitét. Örkénynek egy a felújítást
közvetlenül megelőző nyilatkozata félre-
érthetetlenül alátámasztja a Tóték opti-
mizmusával kapcsolatos vélekedésünket.
„Mit kérdez és mire válaszol a darab ?" -
kérdezi Gách Marianne a Film, Színház,
Muzsika 1977. december 24- i számában.
„Kérdezi, hogy véges-e vagy végtelen az
elnyomottak tűrőképessége, és azt
válaszolja: van ennek is végpontja, ame-
lyen túl béketűrésünk elfogy, és felláza-
dunk."

Latinovits és a többiek
A kortársnak és az utókornak is tudnia
kell: Kazimir Károlynak elévülhetetlen
érdemei vannak a Tóték születésében,
színpadi megvalósításában. Az eredetileg
filmforgatókönyvnek szánt, kisregény-
ként rangot szerzett alkotásból talán soha
nem született volna a színmű, ha Kazimir
nem vállalkozik a múzsa és a mecénás
szerepére, ha nem biztatja, sürgeti
Örkényt. Az általa megrendezett első
bemutató akkor is színháztörténeti
jelentőségű lenne, ha nem avatta volna
kétszeresen azzá Latinovits Zoltán
Őrnagy-alakítása.

Örkény azóta is hálával és elismeréssel
beszél Kazimirról és a darabot színpadra
állító kollektíváról. A Volksbühne elő-
adásához készített tájékoztató anyagban
elmondja, hogy sajátosan nehéz körül-
mények között, voltaképpen hagyomány
nélkül kellett először színpadra állítani
Magyarországon a Tótékat, az első új
módon groteszk, fekete humorú darabot,
amely a színészektől megkövetelte, hogy
az abszurdot és groteszket olyan komo-
lyan vegyék, mintha a Hamletet vagy
valamilyen realista darabot adnának elő.
A színésznek éreznie kell, hogy minél
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hihetőbben játszik, annál nagyobb a hatása
a nézőkre.

Az igazság az, hogy az írónak ez az
utólag megfogalmazott, majdnem maxi-
malista igénye - emlékeim és a korabeli
kritikák tanúsága szerint - részben reali-
zálódott a színpadon. Nem a Magyar
Nemzet kritikusa volt az egyetlen, aki
szóvá tette, hogy „időnként komédiává
szelídítik az író keserű groteszkjét", hogy
Tót szerepében Nagy Attila „helyenként
túl bohózatian csetlik-botlik végig, és jobb
ízűen nevet rajta a közönség, mint Örkény
Tótján nevetne". (1967. III 10.) Ez a
nevetés azonban, ha magával ragadta is a
nézőket, a jelenetek egymásutánjában
hamarosan elnémult, s mögötte megmaradt
valami, ami több volt és mélyebb : az
előadás hátborzongató atmoszférája, a
kacaj mögött is ott lap-pangó-lüktető
félelem. Latinovits Zoltán diabolikus
Őrnagya nemcsak Tótékat, a közönséget is
leigázta. Cipolla varázsos hatalmát Örkény
színpadán nagyon is reális társadalmi erők
támasztották alá. Az Őrnagy egy
uralkodáshoz szokott kaszt kitenyésztett
emberpéldánya, akinek létformája lett a
hatalom. Tótékkal való kapcsolatában az
alá- és fölérendeltség általános,
hagyomány és politika szentesítette sémája
konkrét,,, személyes függésként jelenik
meg: az Őrnagy ebben a faluban nem
egyszerűen „élet-halál ura", de a frontra
hurcolt Tót fiú parancsnoka. Az érdek
motívuma a szülői szeretet és aggodalom
morális többletével felruházva jelenik
meg. Latinovits félelmetes Őrnagya nem a
Ludovikáról és nem is a német
hadijelentések illúzió-világából, hanem
közvetlenül a doni frontról érkezik a
mátrai faluba. Idegeiben, zsigereiben ott
vibrál az átélt pokol, a váratlan
időközökben támadó partizánoktól, a
parancsnokokat sem kerülő srapnellektől
való félelem. Ez az Őrnagy egy
győzelemre nevelt, de vereségre ítéltetett
hadsereg tisztje.

Örkény István egy későbbi nyilatko-
zatában így jellemzi az első s hozzá be-
vallottan legközelebb álló Őrnagyot:
„(Latinovits) igazi hamisítatlan magyar
Őrnagyot játszott. Snájdigot, bokacsat-
togtatót, aki csak parancsolni tud, talpig
úriembert. De ez csak felület, mert mindez
bele volt ágyazva az ő vonzó fér-
fiszépségébe, s valamilyen örvényszerű
hatást gyakorolt. Olyan élőlénynek tűnt,
aki behúzza magába nemcsak a Tót
családot, hanem az egész országot a maga
alig leplezett kegyetlenségével." Az Őr-
nagy magatartásában, a dobozolás tébo-

lyában nyilvánvalóan sok az illogikus,
groteszk, éppen ezért nevetésre ingerlő
motívum. De Latinovits ezenközben, a
képzelt partizántámadás elől hasra vetőd-
ve, feszesen a margóvágó előtt ülve vagy
a budi előtt, a kényszerítő testi szükség
által meggörnyesztve, tépett idegzetével is
megmaradt Őrnagynak - a katonák élete
fölött rendelkező hatalmasságnak.
Latinovits egyszerre érzékeltette az őr-
nagyi rangjából kővetkező fölényét és
hatalmát és Tóték személyes érdekeltsé-
gének fontosságát is. Tóték kiszolgálta-
tottsága akkor is visszasugárzik az Őrnagy
magatartására, amikor a néző már tudja a
Tót fiú beteljesült tragédiáját. De ne
felejtsük: ebben a vonatkozásban

nemcsak a Tót család, de a parancsnok is
gyanútlan. Hatalmi tébolyát objektív
helyzete és szubjektív alkata, a katonai
hierarchiában betöltött szerepe és a be-
osztottjával rendelkező főnök személyes
hatalma eleve alátámasztják. De az emberi
érintkezés során általában elfogadott
korlátokat csak az ellenállás hiánya,
Tóték szervilizmusa kővetkeztében lépi
át. Molnár Gál Péter a Tükörben írott
bírálatában (1967. III. 21.) Latinovits
alakításának egy végtelenül jellemző
mozzanatára hivatkozik. Hogyan viseli
Latinovits az Őrnagy meghökkentő, már-
már szürrealista és mégis a figurához, a
helyzethez illően hiteles Gáspár-féle
hajlekötőjét Tóték otthonában, s hogyan
képes

Nagy Attila (Tót) és Harsányi Gábor (Őrnagy) Őrkény István darabjában



a komikus hajleszorítóban is megőrizni a
maga méltóságteljes félelmetességét.

A megőrzött fényképek között van egy,
ahol Latinovits félig oldalra-hátra-hajtott
fejjel, szemgödrébe csípteti a monokliját,
és ebben a viccekben kipellengérezett
komikus gesztusban teljes társadalmi
analízis, az arisztokráciát majmoló
dzsentripolgárság ostoba gőgje jelenik
meg. Emlékezetem szerint alakításának
minden egyes mozzanatát a komikumnak
és a hátborzongatónak ez az
elválaszthatatlan egysége, gyűlöletessége
tette izgalmassá. Az az emberábrázoló
lelemény, amellyel a színész minden konk-
rét gesztusban felfedezte és érzékeltette
az általános érvényűt, a jelképest is.
Latinovits gesztusaiban egyszerre jelent
meg a múlt, a jelen és a jövendő is: zak-
latottan szögletes, már-már hisztériás
mozgásában a hajdani bálok délceg tán-
cosának eleganciája, Tót megalázkodását
kiprovokáló, formális udvariasságában a
betanult jó modor és a konvenciókat
bármikor elsöprő, hóhérmentalitás.
Latinovits kezében az Őrnagy néma pisz-
tolya is hajdani hajnali párbajokról és
virradat előtt végrehajtott kivégzésekről
beszélt.

A közönség fel-felcsattanó harsány ne-
vetése végigkísérte ugyan az alakítást és
az előadást, de emlékünk és élményünk
mégis a rettegés maradt. A kiszolgálta-
tottságtól való félelem és a tűrhetetlenné
vált emberi viszonylatok tagadása.

Változatok a világban
Először akkor döbbentem meg, amikor a
jeles finn kritikus, Marjatta Hartikainen
udvarias elragadtatással dicsérte nekem
Budapesten Örkény drámáját, azzal, hogy
-- mennyit nevettek ők Helsinkiben . . .
Azután elolvastam Boldizsár Iván párizsi
beszámolóját (SZÍNHÁZ, 1969/1.),
amiből kiderült, hogy a Gaité
Montparnasse színházban is sokat ne-
vettek, helyenként gurultak is a kaca-
gástól, „néha olyankor is, amikor a Thá-
liában inkább elnémult a nevetés". A
francia nézők valójában egy másik dara-
bot láttak: tragikomédia, groteszk abszurd
dráma helyett egy bohózatot. „Többet
nevettek, de a darabból kevesebbet kaptak
Párizsban, főként azért, mert elveszett a
darab veleje, tudniillik, hogy hogyan
válnak egyszerű, derék emberek az
esztelen erőszak segítőjévé."

Boldizsárral összhangban ítélkezett a
magyar bemutató élményétől feltételez-
hetően érintetlen francia kritika is. A
Figaro Littéraire felveti, hogy az előadás
„túl kegyetlen ahhoz, hogy vidám legyen,
és túlságosan bohózati egy ilyen súlyos
témához". A kritikus itt is ráérez a látottak
és a darab lehetséges értelmezése közötti
eltolódásra. Ha nem is kifogásolja az
előadás bohózati stílusát, mégis a rendező
szemére veti, hogy nem aknázza ki eléggé
a darab tragikus voltát. Az előadás
bohózati jellegét a francia bíráló is a fő-
szereplő (Michel Calabru) személyével

magyarázza: a kiváló komikus színész már
megjelenésével nevetést váltott ki a
nézőtéren. Kívülről persze nehéz meg-
ítélni, hogy a színész határozta-e meg az
értelmezést - és az előadás hatását -, vagy
fordítva, a koncepcióhoz választottak
színészt. Mindenesetre feltételezhető, hogy
a demokratikusabb tradíciókkal rendelkező
Franciaországban a hierarchikus
viszonylatok és a hatalomnak való
kiszolgáltatottság élménye más tudati
szférákban és másfajta intenzitással élnek,
mint nálunk.

A történelmi közeg, a nemzeti hagyo-
mány és szituáció perdöntő hatására utal
az egyébként elismeréssel nyugtázott
washingtoni bemutató kritikusának az a
megjegyzése, amely szerint amerikai
szemmel különösnek tűnik a színpadi
hősök emberi kapcsolata. A Tóték maga-
tartásában megnyilvánuló paraszti gon-
dolkodás meglehetősen idegen tőlünk -
állítja a kritikus -, az ilyen Őrnagy itt
gyorsan leszerepelne . . . Többen vitatták
az Arena Stage előadásának groteszk
mesestílusát is. Clive Barnes néhol túl-
ságosan rusztikusnak, komikumát pedig
naivnak ítélte. A mi számunkra meghök-
kentő dicséretnek tűnik, hogy a szereplők
játékstílusa „hajlékony és kellemesen
bukolikus" volt. Ugyanakkor valószínű,
hogy az előadás hatása ennél többrétűbb
lehetett, „félúton a bohózat és a hatvanas
évek abszurdja között". Henry Popkin
kritikája szerint ugyanis a „Tóték a moll-ra
hangszerelt móka szellemét kombinál-ja
az önkényeskedő zsarnokok tébolyának
maró bírálatával".

A washingtoni előadásnak valószínűleg
a tehetetlen istenek jelképeként meg-
idézett postás volt a szenzációja. Gary
Bayer, miközben a díszlet változtatására
szolgáló köteleket és emelőket huzigálja a
postás szerepében, szótlanul figyelte a
cselekményt. Arcán tükröződtek a nyil-
vánvaló szellemi elmaradottság jegyei, de
közben kirajzolódott rajta a cselekmény
ébresztette emóciók széles skálája is. Ily
módon szavaival és szótlanságával is a
cselekményt kommentáló kórus szerepét
tölti be az előadásban. Tótnak az a
hangulatot megfordító bejelentése, hogy
odakint feldarabolta az Őrnagyot, olyan
boldog izgalmat ébresztett a postásban,
hogy ennek fénye, ítélete - a kritika szerint
- az előadás egyik emocionális kulcs-
pontjává vált.

Értelmezésében és kivitelezésében is
kiemelkedő lehetett a Volksbühne elő-
adása. Érdekessége, hogy egy húszas évei
végén tartó, fiatal Őrnagy játssza a
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főszerepet, aki a maga kiszolgáltatott,
tönkrement idegrendszerével ugyancsak
áldozatként jelenik meg a drámában. De
ami még ennél is lényegesebb, hogy ez az
előadás - krónikásai szerint - igen nagy
súlyt helyez Tóték stréberségére, arra,
hogy valójában ők maguk teremtik
fantomjukat, passzivitásukkal maguk
hergelik és biztatják elnyomójukat. Ennek
következtében szinte bűnösebbek, mint az
Őrnagy. Ezen a koncepción
mindenképpen érdemes elgondolkodni.
Örkénynek ez a Párizsban mellékesnek
érzett, margóra szorult ítélete Berlinben -
ahol nyilvánvalóan fokozottan él a
fasizmus traumája és a társadalmi
passzivitás, illetve a zsarnok hatalmát alá-
támasztó szervilizmus tömegméretű fe-
lelősségének tudata megkülönbözte-tett
szerepet kapott. A Volksbühne színpadán
nyoma sem volt a Mátra vidéki idillnek; itt
a gomolygó gránátfüstre, vízben
szétoldódó szálakra, fehérjére emlékeztető
kékes háttér (Molnár Gál Péter szerint) a
táptenyészet és a bekerített harctéri
veszélyeztetettség érzetét keltette. Ebben a
nyomasztó környezetben még a háború
után született nemzedék nevetése is csak
keserű lehetett.

Tovsztonogovék leningrádi előadásá-
nak a híre előbb érkezett meg Budapest-re,
mint a vendégszereplő társulat. Már
tudtuk, hogy a Gorkij Színházban csupa
fehér a színpad, és hallottuk, hogy a
rendező jelentős dramaturgiai változta-
tásokat hajtott végre a darabban. Egy-két
jelenetet kihagyott, és egyetlen ponton
megbontotta a dráma időrendjét is.
Méghozzá úgy, mintha az írónak az
adaptáció során választott dramaturgiai
megoldását kívánná folytatni, fokozni. A
prózai mű expozíciójából az első fel-vonás
végére halasztott gyásztávirat tartalmát
ugyanis Tovsztonogov csak a második
rész derekán ismerteti meg a közönséggel.
Nem hiszem, hogy a leningrádi
rendezőnek kizárólag vagy elsősorban a
feszültség fokozása végett volt szüksége
erre a változtatásra. Valószínűbbnek
érzem, hogy benne is feltámadt egyes
hazai kritikusoknak a dráma második
részének szerkezetével kapcsolatos
kételye. (Hermann lstván szerint például a
Tó/ék második felvonása túlságosan el-
nyújtott, a cselekmény kifullad, és szinte
csak a végső akció állítja helyre a feszült-
séget. Ez viszont logikailag és dramatur-
giailag akár az első felvonást is lezárhatta
volna.) A dramaturgiai módosítás révén
Tovsztonogov megerősítette ugyan a
második rész cselekményét, de ezzel

együtt némileg áthangolta a Tót család
erőfeszítéseinek nézőtéri akusztikáját is. A
közönség ugyanis a fiú haláláról szerzett
értesülést megelőzően emberileg
érthetőnek, sőt jogosultnak is érzi Tóték
erőfeszítéseit. Eltérően az eredeti műtől,
ahol ugyanez hamarabb válik értelmet-
lenné, tehát abszurddá.

Ha utólag visszagondolok a leningrádi
előadásra, elsősorban a látvány az, ami
csorbítatlanul, elevenen megmaradt.
Tovsztonogov merészen stilizált színpada
már alapkoncepciójában is szembe-fordult
a kézenfekvővel, a közhellyel. Ez a látvány
olyan módon realista, hogy egyetlen
árnyalatában sem emlékeztet a valóságra.
Mintha színvakok ként merednénk Tóték
világára: minden berendezési tárgy,
minden ruha elvesztette megszokott
élénkségét, színét. De a fehér árnyalataiból
tervezett látványnak egyet-len
komponense sem a tisztaság, az ártatlanság
színe; ellenkezőleg: itt a halál sápadt
hidegsége, a hómezők fenyegetése, a fehér
gyász, a nyomasztó színhiány mered ránk a
virággirlanddal keretezetten is kopár,
biedermeier bútorok között is rideg
színpadról. Őszintén szólva meglepett az
Őrnagy SS-jelmeze is: a rendező szerint a
közönség, pontosabban az ifjúság, már
nem tudja, hogy a magyar hadsereg a
németek oldalán harcolt, és a jelmez
megváltoztatott jelzése kellett ahhoz, hogy
a leningrádi né-

Dobozolás a Tótékban (Nagy Atti la, Jani Ildikó, Harsányi Gábor és Pécsi I ldikó) ( Ik l ád y
L á sz l ó fe l vé te l e i )

zők helyesen, az eredeti koncepciónak
megfelelően értsék Örkény gondolatát.
Ettől eltekintve Tovsztonogov feszesen
felépített, itt-ott burleszkhatásokkal oldott
előadása kevés konkrét társadalmi
utalással élt: nem a Horthy-korszakot,
hanem „a" fasizmust idézte.

A fasizmusról, a mindenkori terrorról
szólt a moszkvai Szovremennyik Színház
Tó/ék-előadása is, de egészen más hang-
vételben. Alov és Naumov rendezők nem
tagadták meg filmes múltjukat és látás-
módjukat. A gondosan koreografált
előadás kompozíciójában, a szereplők
világítással kiemelt premier plánjában sok
volt a filmszerű hatás. Az előadás stílu-
sában volt valami brechti, mintha a
moszkvai színház nem az abszurdokkal,
hanem a Brechttel való rokonságot ke-
reste volna. Ennek az előadásnak a finálé
alkotta a gerincét, az igazi élményét. A
premieren láttam az nőadást, s ott hal-
lottam, hogy a rendezők több változatban
is végigpróbálták a csattanónak és
összegezésnek szánt záróképet. A végső
variáció felejthetetlen pillanata, amikor
minden tekintet a margóvágóval felné-
gyelt őrnagy földi maradványait jelképe-
ző szemüvegre szegeződik, azután a Tót
család tagjai valamiféle felzaklatott zené-
re táncra perdülnek, s ott keringenek
körülötte. A döbbent halottas menetnek és
a győzelmes kannibálkörtáncnak ez az
ötvözete lélegzetelállító, kegyetlen szín-



padi ötlet, és pontosan fedi Örkény
üzenetét a tűréshez szokott és tűrésre ítél-
tetett emberek türelmének véges voltáról.

Tabakov Őrnagy-alakítása azért kínált
új dimenziókat a moszkvai előadásnak,
mert alkatilag is más volt, mint Őrnagy-
kollégáinak többsége: vézna, tejfeles-
szájú, kamaszosan szertelen. Nem sze-
mélyi súlya, hanem pozíciója révén vált
félelmetessé. Szánnivaló kisemberke ma-
radt, akiben nem volt semmi agresszív,
semmi militarista. Egy embert játszott, aki
fél. Es ennek a sátánian esendő, tu-
lajdonképpen nyomorult embernek a
félelme Örkény szerint végül is alkalmassá
vált arra, hogy „megzsarolja az embereket
a maga szánnivalóságával". Ez a színpadi
figura nemcsak a maga köze-gében volt
hatásos, de másságával még a szerzőt is
meggyőzte, aki nyilatkozatában külön
kiemeli: „ez is benne volt abban, amit
írtam".

Önkényesen összeállított szemlénk ter-
mészetesen nem tükrözi a színpadi válto-
zatok teljes skáláját, de talán jelzi, hogy
szinte minden jelentős rendezői koncepció
a műnek más és más rétegére épül. Az
előadások sikere nyilvánvalóan attól (vagy
attól is) függött, hogy ez a kiemelt vonulat
- legyen az a zsarnokság elszabadult
démona vagy a fasizmus hatalmi
mechanizmusát passzivitásával támogató
kisember kritikája - milyen mélyen érin-
tette vagy kavarta fel a nézők tudatát. De
katarzis nélkül egyetlen előadás sem
érhette cl az író célját, a tragikomédia
művészi rangját. Viszont minél merészebb
és minél eredetibb volt a T ó té k világát
megjelenítő rendezői vízió, annál
fényesebben igazolta a dráma önértékét.

Tíz év után

Jó néhány színházszerető emberrel be-
széltem, aki ez után a diadalmenet után
fenntartással fogadta a Thália Színház idei
felújításának a hírét, s eleve elzárkózott:
nem kívánta kockáztatni a tíz év óta őrzött
élményt. Mások Harsányi Gábort féltették:
Latinovits árnyékában kár is felöltenie az
Őrnagy jelmezét.

Kazimir Károly azonban vállalta a
veszélyt, az emlékek kihívását és az
összehasonlítás elkerülhetetlen kényszerét.
Vállalta abban a meggyőződésben, hogy a
Tóték kiállta az idők próbáját, hogy ma is
élő és aktuális; és azért is, mert időközben
felnőtt egy új színház-látogató nemzedék,
amelynek ugyancsak joga van az elmúlt
negyedszázad egyik legjelentősebb
magyar drámájához. Es

talán azért is, mert a Tóték 1967-es be-
mutatója, diadalútjának legelső állomása a
Thália Színház hőskorát, fénykorát hozta
újra érzékelhető közelségbe - a nosztalgia
nemcsak a nézők előjoga .. .

A darabnak a világszínházban befutott
pályája nem gátat, nem gátlást, hanem
kihívást és ösztönzést kínált Kazimirnak.
Képes-e hasznosítani a tapasztalatok
bábeli tárházát, s ha igen, mi módon
szelektál a darab felszínre hozott dimen-
ziói, értékei között. Tud-e ennyiféle ér-
telmezés után újat, mást mondani a darab
közegét minden más közönségnél
pontosabban érzékelő hazai nézőnek.
Megőrizni a darab emlékeinkben élő
igazságát, akkor forradalmian új stílusát, s
hozzátenni mindazt, amit az eltelt év-tized
(gondolatban, a játékstílus megújításában)
megkövetel.

Nemcsak a cél, a vállalkozás merészsége
is tiszteletet ébresztő. Egyetértésünk
azonban nem lehet gátja annak, hogy ér-
deme szerint tárgyilagosan mérlegeljük az
eredményt.

A felújítás legfontosabb, közügyszámba
menő tanulsága, hogy magában a műben
nem kellett csalódnunk. Igaz, hogy a
háború emléke a bemutató óta még
messzebbre tűnt, s a nézőtéren ülők
többsége a kort és a kor atmoszféráját is
csak a történelemkönyvből ismeri. A
személyi kultusz természetrajzát, műkö-
désének pszichológiai mechanizmusát
viszont még onnan sem. Ám a Tótéknak
csak a sztorija forog a háború körül, a
témája sokkalta tágabb. Az Őrnagy és a
tűzoltóparancsnok konkrétan megjele-
nített, általános érvényű kapcsolatát ki-ki
saját tapasztalatai szerint adaptál-hatja -
történelmi, munkahelyi, sőt ha tetszik,
családi relációkra is. Kincstári optimizmus
szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a
kiszolgáltatottak tragikomédiáját
történelmi műnek érezze. Természetesen,
ezt nem is vallja senki. Sőt, ellenkezőleg:
a rendező és színészei is egyetértenek az
íróval és az előadás első bírálóival abban,
hogy a mű tágabb értelemben azóta is
aktuális maradt. Ebből a tényből a rendező
kétféle következtetést is levonhatott volna:
1. Megpróbálja a meg-változott feltételek
között megismételni az ősbemutató
szenzációját. 2. Tudomásul véve a
színházon túli valóság, a közönség egy
évtized alatt végbement át-alakulását,
igyekszik a dráma változatlanul érvényes
gondolatait - a világszín-ház ide
vonatkozó tapasztalatait és a zsákutcákat
is felmérve - még erőtelje-sebben
megjeleníteni. Tíz év után újra-

olvasva a drámát, olyan új vízióval lép a
közönség elé, amely elhallgattatja az
összehasonlítgatást.

Kazimir Károly azonban, úgy tűnik,
hogy képtelen volt a választásra. Inga-
dozásával munkatársait és bírálóit egyaránt
zavarba ejti. Az Esti Hírlap kritikusa,
Bernáth László teljés joggal vetette a
rendező szemére, hogy túlságosan hasonlít ez
az előadás a régihez, s ez fékezi - a többi
között - a tempóját. Valóban, nemcsak
Nagy Attila, a tegnapi és mai Tót alakítója
őrizte fülében a százhatvanszor játszott,
nagy sikerű előadás dallamát, felejthetetlen
partnerei hangját, de talán még az
Őrnaggyá előléptetett, 1967-es színpadi
inas, Harsányi Gábor is. Rajkai György
színpadképe részleteiben kevésbé,
hangulatában jobban konzerválta
emlékeinket. E. Fehér Pál ezzel szemben a
rendezői szándékkal egyet-értésben azt
hangsúlyozza, hogy „a Tháliában bemutató
volt, nem a régi előadást akarta Kazimir
konzerválni". És abból indul ki, hogy
ennek a tragikomédiának főszereplője a
Tót család, amelynek feje a józan
realitások, a hétköznapi szükségletek
nevében lázad a minden emberi vonást
nélkülöző Őrnagy ellen.

Ha nem a magunk élménye, tapasztalata,
hanem az illetékesek nyilatkozata alapján
kívánnánk eldönteni, hogy vajon változott-
e a darab 1978-ban, ugyancsak zavarba
jönnénk. Harsányi Gábor ugyanis azt
állítja, hogy „ez a színdarab egy
ékszerdoboz, finoman megmunkált, míves
alkotás, amelyhez különösebben hozzányúlni
nem lehet. Feladatom csupán annyi:
végigmenni a megjelölt úton és hozzáadni
a magam egyéniségéből. A megfiatalított
szereplőgárda úgyis be-csempészi azokat a
pluszokat, amelyek a mai generációhoz
szólnak". De vajon mi lehet a
koncepciónak az a többlete, amit a
szereplőgárdának úgy kell becsempésznie
az előadásba? Alighanem a felszaporodott,
felduzzadt, minden más-fajta hatást
elsöprő nevetés. A nevetés, amely ha
felcsattant is 1967-ben, torkunkra
forrasztotta a félelem. Most viszont,
mintha Kazimir - megirigyelve a Párizsban
előadott Örkény-komédia sikerét -
elsősorban nevettetni akarna. Még nyoma
sincs az Őrnagynak, amikor a színpadon
átvonuló, vedlett cirkuszi
mutatványosokból álló falusi zenekar
máris nevetést ébreszt. Gyuri atyus, a
gügye, vörös orrú postás is hamisítatlan
vígjátéki figuraként jelenik meg Szabó
Gyula előadásában. Nem kevésbé mu-
latságos az Őrnagy megérkezése: Tót



tűzoltóparancsnok nem karjában viszi,
nem támogatja a magas rangú vendéget,
hanem feleségével együtt, kezénél-lábánál
fogva úgy vonszolja be a házba, mint egy
részeg csavargót.

Nem csoda, hogy a közönség ezek után
felajzott nevetőizmokkal várja a folytatást:
a frontra hurcolt Tót fiú parancsnokának
mátrai vendégeskedését. Ezen túl szinte
minden azon fordul meg, hogy milyen a z

a z Őrnagy, aki sarkaiból fordítja ki a Tót
család életét.

Ezen a ponton a kritikus megtorpan:
információk hiányában nem taglalhatja,
hogy vajon a rendezői koncepció indo-
kolta a főszereplő kiválasztását, vagy for-
dítva: a társulat adott összetétele, a ren-
delkezésre álló színészválaszték, Harsányi
Gábor nyilvánvaló tehetsége ihlette a
rendezői elképzelést. Elvben persze
mindkét út járható, és a többi között azért
is időztem olyan hosszasan a külföldi
előadások visszhangjánál, hogy jelezzem a
lehetséges, az író és a kritika által is
visszaigazolt Őrnagy-változatok skáláját.

Csakhogy Kazimir Károly mostani vá-
lasztása nem nyit új dimenziókat, nem
gazdagítja a szerepről alkotott fogalma-
inkat. Harsányi Gábor tehetséges, nép-
szerű színész, sajátos svihákhumora van,
és remekül tud kontaktust teremteni a
közönséggel. A nézőtéren ülők szinte
maguk közül valónak érzik, pontosan
ismerik nemcsak az arcát, a humorát, de
(sajnos) az eszközeit is. Harsányi Gábor-
nak testestül-lelkestül át kellene alakulnia,
amikor a z őrnagyi uniformist felölti. Es
el is indul az úton, amikor leveti kirívó
modorosságait. De mivel ezek után nem
tud sem démonivá, sem félelmetessé
válni, de még igazán szánalmassá sem, az
az Őrnagy, akinek alakját körvonalazza,
nagyon is súlytalan marad. Harsányi egy
nyilatkozatában kifejtette, hogy az Őrnagy
agresszivitása meglehetősen távol áll tőle,
és éppen ezért igyekezett megkeresni a
figura szimpatikus jellemzőit, azokat,
amelyekből levezethetők az erőszakos
vonások. Csakhogy az Őrnagy
erőszakossága mögött (alkati
tulajdonságain kívül) saját pozíciója,
hatalma és Tóték szervilizmusa áll, nem
pedig valamiféle, a lelke mélyéről előbá-
nyászható szimpatikus jellemvonás! Ha
Harsányi eszköznek, áldozatnak érzi a
rábízott figurát, akkor azt is meg kellett
volna mutatnia, hogy minek az eszköze, s
hogy hatalmi eszközként már jóval a
mátrai kirándulás előtt elveszítette emberi
arculatát. Ha ez így történik, a figura

talán még egy árnyalattal tragikusabbá
válik. Ám Harsányi kifejtett koncepciója
ellenére, a színpadi megjelenítés során
kezdettől fogva következetesebben komi-
kusabbra hangolja. Magatartásával még a
hős elért sarzsiját is kétségessé teszi: ez a
jelentéktelen tisztecske legfeljebb had-
nagyi rendfokozatig vergődhetett a
Horthy-rendszerben. Akár a konkrét, akár
az absztrahált hatalmi hierarchiába
próbáljuk besorolni, Harsányi Őrnagya
mindenképpen alulmarad. Ebbe az Őr-
nagyba legfeljebb az egyenruha varázsára
fogékony Ágikák szédültek bele, de nem
a Tengertáncban megidézett tömegek. Az
ő jelenlétük nem bénította volna meg a
magyar társadalom többségét alkotó jó-
zan kisemberek racionalizmusát.

Mindezért természetesen nemcsak a
színész, és nemcsak a szereposztás fele-
lős. Hiszen jeleztük, hogy az előadás
egész motívumrendszere e felé az egy-
értelműen vígjátéki stílus felé taszítja a
színészt. Egy olyan komédiában, ahol a
szereplők a közönség ütemes tapsa köz-
ben felszabadultan énekelhetik a fasizmus
korszakából ismerős dallamra, hogy
„Viszontlátásra, Őrnagy úr ..." - nem
foganhat meg a gyűlölet. De ha a szín-
padon nem izzik fel a gyűlölet, a meg-
alázottak túlcsorduló keserűsége, akkor
vajon hogyan születhet meg ez az érzés,
az ítélkezés szándéka és szenvedélye a
nézőtéren? Hiába látjuk a nyújtózkodási
lehetőségtől és éjszakai nyugalmától
megfosztott tűzoltóparancsnok végletes
kimerültségét, ha egyszer hiányzik mögüle
a megaláztatás drámai sérelme. Néha már-
már azt érezzük, hogy erre a kelle-
metlenkedő Őrnagyra elég lenne alaposan
rákiabálni kár margóvágóval feldarabolni
... A hatalmától megfosztott, groteszk
Őrnaggyal szemben túlméretezettnek
tűnik a drámabeli irrealitásában is hiteles
és mindenképpen jogosult bosszú. (Igaz,
hogy Tabakov is vézna és fiatal, és ő is
szánalmasra vette a figurát, de emlékeink
szerint ebben a kisszerűségében is
megmaradt gyűlöletesnek. Nem azt
érzékeltette, amire Harsányi Gábor saját
bevallása szerint törekszik, hogy tudniillik
az Őrnagynak is „megvannak a maga
őrnagyai", hanem azt, hogy az adott
hatalmi gépezetet ilyen megtépázott
idegzetű, egzaltált rongyemberek
működtetik. Tabakov Őrnagyára valóban
nem elég és nem is lehet rákiabálni, mert
halomra lövetné a T ó t családot, és talán
még a falut is megtizedeltetné.)

Megvallom, ezúttal kételkedve olvastam
Őrkény vallomását, amely szerint

Tóttal érez ugyan, de azért az Őrnagy is
ő maga. Hiszen ha e z így volna, akkor
igaza lenne Nagy Attilának, aki szerint az
Őrnagy „érdekes, színes ember", s az
Őrnagy és Tót között „talán az a legna-
gyobb különbség, hogy Tót az Őrnagy-
nál hamarabb veszi észre, hogy közeledik
a tűrőképesség határa". Véleményem
szerint a zsarnok és a zsarnokságot
passzivitásával ideig-óráig támogató áldo-
zat összeütközésének drámáját vétek len-
ne ilyen módon elsimítani.

Az egymásnak és a drámának ellent-
mondó idézetek felvonultatásával jelez-
ni, érzékeltetni kívántam azt a tisztázat-
lanságot, ami a produkció egészére és
részleteire is jellemző. Rajkai György
díszlete túlságosan realista, sőt naturalista
ahhoz, hogy ne akadjunk fenn a lát-ható
logikai bakugrásokon. Hogy ne zavarjon
Tóték megkettőzött vagy furcsa módon
kétszárnyú háza, ahol vedlett rózsaszín
selyemtapéta vagy azt utánzó hengerelt
fal tövében kispolgári jómód és paraszti
nyomorúság, hintaszék és hokedli
találkoznak, s a fenyőfás udvar közepén,
az üvegverandával szemben, virággal
futtatott budi díszeleg.

Örkény szövege korántsem kötelezi a
társulatot valamiféle földönjáró realiz-
musra. Annak idején a rendező vállalta is
a valóság dimenzióinak az irrealitás irá-
nyába való kitágítását. Ezúttal azonban
Kazimir szorosabbra fogja a gyeplőt, és
színészei csak egy-egy meghökkentő pil-
lanatra váltanak stílust. Ezért azután
Harsányi bravúrosan végrehajtott, artis-
tának is becsületére váló cirkuszi ugrásai,
szélsőségesen őrült kitörései is hatástalan
színpadi betétek maradnak. Pedig
elképzelhető, hogy az előadás stilusának
ilyenfajta kitágítása, a valószínű és
valószerű összefüggések kiszögelléseinek
hangsúlyozása gazdagíthatnák a színpadi
látványt. Gizi Gézáné, a falu
rosszasszonya (Sáfár Anikó) is hiába
szökik be burleszkdémonhoz illően (a
szöveg ellenére) az Őrnagy ágyába, előzé-
kenységét sem a közönség, sem a magas
rangú vendég nem értékeli. De őszintén
szólva nincs is rajta sok értékelnivaló: az
ilyenfajta komédiázás, a közönség kegyét
kereső „félsztriptíz" alapjában idegen
marad Örkény szellemiségétől. A színészi
játék alaptónusát N a g y Attila
földhözragadt, széles gesztusú, megfiata-
lodott Tótja és Pécsi Ildikó jóval mér-
téktartóbb, de hasonlóképpen realista,
érzelemgazdag Tótnéja határozzák meg.
Kettőjük dúr és moll hangnemben elő-
adott házastársi duójának akad néhány



valóban hatásos, elgondolkodtató taktusa.
Különösen Pécsi Ildikó természetesen
előadott anyai erőfeszítéseit éreztük né-hol
megrendítőnek. Mintha az ő eszköztelen
játéka többet megéreztetne az el nem
játszott tragédiából, mint a színpadi
cselekmény. Az előadás legszebb pilla-
natai közé tartozik a Tót család „elment-
triója". Mert csak így nevezhetjük azt a
koncertet, amely három ismétlődő szóból
áll, s mégis kifejezi az Őrnagy első távo-
zását követő családi megkönnyebbülés
egységességét és a családtagok egyedi ér-
zésvilágát is.

Áttanulmányozva az 1967-es kritikákat,
szinte egybehangzó a bírálóknak az
ideggyógyász jelenetével kapcsolatos
fenntartása. Volt, aki stílustörést emle-
getett, mások viszont túlságosan didakti-
kusnak ítélték. Szerintem az 1978-as
komédiában a drámának erre a kitűnő
kulcsjelenetére múlhatatlan szükség van.
Cipriani leplezetlen undorával, vérfa-
gyasztó nevetségességével felébreszti az
előző jelenetek derűjével elandalított
nézőt, és rádöbbenti a magukat óriásnak
érző törpék uralmának véges voltára.
Ebben az előadásban Inke László kurta
epizódszerepe a dráma kitűnően meg-
oldott sarokkövévé, dramaturgiai pillérévé
és nézőtéri élményévé magasodik.

Az Örkény művével először találkozó
fiatal közönség végül is egy kellemes, szó-
rakoztató este emlékével tér haza a Thália
Színházból. Talán még dúdolgatja is az
úton hazafelé a kedves régi nótákat, hogy
Gaudeamus igitur avagy Viszontlátásra,
Őrnagy úr ... Csak a többiek, a drámát
ismerők fájlalják, hogy így történt. Hogy
Kazimir Károly nem a maradandóság első
próbáját kiállt tragikomédiát és a tíz év
előtti úttörő jelentőségű előadást újította
fel, hanem a Helsinkitől Párizsig sikeres
komédiát. Nem saját útján ment tovább -
megtermékenyítve az Arena Stage és a
Volksbühne, Tovsztonogov és Tabakov
Örkény ihlette ötletei által -, hanem
önmaga epigonjaként alul-maradt az
emlékekkel vívott jó szándékú
szélmalomcsatában. Szerencsére nem a
dráma színpadi története, utóélete, csak a

Tóték első évtizede zárult le a Thália
Színház második bemutatójával.

Örkény István: Tóték (Thália Színház) Rendezte:
Kazimir Károly. Díszlet- és jelmez-tervező:
Rajkai György. Zenéjét összeállította:
Prokópius Imre. Rendezőasszisztens: Gáti
Vilma.

Szereplők: Harsányi Gábor, Nagy Attila,
Pécsi Ildikó m. v., Jani Ildikó, Szabó Gyula,
György László, Inke László, S. Tóth József,
Sáfár Anikó, Kollár Béla, Fellegi István.

SZÉKELY GYÖRGY

. . . Egy ideig olyan
boldog voltam"

O'Neill-bemutató a Vígszínházban

A z Utazás az éjszakába című O'Neill-mű
előadásának utolsó pillanatában hangzik
el ez a fájdalmas-örömteli vallomás, ame-
lyet Mary, a morfinista Mary egész kör-
nyezetétől, egész világától eltávolodva
mond el. A játék utolsó pillanatában
hangzik el az a mondat, amely az „utazás"
kezdetére pillant vissza: a végtelen
boldogtalanság kezdete a rövid ideig tartó
boldogság volt. Ezt a múltból induló,
egyéni sorsutakból összefonódó, kiutakat
kereső és zsákutcákba torkolló
családregényt idézi fel a Pesti Színház
előadása talán nem hangos sikerrel, de
valószínűleg emlékezetes hatással. Az is
biztos, hogy ezt a - ma már alig divatos és
nem is divatos eszközökkel elért hatást -
nem külsőségekkel éri el az előadás. A
rendező Horvai István és a szinte
„klasszikus kvartett" négy szólamát
megszólaltató színész: Ruttkai Éva, Vár-
konyi Zoltán, Tordy Géza és Tahi Tóth
László, nyilvánvaló módon arra vállal-
kozott, hogy azonosul a példaszerűnek
szánt sorsokkal, és hűséges kíméletlen-
séggel mond ítéletet csődbe jutott emberi
életekről. Mint ahogy az írónál, náluk sem
hiányzik a megvetés és a szánalom furcsa
és mégis természetes kettőssége. Mire
vállalkoztak, és hogyan hajtják végre
vállalkozásukat - erről szólhat ez a
beszámoló.

O'Neill negyedszázada halott. Nagy író, és
ezt a meglehetősen általánosan elfogadott
megállapítást nem csorbítja az a másik,
egyébként szintén jogosnak mondható
vélemény sem, amely szerint nem mindig
jó író is egyben. Hibáiról legalább annyit
írtak, mint erényeiről. E viták mögül
azonban mindig feltornyosult a
felismerés: a huszadik században - s
legfőképp Észak-Amerikában - kevés
olyan őszinte, önmagával szemben sem
kíméletes drámaíró alkotott, mint ő, aki az

Utazás az éjszakába kínnal teli, drámai
Laokoon-csoportját életműve összefog-
lalásaként, a jövő számára írta meg. Nem
tévedés „a jövő számára" kifejezés. Hi-
szen már nem élt, amikor bemutatták, és ő
akarta így. Szintézis ez a mű már csak
azért is, mert látszatra „családi dráma", de
érdektelen és érthetetlen volna, ha

nem ölelné körül egy konkrét, történel-
mileg meghatározott társadalom. Erejét
éppen az adja, hogy bár messzemenően
egyéni sorsokat mutat be - egy másodge-
nerációs ír család elviselhetetlen belső
feszültségeit -, ugyanakkor szinte észre-
vétlenül leplezi le az „amerikai álom"

egyik legdöntőbb motívumát: a dollár
mindenhatóságába vetett hitet. És ez a
kritika azért hiteles, mert belülről fogal-
mazódott meg, az átéltség heve adja meg
aranyértékét.

Nem véletlen tehát, hogy a magyar
színházak repertoárjába is bejutott. 1963-
ban a Nemzeti Színház szép előadásban
mutatta be. Erejét talán gyöngítette, hogy
a tágas színpadon éppen sűrű, fojtott és
fojtogató légköre nem érvényesülhetett
kellőképpen. Szabadabb „tájat" mutatott,
mint amit a mű engedélyez. És az is
természetes, hogy újra műsorra vették,
hiszen a század egyik (oly ritka)
klasszikus értékű művével az újabb kö-
zönségrétegeket is meg kell ismertetni. Ez
így azonban önmagában véve legfeljebb
egy szűk értelemben vett közművelődési
program volna; mintegy kötelező
olvasmánynak minősítené azt a drámát,
amelynek legbenső mondanivalója sem-
miképpen sem történetivé fakult gondolat.

Változatok az emberi csőd témájára. Ezek-
ben a változatokban azonban az a külön-
leges, hogy tulajdonképpen egymást fel-
tételezik. Az írországi nyomorból el kel-
lett menekülnie James Tyrone apjának. És
amikor a korlátlan lehetőségek hazája a
menekülteknek éppen korlátait mutatta
meg, a menekült családnak fel kellett
robbannia. Az újabb nyomor is szinte
kötelező erővel építette ki James Tyrone
zsugoriságát, ellenállhatatlan védekező-
reflexeit: a bálványdollár mániákus tisz-
teletét. Törvényszerűen el kellett adnia
magát és tehetségét, ha be akarta söpörni a
felkínálkozó ezerdollárosokat. A benne és
a fiatal, naiv lányban, Maryben fellobbant
szerelem talán egy pillanatra a szabadulás
illúzióját rajzolta ki előtte, de az illúzió
csak illúzió maradt. Neki minden este -
hatezerszer - meg kellett jelennie a
közönség előtt a diadalmas melodráma-
hős szerepében, hogy feledésbe ne me-
rüljön, és elkezdhesse önbiztosító telek-
vásárlásait. Magával kellett hurcolnia
városokon és államokon át, olcsónál ol-
csóbb szállodai szobákban lakva, ott-
hontalanul, a „civil" feleséget és a gyere-
keket. A gyerekeinek se tudott más fog-
lalkozást kínálni, mint a vándorszínésze-
tet, akár volt hozzá tehetségük, akár nem.


