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Kortársak Örkény
Istvánról

Beszélgetés a drámák születéséről

Másfél esztendővel a halála előtt egy-órás
tévéműsor tervével kopogtattam Örkény
Istvánnál. Szerkesztője, Virág Katalin
lelkesen támogatta azt az ötletet, hogy
esztendőnként négy kortárs drámaírót
mutassunk be a képernyő közönségének.
Talán nem kell magyaráznom, miért
választottam Örkényt első-ül. Írtam
műveiről néhány kritikát, véleményemet
ezek őrzik. Sietni akartam a műsorral, ez
is igaz. Már javában készülődtünk rá,
éppen e tárgyban lett volna
megbeszélésünk. Az amerikai Macskajá-
tékról sikerült képmagnófelvételt sze-
reznünk, ennek átírása filmre váratlan
nehézségekbe ütközött. Déli egykor nyi-
tottam be Örkényhez. Hónom alatt a
filmtekercsek, indulnunk kellett volna. A
nyitott ajtó mögött azonban egy beteg
ember várt. Összefüggéstelenül buktak
elő száján a szavak. Mentőért telefonál-
tam, majd az orvosának, dr. Halmos
Tamásnak. Halmos nem vesztette el
hidegvérét. Ne várjak a mentőre, úgy-sem
jön. Próbáljam meg óvatosan be-hozni a
kórházba. Mentő csakugyan nem érkezett
vagy húsz percig, István egyre rosszabbul
lett, ki-kihagyott a szíve. Megpróbáltam a
hátamra venni. A tehetetlenségtől volt
súlyos a teste. A cipője orrát lehorzsolta a
kövezet. Leért a lába. Azután: fél kézzel
próbáltam vezetni, a másikkal
támasztottam a testét. Halmos doktor
szobájában infúzió térítette magához.
Kisvártatva a felesége, Zsuzsa érkezett
meg. Tanácskozás az előszobában, mi a
teendő. Örkény magához tért. Pillanatnyi
vidámság futott át a szemén: - Nincsenek
bent - mondta -, most adj egy cigarettát. -
Majd utasított, hogy jelezzem azoknak,
akik a tévéprodukció dolgában vártak,
közbejött valami. A keze legyintésre in-
dult, de az infúzió akadályozta. - Ebből a
műsorból sem lesz semmi.

Ekkor még volt rendezője a produk-
ciónak. Dömölky János ajánlkozott, hogy
vállalja. Tárgyalt nemegyszer Örkénnyel
Arról is szó volt, hogy élő riport színesíti
majd az adást: egy Örkény-színmű után
Vitray Tamás beszélget a színházból
kijövő nézőkkel.

Dömölky több produkciót szervezett
ekkor, az Örkény-műsorra nem jutott
ideje.

Örkény még maga javította ki a for-
gatókönyvet, ő jelölte ki, hogy kiket
szólaltassunk meg drámaírói művészeté-
ről. Várkonyi Zoltánhoz ragaszkodott.
Várkonyi meghalt. Az eredeti gárdából
maradt Kazimir Károly, a Tóték első
rendezője, Törőcsik Mari, a Kulcskeresők
egyik főszereplője, Székely Gábor, a
Macskajáték első rendezője és Berend T.
Iván, akinek nyílt levele Örkény
Istvánhoz a Pisti a vérzivatarban 1978-as
bemutatója után jelentős biztatást su-
gárzott.

A tévéműsor, melyet még Örkény
gondozott, 1979 decemberében került
forgatásra. Rendezője Radó Gyula. Az
alábbi interjúkat természetesen teljes
terjedelmükben nem fogadhatja magába
az egyórás műsor. Szövegközlésüket ez
is indokolja. Továbbá az a körülmény,
hogy Örkény István művének
jelentőségét véglegesítette a halála. Fon-
tos, hogy kortársak tükrében is fel-
villanthassuk ezt az életművet.

Kazimir Károly

Ungvári: Örkény István drámaírói pá-
lyájának kapcsán nincs időnk másról
beszélgetni, mint talán legnagyobb da-
rabjáról, melynek létrejöttéhez hozzá-
segítette. A Tótékról van szó. Örkény
nem volt drámaíró a Tóték előtt. Né-hány
kísérlete emlékezetes ugyan: be-mutatták
egy Gyárfás Miklóssal közös darabját,
megírta a Voronyezst, a Sötét galambot, de
ez - talán nem sértem meg az emlékét -,
nem jelentékeny darab. A Tótékat valaki
létrehozta az írón kívül, és ez a valaki te
voltál. Most mi a részletekre vagyunk
kíváncsiak, arra, amit nem ittál meg a
könyveidben. Hogyan született a Tóték
közös munkátokból?

Kazimir: Nem tudnám ezt pontosan
megmondani. A Tóték nem egyszerre,
egyik pillanatról a másikra jött létre.
Örkény Istvánnal a kapcsolatom jóval
régebbi keletű volt. t én mindig drá-
maírónak tartottam, ez furcsa dolog, tehát
akkor is, amikor még a Tótékat nem írta
meg. Dolgozott már a Thália Színháznak.
Tersánszky darabját, a Kakukk. Marcit ő
fejezte be. Folyton arról beszéltünk, hogy
mikor hoz majd egy színdarabot, olyat,
amit bemutatunk. Erről mindig szó volt
köztünk. Egy-szer meghallottam azt,
hogy filmet

akarnak írni a kisregényéből, a Tótékból.
U.: A Tóték először filmként, majd

kisregényként született meg.
K.: Amikor nem színdarabról van szó,

bennem mindig feltámad egy furcsa
érzés. Engem gyakran azért szoktak
támadni, hogy nem „kész" színdarabot
viszek színpadra. A Tóték sem volt kész
színdarab. Örkénnyel is ez került szóba
először. Most mit csináljunk? Hiszen ez
nem kész színdarab, ez kis-regény.
Akkor az vetődött fel, hogy a színházunk
stúdiójában mutassuk be a művet.
Akkoriban kezdtük a stúdiót. Addig
beszéltünk hát a darabról, amíg egyszer
csak ott volt előttem a kézirat.

U.: Ez nem volt ilyen egyszerű. Ör-
kény, amikor 1967-ben a Tótékat megírta
a Thália Színház számára, nem volt az az
Örkény István, akit ma ismerünk.
Örkény akkor egy kevéssé becsült, többé-
kevésbé félreállított, novellistaként is
alig közölt író volt. A Jeruzsálem Her-
cegnője volt az egyetlen novellás kötete,
amelyik tízesztendei félreállítottsága
után megjelent. Kihívás volt az, hogy
éppen Örkénytől képzelted megújítani a
magyar drámairodalmat. Ez bizonyos
merészségre vallott. Mi volt ez a merész-
ség? Fölhívtad Örkényt, és mi történt,
mit mondott?

K.: Semmiféle „merészséget" nem
éreztem. Utólag hallok arról, hogy ez
bátorság volt. Azt mondtam: Pista, írd
meg ezt a színdarabot. Azt felelte: jó,
megírja. Aztán nem írta meg. Én folyton
kérdezgettem, miért nem hozod már azt
a színdarabot? Azt felelte: előbb
beszéljünk róla. Mondom, pincs mit be-
szélni, ezt mi be akarjuk mutatni. Kér-
dezte: mikor? Mondom, ekkor és ekkor.
Azt mondja, jó, akkor holnapra hozom.
Erre hozott egy harmincoldalas válto-
zatot. És akkor erről kezdtünk beszélni.
Aztán Latinovits Zoltán keresett fel,
hogy hallja, mire készülődünk, és ennek
ő nagyon örül. A színészeim is mind
olvasták a kisregényt. Aztán egyszerre
csak elkezdtük próbálni a darabot. Ezzel
egyidőben kezdtünk veszekedni. Örkény
azt sugallta, hogy fekete paraván előtt
játsszuk el a művet. Szerinte marionett-
szerűen kell ezeket a figurákat életre
kelteni. Az én álláspontom az volt, hogy
ezek valóságos helyzetek, miért kell más
stílusban bemutatni őket? Jó, jó, felelte,
de azért ő köti az ebet a karóhoz. Rólam
elterjedt, hogy nem szeretem beengedni
az írókat a próbára. Valóban így van.
Örkényt is lebeszéltem a próbalátogatás-



ról. Azt kértem tőle: „Most várj egy kicsit,
aztán majd szólunk, amikor majd
megnézheted." Aztán rájöttem, hogy ez
nem helyes így. Ezért esténként felhívtam
telefonon, és beszámoltam róla, hogy mi
történik a próbán. Ez tetszett neki. Van
például a darabban egy jelenet.
Megérkezik az Őrnagy. Itt kell az ideg-
gyengeségét valahogy kifejezni. A próbán
kitaláltuk azt, hogy Latinovits be-jön és
megijed. Víziója van, földre vágja magát,
majd elalszik. Felhívtam Örkényt.
Elmeséltem a színpadi megoldást. Azt
mondta, remek, remek ötlet! Aztán
elővettük a kisregényt. A színészek az
ilyen átdolgozásoknál mindig a hónuk alatt
hordják a regényt. Jöttek a kérések: ennek
a mondatnak is benne kell lennie, meg
annak a mondatnak is benne kell lennie.
Végül is bekerültek a kisregény legjobb
jelenetei, kiegészítve azzal, amit a színpad
mindig hozzáad, és a színész mindig
hozzáad. Ez furcsa darab. Azok a
konfliktusok, amelyek Örkény figurái
között léteznek, egyszer csak a színészek
között is kialakultak, Tehát a színészek
megharagudtak az Őr-nagyra. Aztán az
Őrnagy hatása alá került a család, azok
meg kezdtek haragudni Tótra. Ezekről
mindig tájékoztattam Örkényt, Egyszer
csak meghallottam, hogy bent járt a
próbán. Később felhívott. Elmondta, hogy
benézett a próbára, és nagyon tetszett neki.
Ezután többször is bejött. Akkor már nem
beszéltünk a stílusról. A darab érni kez-
dett. Nem törtük már a fejünket azon, hogy
most mit csinálunk, vagy, hogy most
valami olyan előadást akarunk létre-hozni,
ami megváltoztatja a világot. Ilyesmi nem
jutott eszünkbe. A stúdió-bemutatót is
elfelejtettük.

U.: Magától értetődött a nagyszínház?
K. : Magától értetődően élte a darab az
életét.

U.: Jó. Utólag minden olyan egy-szerű.
Bemutatták a Tótékat, s innen már
természetesnek rémlik, hogy Örkény
világhírű drámaíró. De én ott voltam a
Tóték premierjén. Világhírű drámaíró?
Akkor még kételkedéssel fogadták azt,
hogy ezt a darabot egyáltalán bemutatták.
Igyekszem felidézni az akkori feszültséget.
Pereg a darab, és egyszer csak megjelenik
a színpadon egy budi. Előtte bejött egy
őrült, Latinovits remekül játszotta. Kezdett
„dobozolni". A darab végén négyfelé
vágnak egy embert. Ez azért nem lehetett
olyan egy-szerű. Valakinek el kellett
fogadnia, hogy ez a stílus egyáltalában
létezik.

Számodra olyan természetes volt? Akkor
is már, vagy csak utólag?

K.: Számomra természetes volt. Bár-
milyen furcsa. A Tóték nekem munka-
folyamat volt, benne ugyanazok a
törvényszerűségek érvényesültek, mint
más daraboknál, csak másként és más
problémák körül. Az, hogy a színpadra
odakerült az a bizonyos budi, meg „do-
bozolni" kellett, ezek számomra szakmai
problémák voltak. Utólag persze az is ki-
derült, hogy Örkénynek a stílus kérdésé-
ben sok mindenben igaza volt. Többször
rendeztem azóta ezt a darabot, Buda-
pesten és Brüsszelben például, de figye-
lemmel kísértem a többi előadásokat is.
Miben volt igaza Örkénynek ? Abban,
hogy a Tótékat többféleképpen lehet
előadni. A bemutató idején ezt nem tud-
tam, akkor azt hittem, hogy csak egy-féle,
adott stílusban lehet ezt előadni. Például
Tovsztonogovék is bemutatták a darabot.
Kimaradt belőle többek között a
„budijelenet". És arra számítottam, hogy
Örkény felháborodik ezen. Ő viszont a
változtatást természetesnek tekintette.
Játékstílusban talán még jobban
megközelítették az eredeti Örkény-
elképzelést. Ez furcsa dolog. Ezt a darabot
Washingtonban is nagyon jól megértették,
pedig az elég távol van tőlünk. Viszont
ismertem olyan előadást is, ahol pontosan
az ellenkező mondanivalót hozták ki
belőle, mint amit Örkény akart. Úgyhogy
rendkívül tanulságos ennek a darabnak a
sorsa, és utólag látva, valóban új fejezetet
nyitott Örkény életében, de hát ezt az
irodalom-történészek már megállapították.
Én úgy érzem, hogy ez szerencsés
találkozás volt író és rendező között.
Nekem nagyon fájt a szívem, amikor
Örkény el-vált a Thália Színháztól.

U.: Éppen azt akartam kérdezni: a te
„kalitkádból" röppent ki az a madár,
amelyik elrepült egészen Washingtonig.
Milyen érzés volt: te mintegy „kitalál-tál"

egy drámaírót, és aztán útjaitok
szétválnak.

K.: Ezt természetesnek tekintettem, de
természetesen fájt a dolog. A színház-
történet általában azt bizonyítja, hogy az
író továbbmegy. Akkor már nem egyetlen
színházé volt Örkény, hanem az
egyetemes magyar kultúráé, sőt, a
világszínházé. Ilyen helyzetben nem lehet
kisszerűen nézni a hűséget vagy a
barátságot. Örkénnyel való munkám
különben is olyan időszak volt, amely a
Thália Színház életét is hosszú ideig
meghatározta. Amikor elment a Tháliá

tól, nagyon szép levelet írt nekem és
megindokolta döntését. Azt írta, hogy
Latinovits átment a Vígszínházba, ahol az
ő felesége, Radnóti Zsuzsa a dramaturg.
Azt is írta, hogy én hiányoznék onnan, de
olyan nagyszerű rendező-igazgató volt
akkor ott, mint Várkonyi Zoltán, tehát a
levélnek ez a része inkább baráti gesztus
volt, és én annak is tekintettem. Közöttünk
a kapcsolat mindvégig megmaradt, mert
Örkény nemcsak drámaíró volt, hanem
szín-házi ember is, sőt színházszervező
típus. Megmarad az előadások emléke,
megmarad a baráti kézfogások emléke,
megmarad egy vicces, játékos album, amit
nekem küldött a saját szél-jegyzeteivel, és
megmarad annak az emléke, hogy volt egy
periódusa az életünknek, mikor a mi külön
utunk találkozott.

Törőcsik Mari

U.: Maga nem szeret nyilatkozni. De ez
nem lesz nyilatkozat. Közös barátunkról
beszélgetünk, a kortárs magyar dráma
nagy alakjáról, Örkény Istvánról. Azt
hiszem, maga tud valami olyat is
Örkényről, amit senki más nem tud.

Törőcsík: Amikor először megkértek,
hogy beszéljek róla, természetesen azon-
nal igent mondtam. Aztán egészen meg-
rémültem. Rendkívül nehéznek érzem,
hogy róla beszéljek. A mi kapcsolatunk
nagyon különleges volt. Ők Örkényék
egyszer jártak nálunk, hogy úgy mondjam
vendégségben, és mi egyszer voltunk
náluk. Néha találkoztunk társaságban,
nagyon ritkán, valójában alig láttuk
egymást. Es egyszer dolgoztam a
darabjában.

U.: Ez volt a Kulcskeresők?
T.: Igen. De most nem rólam van szó.

Azt kutattam magamban, hogy miért állt ő
hozzám olyan nagyon közel. Ahhoz, hogy
róla beszéljek mint íróról, se szókincsem,
se fogalmazási készségem nincsen. Annyit
tudok róla monda-ni, hogy nagyon
szeretem és mindig nagyra becsültem.
Ezért megpróbálok róla mint olyan
emberről beszélni, aki engem megérintett,
mert nagyon kevés ilyen ember van. Az
első találkozásunk, amikor megismertem,
úgy huszonnégy évvel ezelőtt, egy
filmbemutatón történt. Legalább négy-öt
író társaságában volt, és én őrületes
lelkesedéssel beszéltem, hogy annál
nagyobb dolgot én nem tudok elképzelni,
mint hogy író valaki. Olyan írók is jelen
voltak - köztük ő is -, akik még az általam
nagyon tisz-



telt, de már halott írókról úgy beszéltek
mint barátjukról, és ez elementárisan
hatott rám. Ezért az írótiszteletért engem
évekig kinevettek. Örkény volt az
egyetlen, aki ebben valódi lelkesedést és
nem lelkendezést vélt fölfedezni. Bár ő is
viccelődött olykor velem, de egyedül ő
volt az, aki ezt olyan szeretet-tel tudta
csinálni, hogy soha nem alázott meg.

U.: Örkény tudta, hogy az író nem hal
meg soha. Az igazi író mindig él.

T.: Ó, valami ennél többet is tudott,
úgy érzem. Ő nem alázott meg soha
senkit. Á műveiben sem. Rendkívül tisz-
telte az embert minden művében. Bár-
hogyan szemlélte és fogta föl, hogy mi-
lyen esendők vagyunk, néhol milyen
nevetségesek vagyunk, ő ezt mindig
olyan belső látásból tette, hogy szerette és
megbecsülte a minimális emberséget is az
emberben.

U.: Ezt az írót harminc évig mint
cinikust rajzolták meg előttünk.

T.: Sajnos, nem eléggé követjük egy-
más életpályáját. Nem mintha neki arra
lett volna szüksége, hogy mondjuk én
kövessem, de talán mindenre szükség
lehet. Neki elég későn érkezett meg az a
megbecsülés és tisztelet, ami kijárt neki.
Innen is fakadt persze egy másik nagy
képessége. Nem beszélt róla soha, de
biztosan nagyon nehéz éveket élt át,
biztosan konfliktusba került, még a saját
hitével, önmagával is. Egy alkotó
embernél, bármilyen sokat ér, megőriz-ni
a hitét önmagában, nagyon nehéz.
Nagyon sokan belekeserednek, és teljesen
közömbösökké válnak, sőt gyűlölködővé.
Ő azon kevesek közé tartozott, aki a saját
nehézségeit úgy tudta elviselni, hogy
ebből rendkívül tisztán került ki.

U.: Mesélje el azt az alkalmat, ami-
kor Örkényék maguknál jártak. Valami-
nek ott ki kellett csattannia, valaminek
meg kellett érnie. Tudom, hogy magát
nagyon szerette.

T.: Nézze, nem lehet egyetlen estéről
beszélni. Az szép este volt. Mindig
melegséget éreztem az ő társaságában, és
mindig erőt kaptam az ő társaságában.
Mindig valami finom öröm vette körül.
Sose láttam őt olyan deprimált
állapotban, ami engem deprimált volna.
Mindig kaptam tőle, az állapotától
kaptam, amilyen állapotban ő magát tar-
totta, még akkor is, ha valami éppen
bántotta, vagy valami keserűsége volt,
vagy én panaszkodtam neki. Az egész
magatartását átszőtte valami olyan, hogy

érdemes, érdemes, és nem tudom, hogy
helyes-e, ha szóba hozom, mert ez a
legsajátabb magánügyem. De én most
elég régóta messze élek Pesttől, és a
nyáron is lent töltöttük a heteket a vidé-
ken levő házunkban, semmiről nem
tudtam semmit. Föl kellett utaznom
Pestre valamilyen ügyben egy fél napra.
Be kellett mennem a Kútvölgyi kórházba,
és ott véletlenül találkoztam Örkény
feleségével. Ott tudtam meg, hogy beteg.
Ez, mint kiderült, három-négy nappal a
halála előtt történt. És én kérdeztem
Zsuzsát, hogy őszintén mondja meg:
véletlenül járunk itt, tudakolja meg,
egyáltalán akar-e látni minket vagy
fárasztaná-e a jelenlétünk? Ab-szolút
nem sértene és nem bántana, ha nem. Ő
látni akart minket. Bementünk a
férjemmel. Én nem láttam őt súlyos
betegnek, szóval valahogy úgy hatott
rám, mint aki csak pihen. Egészen pá-
ratlan dolognak tartom, hogy ilyen friss,
szellemileg ilyen kristálytiszta maradha-
tott az utolsó pillanatokig. Úgy lát-szik,
mint kivételes ember, megérezte ezeknek
a napoknak és óráknak a jelentőségét.
Megengedhette magának, hogy
páratlanul őszintén megnyilatkozzék. Er-
ről én beszélni most nem is akarok, nem
is tudok, arról viszont igen, hogy ez a
beszélgetés is - ezt köszönöm neki -
döntően befolyásolja az én mostani és
hátralevő életemet.

Székely Gábor

U.: Székely Gábor a Nemzeti Színház
főrendezője. Korántsem volt még az,
amikor Örkény István a Macskajáték című,
azóta az egész világot bejárt darabját
átadta neki, hogy rendezze meg. Örkény
tehetségéhez tartozott, hogy fiatalokat
fedezett fel. Hogyan történt?

Székely: Mindenekelőtt azzal kezdeném,
hogy én már jóval korábban, a Magyar
Televízió kérésére vagy meg-keresésére,
kapcsolatban álltam a szín-házi rovat
szerkesztőségével. Arról volt szó, hogy
egy Örkény-műsorban vegyek részt, ahol
Örkény is köztünk ül, és köztünk ült
volna még, riportalanyként, Várkonyi
Zoltán is, aki művészi pályáján sokszor
találkozott Örkénnyel. A találkozás.
Hogy vannak sorsszerűségek vagy
nincsenek sorsszerűségek, ezt nem tudja
az ember, de néha mégis úgy érzi, hogy
egy-egy pillanatot az élet valamilyen
különleges mértékben meg-ragad a
számára, fölnagyítja azt, amikor a
jelentőségét, jóval később, megérzi.
Nagyon szerettem Örkény István Tóték

című darabját, és másodéves rendező
koromban, tehát a főiskola utáni máso-
dik évemben, megrendeztem Szolnokon.
Nagyon szerettük a darabot mindany-
nyian, és valamit, azt hiszem, sikerült is
megoldanunk. Talán sikerült is közel
kerülni Örkény eredeti szándékához.
Örkény megnézte az előadást, nagyon
tetszett neki, és utána egy infernálisnak
mondható hazautazás következett Szol-
nokról Budapestre. Ő autóval szállított
engem, és beszélgetni kezdtünk. Talán
az ismeretségünk, és később - ha mond-
hatom így, bár erről igazán ő vallhatott
volna - a barátságunk itt kezdődött.
Koromsötét éjszaka volt, az autó defek-
tet kapott, egyikünk sem értett a szerelés-
hez. Végül nekem, aki azt hiszem, a leg-
jelentősebb technikai antitalentumok kö-
zé tartozom, tehát nekem kellett életem-
ben először rájönni arra, hogy egy autó
kerekét négy csavar tartja, mindezt va-
lahol éjszaka, egy terelőúton, mert bal-
eset volta főúton. Igy aztán óriási kerülő-
vel, Jászberényt érintve, eltévedve, a
magyar Alföldön át kerültünk vissza
Budapestre. Beszélgettünk ebben a fur-
csa és nagyon sötét éjszakában a darab-
ról. Örkény kérdezgetett. Azt próbálta
kicsikarni belőlem, hogy miért szerettem
a darabot. Erre evidens válaszok is
voltak vagy lehettek volna a Tóték is-
meretében. Ki-ki elmondhatja, hogy
miért szereti ezt a darabot, és miért tartja
fontosnak egy adott korban be-mutatni.
Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre nem
is válaszoltam, mert tán nem is ez volt a
kérdés lényege. Inkább apróságokat
próbáltam idézni a darabból, ahol is ezek
az apróságok nagyon-nagyon
„találkoztak". Tehát nem lényegi,
„átfogó", „koncepcionális" beszélgetés
folyt az autóban. Hanem a részleteket
idéztük. Például azt a buta, butának ható
kis szójátékot, amikor a kislány rosszul
hall egy szót, rosszul interpretál; keléses
segegűnek mondja és nem keléses seggűnek,
mert a szó eredeti értelmét még nem
ismeri pontosan. Azóta is állandóan a
fejemben jár ez a csodálatos szublimá-
ció; miként lehet egy szóval vagy egy
mondattal egy tökéletes, pontos társadal-
mi hátteret jellemezni. Párját ritkítja a
világirodalomban is például, hogy ami-
kor a Tót család találkozik az Ornagy-
gyal, az már ismeri a környéket Tóték
katonafiának elbeszéléséből. Tehát az
Őrnagy mutatja be, hol a Bartalaposi
völgy. Majd hátranéz és megkérdezi,
hogy az ott mi, mire Tót közli, hogy az a
volt Klein-féle sörkert. Nincs is többre



szükség. Egy pillanat alatt megérezhetjük
az író totális, pontos, egyetlen ekszt-
rémvariánssal behelyettesített korrajzát,
aminél nem is kell tovább időzni, ami-ről
nem is kell tovább beszélni, nem is kell
többet megjeleníteni. Ott vagyunk az adott
korban, az erőviszonyok már ebből
következnek.

U.: Mint másodéve végzett rendező,
nagyon jól vizsgáztál Örkénynél. Kedvenc
mondása volt egy nagy német történésztől,
hogy Der liebe Gott wohnt im Detail, tehát a
jó Isten, az a részletekben lakik. Hogy
került hozzád a Macskajáték?

Sz.: A barátságot az előbbi beszélgetés
fonala szőtte. Otthon, ha a könyv-táramat
nézem és azokat az értékeket, amelyeket
tőle kaptam, megjelenésük sorrendjében,
vagy pedig korábbi köteteit, amiket
később dedikált, mindig el-gondolkodom.
Ezekben az években Örkény nagyon rossz
állapotban volt. Fáradt volt, fásult volt, félt
valamitől, ami most nem olyan régen
bekövetkezett. Óriási képességű ember,
még ereje teljében, energiái birtokában.
Abban kételkedett mégis, hogy vajon ezek
az erők, ezek az energiák tudatosan a
műve szolgálatába állíthatók-e. A könyvek
be-jegyzései mind erről tanúskodnak.
Csak azért mondom el, mert nemcsak
azzal tisztelt meg, hogy sokszor beszélget-
hettünk, és hogy új darabjait mindig
ideadta elolvasni, hanem még abba is
beavatott, hogy hol tart az életével, hol tart
saját maga által megfogalmazott
képességével, saját hangulatával, bizako-
dásával vagy bizalmatlanságával. A
Macskajáték nagyon-nagyon kerülő úton
került hozzám. Először az igazat meg-
vallva nem olvastam el megfelelő idő-ben
a megjelent kisregényt. Nekünk a
főiskolán, bár színházrendezők vagyunk,
volt egy olyan szemeszterünk is, ami-kor
filmrendezést tanított Makk Károly. A
Hármashatár-hegyen, sörözés közben,
elővette a Macskajáték forgató-könyvét, és
azt kérte, hogy olvassuk el, beszélgessünk
róla. Akkor elkezdtünk vitatkozni arról a
forgatókönyvről, mely jóval később
készült el, Tulajdonképpen itt találkoztam
először a művel. Utána jött a kisregény
elolvasása, és csak utána a darab egy
bizonyos változatának elolvasása. Én azt
hiszem, hogy minden a Tótékra vezethető
vissza vagy talán még arra a bizonyos
éjszakai autóútra. Azt mondtad a
beszélgetés elején, hogy Örkény István
nagyszerűen értett fiatal partnerei
kiválasztásához, hasonlókép

pen Várkonyi Zoltánhoz. Azt hiszem,
hogy itt még motiválta valami a mi talál-
kozásunkat, talán az is, hogy ő másutt
bizonyos érdektelenségbe ütközött. De
nem is ez volt talán a legdöntőbb, azt
hiszem, inkább arról volt szó, hogy eb-ben
az állapotában igényelt egy olyan embert,
a meglevő és valódi baráti körén kívül, aki
talán más aspektusból, más keménységgel
s talán kevésbé bonyolult, áttételes
módon, mint ahogy ő látja, mégis egy más
korosztály szemével tudja magában
átértékelni vagy egyáltalán értékelni és
magába olvasztani mindazt, amit ő írt.
Különböző furcsa, bonyolult utakon jutott
el hozzám a darab. Tudomásom szerint a
Huszonötödik Színház próbálkozott
először a bemutatásával, aztán ki tudja,
miért, végül is elálltak ettől. Azt hiszem,
Horváth Jenő rendezte volna. Így került
hozzám a darab. A nagy megtiszteltetésen
túl - ez természetes -- nagyon meg-
döbbentem: ez a darab öregekről szól.
Akkor azt hiszem, huszonhat éves voltam
vagy huszonöt, de lehet, hogy visszafiata-
lítom magam, lehet, hogy huszonhét is
voltam már, nem tudom, de mindeneset-re
nem éltem meg még azokat a fájdalmakat,
azokat a kínokat, amelyekről ez a darab
szól. Hogy Örkény furcsa választása miért
esett rám, ezen lehet gondolkodni.
Bizonyosan oka volt rá. Végül is azonban
az életanyag problémája és egy nemcsak
eszközeiben kezdő rendező fiatalsága
között óriási szakadék volt, rettenetes
nagy szakadék.

U.: Ezt a szakadékot mivel hidaltad át?
Volt merszed például azt mondani a
szerzőnek, hogy most ezt kihúzzuk, most
ezt nem így csináljuk, most tessék kérem,
író úr . . . Hogyan szólítottad? Neki
nyilván, ahogy mondod, valami kontroll
kellett. Volt merszed ezt a kontrollt
érvényesíteni?

Sz.: Ő tudta biztosan, hogy én még
merem. Később, talán pár év múlva, majd
csínján bánok ezzel a kontrollal. Akkor
még mertem érvényesíteni. Lehet, hogy
erre volt éppen szüksége. Ne hagyjuk ki
persze a történetből a darab létrehozóit,
akik a dramatizáció - bár ez nagyon
csúnya szó - során végül is önálló darabot
segítettek életre. Megemlítem elsősorban
Radnóti Zsuzsát, másodsorban Geher
Istvánt, aki akkor a szolnoki színház
dramaturgja volt. Különböző
összejöveteleken mi hárman konzultáltunk
a darabról, és az-tán, néha kicsit ijedten,
közvetítők útján próbáltuk eljuttatni
gondolatainkat

Pistához. Olykor pedig összeszedtük a
bátorságunkat és szemtől szembe el-
mondtuk a véleményünket, hogy mi itt a
probléma szerintünk. Végül is aztán, hogy
kinek mennyire lett igaza, ez már
eldönthetetlen. Azt sem lehet már
visszakeresni, hogy kinek a tanácsára vagy
ötletére mennyi született a darabba. A
kisregényben már lenyűgöző az, hogy
ebből a monodrámától kezdve mindent
lehet csinálni, mint ahogy hal-lom, hogy a
legutóbbi szovjetunióbeli magyar drámák
fesztiválján egy színésznő egyszemélyes
monodrámát készített belőle a maga
számára. A műben két ember irtózatos
távolságból keresi egymást, furcsa módon
végig dialógusokban.
Telefonbeszélgetésekben, levél-
váltásokban íródott meg a mű. Ez az alap
volt a dramatikus vonal. A magyar
színpadi gyakorlatnak akkor talán még el
nem fogadott formája volt az, hogy
kommunikálni lehet a közönség bevoná-
sával úgy, hogy én a közönségnek be-
szélek, és a közönségtől visszakapott
válaszra felelek a színpad másik oldalán.
Tehát, hogy a kommunikáció nemcsak
szemtől szembe történhet, hanem akár
belső monológban, akár egy levélben, akár
párbeszéd formájában, sőt akár ellenkező
előjelű cselekvések is lejátszódhatnak,
mint amit az a bizonyos párbeszéd,
telefonbeszélgetés kifejez.

U.: Örkény minden bemutatója egy-
szersmind színházi forradalom is volt, a

Tóték budijától kezdve a színpadi te-
lefonbeszélgetésig. A Macskajáték máig is a
rendezésedben megy a Pesti Színház
színpadán. Milyen érzés kilenc évet
megélni egy darabbal? A darab még
mindig a tied, az előadás él.

Sz.: Hogyan került a darab a Pesti
Színház színpadára? Először is megint
vissza kell utalni Várkonyi Zoltánra. Arra
a Várkonyi Zoltánra, akit - lám-lám, míg
élt - kevesebbet tudtunk szemtől szembe
dicsérni. Hogy ez szemérmesség kérdése
volt-e, azt én nem tudom. Várkonyi Zoltán
megjelent a Macska-játék szolnoki
bemutató előadásán. És még aznap este
közölte, hogy szeretné ezt a darabot
eljátszani a Pesti Színházban, és szeretné,
ha én rendezném. Egy második éve a
szakmában dolgozó rendező számára ez
óriási boldogság, óriási öröm. Én mégis
azt válaszoltam, hogy természetesen nem
fogom meg-rendezni a darabot a Pesti
Színházban. Várkonyi elképedten
kérdezte: - Hát teljesen megőrültél?
Mondtam, hogy nem. A baj az, hogy nem
lehet tudni,



nem lehet „copyright-olni", hogyan jött
létre ez az előadás. Itt kitűnő színészek
dolgoztak. Nem tudjuk szétválasztani,
mennyit talált ki, mennyit érzett meg
Örkényből például Hegedűs Ágnes. Nem
tudjuk, hogy Koós Olga mennyit érzett
meg Örkényből, és mi az a jogvédelem,
ami tulajdonképpen kötelezően az ő
nevüket védené. Ezért én semmiképpen
sem rendezem meg Pesten az előadást.

U.: Mi volt a megoldás?
Sz.: A megoldás : a minden szilárd

elhatározás utáni természetes pálfordulás.
Hazamentem, és a feleségemmel meg-
beszéltük, hogy szerintünk ez így tisz-
tességes. Nem lehet egy még ki sem hűlt
előadást „eladni". Az még mozog, ott élnek
benne a mozdulatok - a mai napig is élnek,
a prágai Nemzeti Szín-ház Örkény-
előadásában, a Pesti Szín-ház előadásában
is. Ott élnek a mozdulatok, amelyek más
ember testéből indultak meg. Újabb
színész is megérezte, milyen találó ez a
mozdulat, és szívesen átvette. Tehát végül
ez is, mint minden színház, nem egy ember
nevéhez, nem-csak és kizárólag az íróhoz
vagy rendezőhöz fűződött. Ezért álvita a
rendező-vagy színészcentrikus színházé.
Emögött mindig idegen célok rejtőznek. A
vita ostobaságát leleplezi, hogy a színész
rátalálhat egy pillanatra, gesz-tusra, amit
azután nemzedékek örököl-nek át.
Pontosan emlékszem például, hogy
Hegedűs Ági találta ki a következő
gesztust. A Macskajáték egyik legszebb
jelenete született belőle. Ami-kor az
öregasszony beleteszi a pohárba az általa
elképzelt mérget, és megkavarja az ujjával,
majd utána lehajtja az egészet, megtörli a
ruhájában a piszkos ujját, és valami
rettentő torz fintort vág, hogy hát
tulajdonképpen ez a halál valami egészen
gusztustalan dolog, mert olyan keserű,
vacak, hogy az rettenetes. És ez persze
Örkény, máris Örkény, mert a halál
pillanatáról mit lehet mondani? Hogy
rohadt, keserű, vacak. Azt hiszem, szó
szerint idézem az Örkény-szöveget.
Mindezt a „copyright" problémájára
mondtam el. Bevezetőjeként annak, hogy
végül is miért mondtam a Macskajáték pesti
rendezésére nemet. Várkonyi azonban
ismét fölhívott és azt mondta, hogy ostoba
vagy, fiam, itt most nem erről van szó, a
színész ad, ez a világ törvénye, és ezek a
színészek egy csöppet sem sértődnek meg,
ha te másutt is megrendezed a művet.
Ezután én ezt a gondomat megosztottam a
kol

légáimmal. Á szolnoki színház olyan
színház volt, amelyben nagyon sokat be-
szélgettünk egymással. A színészektől
kezdtem hallani ugyanazokat a mondato-
kat, amelyeket Várkonyitól, hogy ez az-
tán igazán ostobaság, erről aztán szó nem
lehet, gyerünk menni, csinálni. Mi is
részesei vagyunk a darabnak, épp ezért
majd együtt fogunk örülni a sikerének. És
ez így is lett. Ezt nem a pillanat
lelkesedése mondatta velük, ha-nem ezt
mindvégig így is érezték.

Hadd idézzem vissza most tanulság-
képpen a Macskajáték szolnoki bemuta-
tójának főpróbáit. Csak az utolsó előtti
főpróbára érkezett le Pista, olyan biza-
lommal volt hozzánk, hogy addig meg
sem tekintette az előadást. Ez nem ér-
dektelenség volt, hanem ő nagyon pon-
tosan tudta: egy előadás megszületésének
vannak olyan periódusai, amelyek nem
árulhatják el az előadás végleges formáját.
De akkor már nyilván ő is nagyon kíváncsi
volt rá. Emlékszem, a Tisza szállóban
laktak, onnan mentünk át megnézni a
főpróbát. Ez már nyilvános főpróba volt, a
kollégák, színészek, műszakiak, gazdasági
dolgozók hozzátartozói töltötték meg a
nézőteret. Köztük volt Kaszab
Annuskának, a világ egyik leg-
nagyszerűbb színésznőjének egyik isme-
rőse. Kaszab Anna játszotta a darabban
Cs. Bruckner Adelaidát, utolérhetetlen
nagyszerűséggel. Nos, ezúttal a ház-
mesterének négyéves kislánya is ott ült a
nézőtéren, s áhítattal figyelte az elő-adást.
Igen ám, de amikor az előadás első
részének közepe felé Giza egyik
monológja kissé tragikussá fordult, és már
némiképp erőteljesebb hangokat adott, és
egyre jobban kezdett aggódni Erzsi
sorsáért, akkor egyszerre csak a kislány
megszólalt a nézőtéren, és elkezdett
beszélgetni a színpaddal. Az addig
„beinduló" hatás, ami egy darab, egy
együttes, egy elképzelés egészét jelen-tette
volna, egyetlen másodperc alatt darabokra
tört, szilánkokká esett szét. A színészek
megzavarodtak a színpadon, a kislány nem
értette, miért nem beszélhet ő is, a
házmester néni történetesen nagyothallott,
ezért nem fogta fel, hogy neki pisszegnek;
meg is kérdezte, hogy mit tetszenek
kérdezni. Egyre nagyobb hangzavar
támadt a néző-téren, a főpróba még
mindig tartott, nem állt le, hosszas
huzavona után végül is a néni a hangos
párbeszédek során megértette, hogy neki
ezzel a kisgyerek-kel el kell hagynia a
nézőteret. Az első rész így fejeződött be.
A második rész

aztán borzasztó stressz állapotában, de
elég jól sikerült. Pista, azt hiszem, akkor
nagyon boldog volt. És mégis képes volt
ebben az állapotban is okosan fogalmazni.
Holott kétségbeesett volt és
halotthalovány, érthetően, mert végül is az
ő élete ott volt a színpadon. Azt mondta
ekkor: ennél kiszolgáltatottabb műfaj, mint
a színház, azt hiszem, nem létezik. Íróként,
az íróasztalnál, sosem tudtam átélni ezt a
kiszolgáltatottságot. A színház olyan, hogy
mint egy kis fiaverebet, úgy kell őrizni, és
úgy kell vigyázni rá, mert bármelyik
pillanatban elrepülhet. A színház az
emberi érzékenységgel dolgozik; ha ez az
érzékenység bárhol megsérül, abban a
pillanatban fölrobban minden, és a színház
elveszítheti hitét, hatását, önmagát.

U.: Örkény minden darabját különböző
stílusokban írta. Hozzád került az egyik,
azt mondhatnám, legrejtélyesebb műve; a
kulcsát azóta is keressük. A Kulcskeresők.
A Kulcskeresőknek két változata van. Az
egyiket te rendezted, a másik a Nemzeti
Színház színpadán valósult meg. Mi a
különbség a két Kulcskeresők között?

Sz.: A Nemzeti Színház előadását Major
Tamás rendezte, nekem tanárom.
Drukkerként ültem ott a többi főiskolással,
akiket mind Major tanított, hogy kiváló
előadás legyen. Az első rész azonban más
átiratban jelent meg a színpadon, a
második rész nagyjából azonos volt a
korábbival. Emlékszem rá, hogyan mesélte
el a történetet először Örkény. Roppant
abszurd történet volt, melyet a megírás
szelídebbé csiszolt. Örkény azt mondta,
olyan dara-bot akar írni, melyben szerepel
egy pilóta, aki egy rendes, menetrendszerű
MALÉV-gépet vezet, majd egyszerre csak
úgy érzi, hogy ott fönn valami csodálatos,
eszményi szabadság érzetét éli át, és bár
kötné a légifolyosók szabálya, neki most
tovább kell repülnie. Különös vágy hajtja,
ebben nem akadályoz-hatja meg senki.
Később repülőgépével - amikor már
leszállásra kényszerül - egy országúton
landol, a letarolt paradicsomokat vérnek
vélik ... nos ettől egy csöppet
elkanyarodott a darab. Nagyszerű történet
volt. Örkény, azt hiszem, az egyperceseit
is néha úgy írta, hogy sztorikat mondott.
Kitalált egy történetet, amelynek a magva
tökéletesen igaz volt, de az ő
elmesélésében kezdett terebélyesedni. Az
egyperces szűk kereteihez képest az
„elterebélyesedés" látszatra ellentmondás.
Én a



szót más értelemben használom. Elbe-
szélés közben az Örkény-történet mindig
léptéket változtatott. Mindenből rend-kívül
humoros történetet tudott kibon-tani, tele
képtelenséggel. Egy angol újságíró
meglátogatta őt - mesélte például -, és
megivott nála egy üveg whiskyt.
Távozásakor taxit kellett hív-ni,
besegítették a taxiba. A magas, nagy-darab
újságírót azonban semmiképpen sem
tudták betenni a taxiba. Nyomták az egyik
oldalról, igen ám, de a másik oldalon
állandóan kiesett az újságíró. Ezt a kis
viccet csak azért mesélem el, mert az
együtt dolgozásunkkor is, beszélgetések
közben is majdnem mindig tettenérhető
volt, hogy egyszer csak egy egészen
különleges, nagyon szuverén és rendkívül
izgalmas agyműködés váratlanul átértékel
egy helyzetet a saját fantáziájában, és
hirtelen más léptékben jelennek meg ezek
a dolgok, némi távolságtartással. Amit
elmesélt, azt rögtön már-már egy példázat
szintjéig emelve tudta megjeleníteni.

U . : A Kulcskeresők változatairól kezdtünk
beszélgetni. Hogyan alakult a
munkafolyamat?

Sz.: A Kulcskeresőkkel való munka sok-
kal több fáradsággal és kevesebb örömmel
járt, mert pontosan tudtuk, hogy Örkény a
második részben hatalmas dolgokat tud
megfogalmazni. Azt is tudtuk már
kezdetben, hogy az első rész inkább külön
darab, mintsem a második rész
előkészítése. Örkény nagyon sok
változatot készített hozzá. Azt hiszem, hat
vagy hét változat készült el a darabból,
míg végül is elnyerte azt a vég-leges
formáját, amelyet mi mutattunk be.
Örkény ezúttal is rendkívül türelmes és
megértő volt az én konok, bulldogter-
mészetemmel, mert hisz én állandóan
ösztökéltem, hogy igen, ez nagyszerű,
nagyszerű, csak még itt próbáljunk ki
valamit. . .

U.: De az, hogy a darab végén döröm-
bölnek, a szabadságukért. . . ?

S7.: Az megvolt, a vége az megvolt, és
a leszállás is megvolt, és minden megvolt,
az is, amikor együtt maradtak bezárva, de
az, hogy hogyan jutunk el odáig, gond
maradt. És akkor újabb konfliktus támadt:
amikor Örkény a fő-próbát megnézte,
kijelentette, hogy az egyik figurát
alapvetően félreértettem, mégpedig a
Bolyongó alakját. Papp Zoli játszotta a
Bolyongót. Ő egy sokkal inkább idegen
világból jövő fura alakot képzelt el. Nem is
merem visszaadni Örkény véleményét,
mert talán torzítom,

és úgy rémlene, mintha ő rossz érvek-kel
válaszolt volna nekem. Az érvei nagyon
pontosak voltak, vagy nagyon igazak
voltak, csak én akkor az ellenkezőjét
éreztem. Vita, veszekedés ? Még ilyen is
volt. Én kifejtettem, hogy engem ez
érdekelt a darabból, hogy ez a Bolyongó
nem egy idegen világból jött, ez közöttünk
él, naponta találkozunk vele, vagy talán
magunkban is találkozhatunk ezzel a
Bolyongóval. Nem csodatevő ő, csak
valami különleges érzéke van ahhoz, hogy
ki mennyit bír el, és ezt az érzékét olyan
finoman próbálja eszközzé formálni és
gyakorolni, hogy ő az az ember, akin
láthatatlanul is átgyalogolhatunk, akibe
belerúghatunk, akit megpofozhatunk, s
ettől még nem is lesz lelki-furdalásunk, és
mégis, ez az ember nagyon pontosan tudja,
hogy bennünk mi történik. Bennem tehát
így élt ez a figura. Pista nagyon sok
esetben kitűnő pedagógiával rendelkezett
velem szem-ben. S ezért nem éppen az
„elégtétel" kedvéért említem meg, de
Örkény a premier után azt mondta, hogy
rendben van, elfogadom ezt a Bolyongót.
Nagyon boldogok voltunk Papp Zolival
együtt, mert nagyon hittünk abban, hogy
csak ilyen Bolyongó létezik. Egyébként
mi a színházban abban hiszünk, hogy egy
darabnak rengeteg értelmezési tartománya
van, és nagyon sokféleképpen lehet azt
megrendezni, elkészíteni, helyzettől,
színészektől, rendezőtől függően, de mi
akkor nagyon konokul azt éreztük, hogy
ez a Bolyongó ilyen, s azóta is úgy vélem,
hogy ez a Bolyongó ilyen húsból és ilyen
lélekből gyúrt ember.

Berend T. Iván

U.: Ezt a műsort Örkény Istvánnal együtt
készítettük elő. Amikor megkérdeztem
tőle, ki legyen az, aki az ő drámaírói mű-
vészetéről beszél, akkor azt kérte, hogy
Berend T. Iván akadémikus működjön
közre. Engem ez meglepett. Végiggon-
doltam a kérés okát. Talán az, hogy
Örkény drámaírói pályáján kezdett el
foglalkozni azzal, ami az életműved köz-
vetlen tárgya. Mi a kelet-európai törté-
nelem, mi a magyar történelem sajátossá-
ga? - Örkény István élete vége felé, utol-
só drámáiban, ezzel foglalkozott.

Berend: Hadd kezdjem azzal, hogy utó-
lag nagyon is megtisztelő hallani Örkény
Istvánnak ezt a megjegyzését. Nagyon
csodáltam az ő művészetét, talán pontosan
azért, mert éppen a legutóbbi évek vagy az
évtized Örkény-alkotásaiban nagyon sok
olyan kérdéssel, sőt - nyu

godtan használhatom ezt a szót - olyan
elemzéssel találtam szembe magam, ami
engem is foglalkoztatott. Ez különös,
katartikus, megrázó erővel a Pisti a vér-
zivatarban című darabja kapcsán tudato-
sodott bennem, hiszen ő itt végiggondolta
azt a történelmi korszakot, amellyel
idestova negyedszázada magam is -
különböző időmetszetekben - foglal-
koztam. Engem két dolog ragadott meg és
ragadott el Örkény szemléletében és
művészetében. Az egyik - talán furcsa,
hogy ezzel kezdem - nem tartalmi, hanem
formai jellegűnek tűnhet: a látásmódja.
Az a groteszk forma, amely
tulajdonképpen a történelem groteszk va-
lóságát realistán tükrözte, és az az iro-
nikus szemlélet, amely annyira nem jel-
lemző a mi történelemírásunkra vagy
történelemszemléletünkre. Ezt mindig,
kissé kötelezően, enyhe pátosz lengi kö-
rül, mintha ez lenne az elvárás, az igény a
történeti munkákkal szemben a közönség
részéről is. Úgy érzem, hogy Örkény
látásmódjában bizonyos nagyon mély és
nagyon magas kultúrpolitikai és törté-
nelemszemlélet érvényesül. Egyfelől
emelkedettség, másfelől irónia. A jelen-
ségek olyan visszájáról és színéről egy-
szerre láttatása és látása, ami bizonyos
rokon szomszéd irodalmakban, főleg a
csehben olykor megjelenik, de a miénk-
ben ritkább. Ez önmagában is nagy je-
lentőségű.

U.: A Pisti a vérzivatarban néhány esz-
tendőt - ha nem is az íróasztalban - pihent.
Nyomtatásban valamennyien olvashattuk.
Talán Várkonyi Zoltán géniuszára várt az,
hogy megkísérelje színpadi
megvalósítását. Bizonyos támadások is
érték a darabot. Az Élet és irodalomban
épp a te cikked sietett Örkény művének
védelmére.

B . : Engem meglepett, megdöbbentett és
bizonyos értelemben felháborított a
kritikák hangvétele, hozzá nem értő
megállapításainak sora, értetlensége. Ezért
életemben először írtam színházi témában,
egy dráma kapcsán újságcikket.

U.: Ez nem volt pusztán színházi téma...
B . : Történelmi, politikai téma volt a

színház ürügyén. Hangsúlyoztam is, hogy
nem értek a drámához, nem is akartam
abban a látszatban feltűnni, hogy értek
hozzá. Az az értetlenség azonban
bosszantó volt. A kritika jó része -
megítélésem szerint - olyan elemi kér-
déseket nem látott meg, nem értett meg a
darabból, ami pedig a fő mondanivalója
volt. Azt vetették Örkény szemére,



hogy összebékít, hogy tulajdonképpen
nem sugall mást, mint hogy az ember
vádlott is meg vádló is egy személy-ben;
gyilkos is és áldozat - hogy tulaj-
donképpen az ember jó meg rossz. Te-hát,
így egy nagy közhely marad a darab
végén, és ezt már jól ismerjük stb.
Ilyeneket is jócskán mondtak. És még azt
is felemlítették, amire már céloztál, hogy a
megírástól, ha jól emlékszem, tíz év telt el
a színpadra kerülésig, és egyes kritikák azt
mondták, hogy elporosodott a darab, hogy
annak idején ez mondanivalót hordozott,
de ma már, a bemutatáskor - egy kritika
még ezt a fogalmat is használta, ha jól
emlék-szem - kabarétréfák
összeillesztésének minősíthető, olyan laza
szerkezetű darabnak, ami nem hordoz sok
újdonságot.

U.: Mindezt arról a darabról írták le,
amelyik a magyar történelem legfontosabb
gondjait tárgyalja, ha jól értelmeztem a
cikkedet.

B.: Megtévesztő ez a darab, sok szem-
pontból. Ha csupán felületes pillantást
vetünk rá, akkor a sok beillesztett egy-
perces novella révén villámtréfák halma-
zának is felfogható. Felfogható úgy is,
mint mulatságos poénok sora, és elsik-
kasztható a történelmi mondanivalója. Sőt:
történelmi mondanivalóját egyenesen
kérdésessé is lehet tenni. Itt van például az
a nagyon sokat vitatott Duna-parti jelenet,
ez váltotta ki a legnagyobb viharokat.
1944 telén játszódik. Á nyilas fegyveresek
és a Duna-partra kivitt áldozatok, zsidók,
egy katolikus pap és mások együttesen
vitatják meg a teendőket. Még a nyilasok
is „feszengenek" ebben a helyzetben.
Ekkor a kivégző osztag parancsnoka beáll
a sorba, hogy őt is lőjék le. Erre mondta a
kritika, hogy a történelem nem ilyen volt.
A ki-végző tisztek nem álltak be a
kivégzendők közé. Az áldozatok nem
tárgyalhattak a végrehajtás módjáról a
pribékek-kel. Tehát nem ez a valóság.
Nos, szerintem ebben a jelenetben igazi
mélység-re vall a groteszk, ironikus, furcsa
látásmód.

A mű szerkesztése is szokatlan. Mint-
ha, mondjuk, az impresszionisztikus stílust
követte volna. Pontokat rajzolt fel,
különböző színű pontokat, mint ahogy volt
is annak idején ilyen kísérlet a fes-
tészetben. A színskálát fölborítva pon-
tokból rajzolták ki a képet. Örkény is egy
sor különböző színfoltot rajzolt fel, s ebből
állt össze a történelmi valóság. Nekem már
a darab figyelése közben is Picasso jutott
eszembe. A Guernica, me

lyet Picasso szinte Guernica bombázásá-
nak másnapján kezdett festeni. Abban a
festményben is rengeteg groteszk van. A
végtagok nem ott kezdődnek, ahol
anatómiai helyük lenne, másutt a fül, az
orr. Örkény darabjában is a legkülön-
bözőbb helyeken bukkannak fel a végta-
gok, az arc oldalából nőnek ki az orrok, de
emögött mégis a nagyon mély analízis
működik, és pontosan ennek a furcsa
fölbontásnak, analízisnek a segítségével
jut el egy olyan történelemképhez, mely -
s ezt hozzá kell tennem - a tör-
ténelemírásban sem mindig fedezhető fel,
mert a történelemírást is gyakran jel-
lemezte a múltban is, még a jelenben is az
olyan historizálás, mely bizonyos
koncepciók szerint fűz fel bizonyos tör-
ténelmi eseményeket, tehát: vagy úgy lát-
ják a magyar történelem négyszáz évét,
száz évét, ötven évét mint forradalmi,
osztályharcos, nemzeti felszabadító küz-
delmek sorozatát, vagy mint kudarcokét,
árulásokét. Örkény viszont épp az együt-
tes látással tudja tulajdonképpen meg-
fogalmazni a történeti folyamat lényegét.
A történetírásra sem mindig jellemző
ugyanis, hogy a folyamatok egységét lát-
ja, tehát nem azt a rossz ízű historizálást
követi, ami a magyar történelmet vagy a
küzdelmek, függetlenségi harcok,
osztályküzdelmek hősies sorozatának
állítva be, vagy fordítva, kudarcok,
vereségek, árulások sorozataként. Az ör-
kényi módszer azonban úgy látja a tör-
ténelmet, ahogy az valóban megtörtént.
Volt igenis forradalom, a külső hódítók
elleni harc, de utána megbicsaklás, ve-
reség, ellenhatás. Az egyes korszakban élő
emberek eligazodása bizony nem lehetett
könnyű. Örkény ezt mutatja be annak a
meggyötört falunak a népében,
amelyiknek egyszer így kellett köszön-
tésre lendítenie a karját, hol pedig más-
ként. A művészi kép ezzel is kifejezte,
milyen bonyolult, nehéz viharokon ment
át ez a nép az elmúlt fél évszázadban. Oly
ellentmondásos volt a folyamatok-nak az
emberekre gyakorolt hatása, hogy a
történelem valójában közvetlenül
produkálta azt a dialektikus egységet,
hogy áldozat és bűnös között nagyon
bonyolult viszony alakult ki. Én úgy ér-
zem, hogy a Pisti nagy értéke, hogy ki-
mondta: maga az áldozat is válhat bűn-
segédi bűnrészessé, és bizonyos esetek-
ben azzá is vált.

U.: Örkény darabjának tehát az az ér-
téke, amit a hátrányának véltek. Kaba-
rétréfák sorozata? Inkább döbbenetes
leegyszerűsítés. Csontig, az igazságig.

B.: Annyira, hogy éppen erről beszél-
gettünk Örkénnyel a levélváltásunk kap-
csán. Én elmondtam neki, hogy miben
látom a darab értékeit. Azt válaszolta,
hogy ő teljesen ösztönösen közelített a
témához. Nem a történelem lapjairól,
hanem saját élményein keresztül jutott el
az emberi magatartások vizsgálatához. Á
pszichológiai reagálások megfigyelésével
ahhoz, amihez a történeti vizsgálat a maga
módszereivel. Örkény annak örült, hogy a
két gondolatrendszer vagy néző-pont- a
történelmi és az írói - találkozott.

Engem visszamenőleg is megráz, hogy ő
már megírta azóta ismert búcsú-leveleit,
ezekben elköszönt mindenkitől, amikor
elkérte azt a néhány évvel ez-előtt
publikált, Közép- és Kelet-Európa
gazdaságtörténetéről szóló, sok száz ol-
dalas, Ránki Györggyel együtt írt köny-
vemet olvasni. Akkor még mindig dol-
gozott az utolsó drámáján. Ez kapcsolódik
a Pistihez, hiszen annak egyik epizódja, az
50-es évek konstruált pereinek problémája
lett utolsó drámájának fő témája. Vagyis
Örkényt az egész szélesebb történelmi
összefüggésrendszer izgatta, sokkal
erősebben és jobban, mint saját egészségi
állapota. A fizikai fájdalmat ezekben a
hónapokban már nagyon-nagyon erősen
érezte, de környezetének nem mutatta.

U.: Említetted: a magyar történelmet
egyoldalúan szokták látni, hol a győzel-
mek, hol a kudarcok sorozatának. Örkény
István életművének jellemzéséből kiderül,
hogy a győzelmek és kudarcok az ő
életében is csodálatos egységet alkottak.
Ez az egység az életmű.
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