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Örkény István (1912-1979)

Londonban tudtam meg, telefonon, hogy
Örkény István meghalt. Másnap Arnold
Weskerrel találkoztam, és amíg
elmondtam a szomorú újságot, megelőzve
a beszámolót A konyha nemzeti szín-házi
bemutatójáról, hirtelen eszembe jutott,
hogy Örkényt, a szorgalmas pre-
mierlátogatót már nem láttam akkor a né-
zőtéren. „Örkény? - kérdezte Wesker, és a
szó végi »i«, amely nevének ejtésekor a
külföldieknél megkerülhetetlen, hitetlenül
kunkorodott fölfelé. - A drámaíró ?" Az
egypercesek műfajteremtő szerzője, a
legjobb magyar kisregények között helyet
foglaló Tóték és Macskajáték írója sokunk
számára „a" drámaíró volt.

Még adósak vagyunk drámaírói jelen-
tőségének fölmérésével. Amikor tettem
erre egy bátortalan kísérletet, magam sem
tudva, sikerült-e valamire jutnom, alig egy
héttel a könyv megjelenése után - ennek
első fejezete volt a róla szóló tanulmány -
levelet kaptam tőle. Nem lepett meg, hogy
levelet írt, bár végül is, figyelembe véve a
köztünk levő alig-alig-több-mint-üdvözlés
viszonyt, azt hiszem, ez sem köznapi
dolog: nem épp szívderítő tapasztalataim
szerint a „hivatalos" formákon kívül alig
figyelünk egymásra, alkotó és kritikus
között pedig végképp ritka az eszmecsere,
s én a „baráti üdvözlettel" záróformula
ellenére sem tüntethettem azzal, hogy a
barátjának tekintem magam. A levél
távolról sem a róla szóló írás formális
nyugtázása, holmi „köszönetféle" volt.
Ezért nem csodálkoztam azon, hogy írt:
korábban is kaptam tőle hasonló levelet,
amely ugyanígy egy írásom tartalmára
reflektált. Elismert és vitatkozott. Ebben a
második, tavaly decemberi levélben volt
egy nagyon fontos mondat - ezért beszélek
róla ilyen hosszan, ezért „magyarázom
körül", hogy végre eljussak ide -:
„Drámaírásban sosem ismertem rutint,
mindig a kalandot kerestem, tehát a
bukást, vagy azt, hogy »felsőbb osztályba
léphet«."

Itt a lényeg. Abban, hogy Örkény
kockáztatott, pionírként új utat vágott a
dramaturgiában. Azt hiszem, ez a titka:
mindig egy lépéssel előbbre járt, mint a
színház. Még akkor is, amikor a teátrum

csikarta ki belőle a darabot, mint Kazimír
Károly a Tótékat. A Tóték jó darab, de ami
igazán jó benne - a groteszk -, azt akkor
még csak Latinovits tudhatta eljátszani, a
„színház" már kevésbé, mert nem voltak
hozzá megfelelő stiláris eszközei. A
kisregény adaptációja ekképpen a színházi
groteszk igényét keltette föl, s ez nálunk
újdonságnak számított, jóllehet maga a
groteszk az irodalomban már (valamivel)
régebben elfoglalta had-állásait. A Tóték
ezzel előkészítette a terepet egy egész sor
színdarabnak, köztük a Macskajátéknak.

Ki a megmondhatója, hány Tóték- vagy
Macskajáték-típusú drámát tudott volna
írni?! Csillogókat, sikereseket,
exportképeseket. Végül is csak a megta-
lált technikát kellett volna sokszorosíta-
nia. Lehetett volna indigós darabgyártó-
kisiparos, tartalmas kommercialista,
színvonalas bulvárszerző (egy külföldi
kritikus amúgy is bulvárnak minősítette,
dicsérőleg, a Macskajátékot), napjaink
Molnár Ference vagy a magyar Peter
Shaffer.

Örkény elutasította ezeket a lehetősé-
geket. A Tótékat és a Macskajátékot egy-
egy záróvizsgának tekintette, és „felsőbb
osztályba lépett". A haladók közé, ahová
csak néhány színházi ember volt hajlandó
követni. Székely Gábor, Várkonyi Zoltán,
Major Tamás. Ez volt a nagyobb
kockázat. A Kulcskeresőket négyszer dol-
gozta át Székely Gábornak, és Majornak
ötödszörre is. A Vérrokonokat úgy írta
meg, hogy átugrott egy osztályt, „kiha-
gyott egy évet" - előre is szaladt kicsit,
csak jóval később tudta utolérni a szol-
noki színház. A Pisti a vérzivatarban éve-
kig várt kézirat-, majd könyvlapok közé
zárva, amíg a színjátszás - más darabokon
esztergálódó - eszközei alkalmasnak
bizonyultak a bemutatására. Hogy az első
és mindmáig egyetlen előadás nem a
darab legoptimálisabb megvalósítása, azt
mindannyian tudjuk. Ez azonban nem
kisebbíti Várkonyi Zoltán és Marton
László érdemét - akik végül is nekigyür-
kőztek. A premier után fölcsapódó vita
talán nemcsak a mű további előadásai
előtt tisztítja meg az utat, hanem végre
segít elfogadtatni azt a véleményt, amely
szerint Örkény drámáinak gondolati-dra-
maturgiai gazdagsága az átlagosnál sokkal
több színpadi variáció lehetőségét rejti.
(Élvezettel olvastam Balassa Péter izgal-
mas Örkény-tanulmányát a szeptemberi
Kortársban, különösen a Pistiről írottakat.
Gondolom, az, hogy „Az előadás
alkotóinak el kellett volna gondolkoz-

niuk a cirkusz-nosztalgián [...] Nagy
porondmester vagy egy eszményi opera-
rendező kellene ehhez a darabhoz, aki
nem riadna vissza a színésztestek
marionettszerű mozgatásától és vezetésé-
től... összecseng azzal, amiit az említett
dolgozatban régebben - a bemutató előtt -
írtam erről a drámáról: „Előadásához
nincs szükség trükkökre, csak a színpadi
masinéria bonyolult működésé-re. S még
inkább intellektusra és játékos elmére,
porondmesterre és akrobatára, költőre és
bohócra, publicistára és történészre.")

Nem sokkal azután, hogy új angol drá-
ma híján Peter Brook a színpad felől látott
neki a színház reformjának, és körülbelül
egyidőben Jurij Ljubimov hasonló
tevékenységével, Magyarországon Örkény
István volt az, aki fölismerte, hogy a
színháznak reformra van szüksége, és a
legtöbbet tette azért, hogy ez a reform ne a
dráma nélkül menjen végbe. S közben,
mellesleg, betört a világszín-padra.

Örkény a hetvenes évek színházának
jelképe. Az Örkény-groteszk mechaniz-
musa ráillik színházi nekibuzdulásainkra,
pörlekedéseinkre, félreértéseinkre, sértő-
déseinkre, fejreállított értékrendszerünk-
re, pöffeszkedő dilettantizmusunkra és
szívós csakazértiseinkre. Talán egyedül az
az emberi melegség hiányzik belőlünk,
amely az ő okos-gunyoros tekintetében és
írásaiban tükröződött, s amely köz-napi
értékbörzénken olykor Örkény-groteszkké
tette az életszituációkat. Egy-két ilyen
helyzetet magam is átéltem. Például a
varsói repülőtéren, amikor a Macskajáték
leningrádi premierjére utaztunkban szinte
elnézést kérve szabadkozott nekem s
kritikuskollégámnak, amiért rossz sorsunk
őmiatta efféle strapákra kényszerít. Vagy
a Nemzeti Színház egyik premierje után,
amikor a fanyalgók között szenvedélyes
szemrehányással ecsetelni kezdte a kortárs
magyar szerző művének erényeit.

Évek óta gyakran úgy esett, hogy mellé
szólt a jegyem a Pesti Színház és a Víg-
színház bemutató előadásain. Még sokáig
azt fogom érezni, hogy mellettem ül.
Ilyenkor eszembe jut majd, amit levele
végén, egy anekdota summázataként írt a
számára oly fontos groteszk természet-
rajzáról, s amiben a halál abszurditását el-
fogadó montaigne-i életbölcseletet vélem
fölfedezni: „Mi is... mosolygunk, s vág
belénk, egyidőben, villámcsapásként a
rettegés."
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