
kivágott hosszú útjának, a Tatár is új, jobb
helyre akar költözni. A Színész
elvonókúrára készül. Mindenki terveket
sző. A Művész Színház 1969-es elő-
adásában erre a „megjavult", bizakodva
piknikező társaságra hullt rá a függöny.

Itt van a darab mai értelmezésének
válaszútja. Efrosz szerint valójában csak
itt kezdődik a darab. Itt kezdődik a Ta-
ganka előadásának második része. Ha az
első cirkuszi forgatag volt, úgy ez bírósági
tárgyalás, amelynek során Szatyin
rábizonyítja Lukára, hogy hazudott:
túlvilág nincsen, s az elvonókúra senkin
sem segít. Ugyanakkor van mégis valami
tartós érték, lehetőség - teszi hozzá a
rendező -, ami még ezekben az embe-
rekben is él, sőt - talán már csak bennük
él. Ez talán még segíthetne rajtunk.

„Minden az emberben, minden az
emberért! Csak az ember létezik, minden
egyéb - csak az ő kezének és agyának
alkotása! Em-ber! Ez gyönyörű! Ez
büszkén hangzik! Nem sajnálni. . . Nem
megalázni a sajnálkozással..."

A közönség persze betéve tudja ezt a
szöveget, minta többi orosz klasszikust. S
így, mint ez már kezdettől szokás Efrosz
színházában, a Színész (A. Bortnyik)
afféle „kötelező olvasmányként", a sza-
vakat elharapva mondja el Gorkij híres
monológját az emberi méltóságról. Mint a
század eleje óta már többször kiderült,
nem a szavakban van ugyanis az emberi
jogok garanciája. Ezzel a szövegfelmondó
hadarással a színész az emelkedett szavak
mai értelmét keresi, kéri számon a Luka
képében járó - fiatal szerzőn és mai
citálóin.

Szatyin - egy közülünk. Negyvenes
éveiben járó, rosszkedvű lakótelepi kor-
társunk. Sötét konfekcióruha, fekete fél-
cipő, kihajtott fehér ing. Ő az előadás
főszereplője. Ott van mindig a porondon.
Az ő kérlelhetetlen, tiszteletlen átkozódása
veri fel, kergeti körbe újra és újra a
menazsériát.

Bubnov, a hamiskártyás, az egyik kg-
hitványabb alak az éjjeli menedékhelyen.
De lám, még neki is van egy titkos vágya:
fejedelmien megvendégelni egyszer az
egész társaságot. Es a végén épp ez a
nyomorúságos dínomdánom lesz az
előadás csúcspontja.

Kitavaszodott. Luka odébbállt. Min-
denki jó útra akar térni. De Bubnovnak
véletlenül beüt a kártya, nyer. Vesz két
üveg vodkát, füstölt halat s egy egész
füzér perecet. Kissé már pityókásan állít
be, mindenkit fölver. - „Mindenki a

vendégem!" A Tatár persze tiltakozik: új
életet akar kezdeni, aludni akar. Bubnov:
„Mindegy, aludni úgyse hagyunk!
Énekelni fogunk... Egész éceaka!" A Tatár
megérti, hogy nincs mit tenni, s jó képet
vág a dologhoz. „Te, Bubnov, te sátán. . .
Hozd ide a pálinkát. Dalolni fogunk,
mulatni fogunk, s ha jön a halál, meg
fogunk halni."

Lassan sötétbe borul a hatalmas szín-
pad. Csak a „halálmatracot" világítja meg
egy lámpa. Mindannyian azon ülnek már.
Nem akar már itt senki „megjavul-ni",
stréber lenni. Igy jó, így együtt. S
felcsendül a dal nagy erővel, három
szólamra:

„Fölkel a nap s lehanyatlik... S
börtönöm sötét marad..."

Nem egyszerű éhenkórászok danolá-
szása ez. Magabiztos, győzelmes kórusban
szól a dal, a nemzeti sorsfelismerés és -
vállalás büszke dallama. Most szüle-tik
meg, itt a színpadon, s nem rádión
játsszák, mint a Mozart-muzsikát. A „Tíz
nap..." egyszerű és erőteljes szín-padi
eszközei villannak fel egy pillanatra. Most
valóban minden megtörténhetne. De
betántorog a Báró, s öklendezve bejelenti
a Színész öngyilkosságát. A dal
megszakad. Szatyin halkan, dühösen
megjegyzi: „Eh... elrontotta a nótá t . . . Ez
a bolond!"

Előadás végén a reflektorok ránk sze-
geződnek vallatón, felelőst keresve. S a
szereplők vádló tekintete ott a „halál-
matracon", akiket Luka is, a Színész is
elhagyott. - K i rontotta el a nótát? A nótát
most már nem szabad elrontani!
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Átértelmezett klasszikus

A Glembay Ltd.
a zágrábi Horvát Nemzeti Színházban

Panoptikum

Színpadnyi fekete dobozban tablóba me-
revítve állnak, korhű ruhákban a sze-
replők. A Glembayak. Mind. A jelentő-
sebbek, a családtagok, a kevésbé jelen-
tősek, a rokonok, barátok, útitársak,
haszonlesők, kibicek. A teljes Ltd. Mör-
der und Falschspieler. Kivéve Leonét, ő
nincs a képben. A proszcéniumon áll.
Rajzai, rajzlapjai fölött, között. Tekintete
az állókép és a földön heverő rajz-lapok
között sétál. Egy pillanatban arra kell
gondolni, hogy a panoptikum, a
kriptadíszletbe helyezett állókép egy
Leone-rajz, hogy a papírlapokról pa-
noptikummá lett az Ltd.-tabló.

Leone rajzlapjai a kívülálló védő-
bástyái s a kívülállás bizonyítékai. És
bizonyítékai a konfliktus lehetőségének.
A drámának.

Megelevenedik a tabló, megmozdul az
állókép: kezdődik a dráma.

A rendező, Petar Vecek olvasata szerint
a Glembay Ltd . tartóváza három nagy
konfliktusjelenet. Puha, a család jogtaná-
csosa és a család, elsősorban a családfő kö-
zött; Leone és az apja között; Leone és
mostohája, a szép báróné között. A rende-
ző olvasatát színészválasztása is segíti és
igazolja. Kulcspont: Leone szerepének
kiosztása. A konfliktusdráma konstruk-
ciójához eszményi Leone - Rade Serbed-
zija. Stílusa más, mint a többieké. Össze-
téveszthetetlen, sajátos hanghordozása,
gesztusai vannak, amelyek olykor mo-
dorosak lehetnek, de megkülönböztető
jegyekként ebben az olvasatban drama-
turgiai, drámai funkciót kapnak. Rade
Serbedzija nem az az überspannt-színész,
amilyenekre Leone szerepét szokták
osztani. Ő inkább lázadó típus, ezért lehet
Vecek eszményi Leonéja. A többi
színészt is úgy választja a rendező, hogy
koncepciója minél tökéletesebben érvé-
nyesüljön. Ignjat Glembay, a Glembay-
cég hatvankilenc éves igazgatója, a csa-
ládfő: a tagbaszakadt, dörgő hangú Ka-
simir Zidaric; Silberbrandt, a báróné
gyóntatója (és aktuális szerelme, ágvasa):
a lányos arcú Zlatko Vitez; Angelika
Glembay, dominikánus nővér (és kék-
harisnya): a csodálkozó tekintetű Vlasta
Knezovic; Glembayné, Castelli bárónő:



az ezerszázalékos nő, Dubravka Miletic,
Zidaric, Vitez; Knezovic, Miletic - s az
epizodisták, elsősorban Pero Kvrgic és
Josip Marotti - jó ismerői és művelői a
lélektani színjátszásnak, s itt mást nem is
kérnek tőlük. Az árnyalatokat a szerepek
határozzák meg. Zidaricnak a hatalmast
mutató külső és egy fáradt szorongó
ember ellentmondásait, Viteznek és Kne-
zovicnak a bigottságot, Mileticnek vi-
szont a fölény látszata alatt vibráló ideges
félelmet, veszélyérzetet kell meg-
mutatnia, lélektanilag-emberien
hitelesen.

Amilyen fontos Leone, majdnem olyan
fontos Puba jó kiosztása is. Izgágaságá-
val Bozidar Alic ideális Puba.

A rendezés koncepciója három szín-
játszói stílust, három színészi réteget
igényel. Tehát eszközeiben ez az előadás
heterogén, de ez nem zavaró, ellenkező-
leg: a különböző színészi eszközöknek
együtt, egymás mellett, egymás ellené-
ben van funkciójuk.

A három nagy konfliktus három me-
netben zajlik le.

Puba és a család. Puba, aki általában fé-
lénk, mint egy szegény vidéki rokon a
gazdag háznál, időnként megkockáztat
egy-egy észrevételt, megjegyzést, de
gyorsan visszahúzódik, ezúttal agresszív,
támadó. Nem lehet meggyőzni, szán-
dékától eltéríteni, nem lehet lerázni: mint
a pióca, állhatatos és szívós. Nem csak
megjegyzi, hogy a támadó szocialista
sajtóval szembe kell fordulni, meg kell
leckéztetni, hanem makacsul ki is tart
elképzelése mellett.

A konfliktus - ebben az egész életre
kelt tabló részt vesz - szerepe, hogy ki-
derüljön: a Glembayok, a nagyok, a
hatalmasak, a gazdagok félnek a nyilvá-
nosságtól.

Leone és apjának felvonásnyi jelenete,
konfliktusa szakaszosan épül fel, lassan,
akadozva bontakozik ki. Leone szeretné
elkerülni az összeütközést, amelyből - jól
tudja - végső leszámolás lesz. Leone már
elhatározta, hogy itthagyja ezt a
Glembay-barlangot, megy. Már modell-
ként nézi hozzátartozóit, ismerőseit. Raj-
zolja őket. A szakaszos építkezés ellenére

elkerülhetetlen a konfliktus, s noha több-
ször indul, jut el a csúcsra, s ugyanennyi-
szer lanyhul is az összecsapás lendülete,
fokozatosan és elkerülhetetlenül eljut a
végső, nagy pillanatig, amikor már nincs
visszaút, nincs lankadás. Az utolsó nagy
lökést az adja, amikor az apa meg-sérti
Leone anyaemlékét, s erre még rá-licitál
azzal, hogy ócsárolja fia képeit,
művészetét. Leone tudja, hogy ő nem
nagy művész, de mivel festő volta éppen
az elkülönülés nagy lehetősége, sőt bizo-
nyítéka is annak, hogy ő más, mint a többi
Glembay, az apa kritikája vérig sérti. (A
rajzlapok, amelyekről itt már volt szó,
ismét fontos drámai funkciót kap-nak!)
Nem kímélheti tovább az öreg és beteg
embert, a szemet szemért elv alapján
leplezi le mostohája, Castelli bárónő
erkölcstelen életét. A vég az apa halála. A
szíve nem bírta ki.

A rendező nem előre tervezett leszá-
molásként képzeli Leone és apja jelenetét,
végül is azonban elkerülhetetlen az
leszámolás. A lappangó tragédia be-
következik.

Az apa halála kétségtelenül az előadás
leghangsúlyosabb helye, a vég kezdete, de
nem metszi el a cselekmény fonalát. Az
egyik csúcsról a rendező zseniális öt-lettel
átvezeti a drámát a másikra, Leone és a
bárónő nagyjelenetéhez.

Az apa a ravatalon fekszik, ugyanazon
az asztalon, amelyen előbb biliárdoztak,
majd üvegek sorai jelezték az elfogyasz-
tott ital mennyiségét, jobbról és balról
díszőrség, valaki egy bársonypárnán a
kitüntetéseket tartja, jobbról bejön Leo-ne.
Kezében lavór, karján törölköző, olyan
fehér ruha, amilyent a borbélyok tesznek a
borotválkozást kérő kuncsaftok elé,
megmossa apja lábát, zsebéből körömvágó
ollót vesz elő, majd levágja a halott
körmeit. Groteszk és szívszorító
egyszerre. Olyan, mintha a feladatát tel-
jesítő idegen lépne a ravatalhoz, aki végzi,
amiért fizetik, ugyanakkor van benne
alázat, sőt sajnálkozás, megbánás, már-
már szeretet is. Leone szereti az apját?
Már régen nem, de most az apa halott, s ő
a fia. Ezt játssza el Serbedzija. Pon-
tosabban jelzi, semmiképpen sem akar
belefeledkezni, beleveszni a bűnbánó fiú
szerepébe. Legfőbb fegyvere, cinizmusa
most sem hagyja el. Leteszi a lavórt, a
benne levő vízben megmártja a fehér
borbélytörölközőt, ezt kicsavarja, majd
kirázza. Ez a mozdulat mintha felesleges
ráadás lenne. Aztán, hogy sikerült
lespriccelni a díszőrséget, kiderül, még-
sem felesleges, Leone cinizmusából kö-

Jelenet a zágrábi Krleza-előadásból (Rade Serbedzija és Kasimir Zidaric)



színháztudomány
vetkezik, így fejezi ki véleményét apjával,
a jelenlevőkkel szemben. Ez a gesz-tus
folytatódik a körömvágás díszőrséggel
kísért jelenetében.

Leone elárulja és igyekszik leplezni is
kettősségét, azt, hogy Glembay, s hogy
nem akar Glembay lenni. Igaz, amit An-
gelika mond neki, hogy szüntelenül szidja
a Glembayokat, de ez akkor hangzik el,
amikor Leone apja mögött áll, s mossa a
halott arcát. A vád jogos, de éppen akkor
halljuk, amikor a rossz fiú szeretetének,
még ha ez megkésett is, jelét mutatja. A
törődés, a szeretet meg-nyilvánulásának
kell felfogni azt is, hogy elkészíti apja
halotti maszkját, noha ez a művelet sem
nélkülözi a groteszk jegyeket, mögüle ki-
kiütközik Leone cinizmusa. Amikor lefejti
apja arcáról a halotti maszkot, amelyet a
színpadon ő készít, akkor azonban mintha
az öreg Glembay megtisztulna bűneitől.
Jelképes pillanat: a fiú megszabadítja apját
az álarctól, amelyet egész életében saját
arcaként viselt.

Ekkor lép be a bárónő. Színre lépése,
első mondatai, mozdulatai még zavaróan
teátrálisak. Láthatóan nem tudja, hogy
viselkedjen. Hogyan lesz ebből nagyje-
lenet? - ötlik fel a kétely. Majd váratlan
fordulat következik : Leone a ravatal mel-
lett, apja, a férj kiterített teteme mellett
szájon csókolja mostohaanyját. Ezzel a
meglepő cselekedetével leleplezi és egy-
ben lefegyverzi a bárónőt: tudtára adja,
hogy ő tudja, a túlzott teatralizmus lé-
nyegében álarc, a belső nyugtalanság, a
feszültség eltitkolását szolgálja. A bárónő
szerepet játszott, de amikor rájön, hogy
Leone ezt tudja, a férfit nem lehet be-
csapni, eszközt, küzdőmódot cserél -
támad. Érzelmében sérti meg Leonét,
nemcsak apját sértegeti, hanem Angelikát
is. S ezzel kihívja maga ellen végzetét. A
körömvágó olló lesz a gyilkos esz-köz.

Leone most nem a kulisszák mögött öl,
mint Krlezánál, hanem a színen. Nagy
konfliktus vége csak direkt leszámolás
lehet.

Egy pillanatig ismét sötét lesz, csak
addig, hogy megint állóképbe mereved-
jenek a Glembayok.

Panoptikum.
De ez már más, mint amit az előadás

kezdetén láttunk. Akár az azonos vers-
kezdő és verszáró sorok esetében. Minden
ugyanaz, de csak látszólag, mert a két sor
között valami történt. Valami lényeges.
Vers.

A mi esetünkben pedig: színház.

P. MÜLLER PÉTER

A groteszk dramaturgiája

Örkény István drámaírói művészetének
kiteljesedésekor

Örkény István művészi pályáján 1967-
ben, a Tóték drámaváltozatának elké-
szültével és színházi bemutatójával új
szakasz kezdődött. A Tóték avatta Örkényt
drámaíróvá, ez a mű hozta meg számára a
hazai és a nemzetközi elismerést, és ez a
dráma irányította rá a legerősebben a
figyelmet arra a saját hangra, egyé-ni
látás- és ábrázolásmódra, mely később az
egész pályaszakasz jellemzőjévé vált. Az
új korszak egyúttal a beérkezés ideje volt,
és a pálya csúcsa egyben az életmű és az
életút végét is jelentette.

Az 1967-től 1979-ig terjedő periódusban
Örkény István elsősorban drámaíró-ként
tevékenykedett, a tizenkét év alatt hét
drámát írt. Dolgozatomban ennek az
alkotói korszaknak ezt a homogén szeletét
vizsgálom, abból a szempontból, hogy a
különböző léthelyzeteket, társadalmi-
történelmi szituációkat ábrázoló drámák
mélyén milyen közös tartalmi
kapcsolódások, dramaturgiai megfelelések
rejlenek. A hét drámából közvetlenül csak
ötre hivatkozom ezek a Tóték.., a
Vérrokonok, a kulcskeresők; a Pisti a
vérzivatarban és a Forgatókönyv. (A társ-
szerzőség és a műfaji jelleg miatt A holtak
hallgatása című dokumentumdrámát nem
érintem.)

I .

Örkény drámáinak a Tótéktól a
Fordatókönyvig megmutatkozó közös
lényegi sajátossága először is az, hogy
ezeknek a műveknek az ábrázolásmódbeli
jellemzője - a groteszk - egy olyan
ábrázolt tartalommal párosul, mely
ugyancsak az egymást kizáró ellentétek
szerves összetartozását rögzíti. Örkénynél
tehát nemcsak az ábrázolásmód, az
uralkodó esztétikai minőség a groteszk,
hanem a művek dramaturgiája is az.
Drámáiban a bemutatott világ minden
esetben inkongruens: értékrendjében, a
szereplők azonosságtudatában és
viszonyrendszerében. Ez az inkongruencia
természetesen nem a drámák mint
műalkotások megszerkesztettségére
vonatkozik, ha-nem az ábrázolt világra (és
az ábrázolás-mód uralkodó minőségére
is).

E korszak drámáiban a központi ala

kok egyik legfontosabb közös jellemzője,
hogy valamennyien elveszítették, éppen
elveszítik vagy még meg sem szerezték
önazonosságukat. Az identitás problémája
kitűnő lehetőség Örkénynek arra, hogy az
- nem az illetve a lét --nem lét paradoxonát
tegye meg színdarabjai dramaturgiai
szervezőelvévé. A Tótékban ez a probléma
Tót sorsában jelenik meg. A mű azt a
folyamatot mutatja be, ahogyan a
tűzoltóparancsnok lépésről lépésre
elveszíti önazonosságát, mivel az Őrnagy
kisajátítja Tótnak a faluban és a családban
betöltött szerepét. Itt tehát egy folyamaton
keresztül mutat-ja be Örkény ezt a kérdést.

Ugyanezt teszi az életművet lezáró
Fogatókönyvben is, ahol Barabás a cir-
kuszi előadás (azaz a per) folyamatában
veszíti el személyiségének integritását. A
korszak első és utolsó darabjának ez a
megfelelése azonban kiegészül egy lé-
nyeges különbséggel: a két főhős eltérő
karakterével, társadalmi státusával. A
szituáció azonos: olyan történelmi helyzet
áll előttünk, melyben a hatalom sze-
mélyiségüktől megfosztja és tárggyá fo-
kozza le az embereket. A Tótékban a
kisember, a kispolgár válik az identitás-
vesztés példájává, a Forgatókönyvben vi-
szont az mutatkozik meg, hogy egy kom-
munista, egy autentikus létet élő ember
miképpen válik egy elidegenedett és el-
torzult politikai mechanizmus áldozatává.

Amíg az előbbi dráma csak a családfő
sorsában példázza az „ember volt meg-
etetését" (hiszen a többi szereplő számára
az Őrnagy zökkenőmentesen veszi át és
tölti be Tót funkcióját), addig az utób-
biban a Mester nemcsak a Barabásra irá-
nyuló mutatványt hajtja végre, hanem
több olyat is, melyekben a mellékszerep-
lők (Marosi, Novotni, Nánási stb.) válnak
a manipuláció áldozatává. Amit azonban
az Őrnagy - egy bizonyos pontig - Tóttal
és a Mester a mellékszereplőkkel meg tud
tenni, azt ez az illuzionista Barabással
nem tudja megtenni. Ehhez kapcsolódóan
pedig a következmények is eltérőek: Tót
föllázad, Barabás elpusztul.

A két mű dinamikája azonban mégis
rokon; már az alaphelyzet is hasonló:
Barabásnak a Mester barátja, és Tót is úgy
fogadja az Őrnagyot, hogy az minél
jobban érezze magát. A két dráma fo-
lyamán ez a közelség kifordul önmagából,
és egyfelől gyilkosságba, másfelől
(Barabás oldaláról) „önként vállalt" ha-


