
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-



lálba torkollik. Amit Tót ösztönétől ve-
zérelve, a kisember normális életreakció-
jaként megtesz, azt Barabás csak artiku-
lálni tudja.

Az azonosságvesztés folyamatával
szemben magát a tényt regisztrálja Örkény
a Vérrokonokban és a Pistiben. Míg ez
utóbbiban az egyén oldaláról vizsgálja az
identitáshiány tényét és megszüntetésének
esélyeit, addig az előző darabban a
közösség (a Bokorok) oldaláról mutatja he
ugyanezt. A személyiséggé válás fel-adata
Pistit ugyanolyan hiánnyal terheli, mint a
hivatásukhoz vagy a nemükhöz
fogyatékos viszonyt kialakító Bokorokat.
A „vasutasok" úgy próbálnak magukon
segíteni, hogy - a vérükért cserébe - Páltól
várják identitásuk hiányzó elemének a
pótlását. Mimi azt várja tőle, hogy pótolja
az anyaszerephez hiányzó komplementer
gyermeki szerepet. Veronka gyereket akar
tőle. Péter azt szeretné, hogy juttassa be a
vasúthoz; Miklós pedig azt, hogy segítsen
tájékozódni a vas-úton belül stb.

Pisti a behelyettesítés (felcserélhetőség)
helyett egy más utat választ: a meg-
sokszorozódást, hogy ezzel teremtse meg
identitását. A két darab a megsokszoro-
zódás szempontjából úgy rokonítható,
hogy az egyikben mindenki Pisti, a má-
sikban mindenki Bokor (és vasutas).
Közös dramaturgiai vonás, hogy azokban
a darabokban, amelyekben az azonosság
elvesztésének folyamatát mu-tatja be
Örkény, ott ezt egyetlen főszerep-lő köré
építi (akivel egy ellenerő áll szem-ben).
Ahol pedig az identitás hiánya mint kész
helyzet jelenik meg, ott ezt a problémát a
mű minden szereplőjére kiterjeszti, ami
úgy is megfogalmazható, hogy mindenki
főszereplővé válik, de úgy is, hogy
egyetlen szereplő sokszorozódik meg
(vagy hasad elemeire).

Ha az itt felvetett probléma megfo-
galmazását az alkotói periódus egészére ki
akarjuk terjeszteni, akkor azt mond-hatjuk,
hogy Örkény a Tótékban és a
Forgatókönyvben azt mutatja he, ahogy
valaki már nem lesz azonos ön-magával, a
Vérrokonokban és a Pistiben viszont azt a
hiányt jeleníti meg, hogy valaki még nem
tudta megalkotni önma-gát. (A Vérrokonok
ezen belül differenciálódik.)

A Kulcskeresők sajátos helyet foglal el
ebben a sorban, az ugyanis nem az iden-
titás elvesztésének folyamatát vagy hiá-
nyának tényét mutatja be, hanem egy
hamis, pontosabban egy téves azonosulás

példáját, és mindazt a hivatásbeli és ma-
gánéleti problémát, ami evvel jár. A mű
„kulcsa" ugyanis Fóris hamis identitása,
amivel kapcsolatban Nelli azt mondja,
hogy „Te jó pilóta vagy,- csak nem vagy
pilótának való". Ez a hamis azonosulás
hozza azután magával az így
szükségképpen állandósuló kudarcok
átértelmezését és átértékelését. Hiszen ha
Fóris világában a tények megőriznék
önazonosságukat, arra is fény derülne,
hogy a főhős hibás pályára állt, hamis
identitást épített ki magában. A
Kulcskeresők annyiban átmenet a vizsgált
drámák első és második csoportja között,
hogy benne egy főszereplő sorsában
jelenik meg az alapproblematika, de a
mellékszereplők is részesülnek ebből a
fals önismeretből és az erre válaszoló
átértelmezésekből.

Szorosan az azonosság kérdéséhez
kapcsolódik a felcserélhetőség, behe-
lyettesíthetőség jelensége. A Vérroko-
nokban ez alkotja a mű dramaturgiai
szervezőelvét, de a többi drámában is
lényeges szerepet tölt be. A Pistivel kap-
csolatban maga a szerző nyilatkozta, hogy
„a Pisti szereplői csak az adott helyzetben
öltenek múló alakot, és egy-mással néha
föl is cserélhetők". Ahogyan tehát a
Bokorok felcserélhetők - akár egymással,
akár valami mással -, ugyanúgy Pisti
illetve a Pistik is. A Tótékban is ott
szerepel ez a mozzanat a mű
középpontjában, hiszen a darab arról szól,
hogy Tót fölcserélődik, behelyettesítődik
az Őrnaggyal. Ez pedig olyan további
következményekkel jár, hogy a nappal
fölcserélődik az éjszakával (hiszen a
család - az Őrnagy életmódját átvéve --
éjszaka fog dobozolni és nappal aludni), a
racionalitás az irracionalitással, az idill az
erőszakkal, a béke a manipulált
elnyomással.

A Kulcskeresőkben ez a csere a tény és az
értelmezés, vagy konkrétabban: a kudarc
és a győzelem között történik meg. A „mi
micsoda?" kérdésére a mű világában két
összeférhetetlen választ kapunk: egyfelől
a Bolyongó révén hős-tetté minősül Fóris
leszállása, másfelől a Bodó katasztrófának
tekinti az esetet. A mű tulajdonképpen azt
a folyamatot ábrázolja, ahogyan ez a
felcserélődés lépés-ről lépésre
bekövetkezik. Ezzel rokon a Forgatókönyv
dinamikája, amelyben Barabás személye
minősül át az előadás (a per) során
ártatlanból bűnössé, anélkül, hogy bármit
tenne, vagy múltjából bár-mi valóban
terhelő tény előkerülne. Ahogy a Bolyongó
átértelmezi Fóris kudarcait diadallá, úgy
váltja át a Mester a nép-

szerű kommunista politikust hazaárulóvá.
A Tóték egy csere következményeit mutatja

he (elsősorban a tűzoltóparancsnok
sorsában), a Kulcskeresők és a Forgató-

könyv az átváltódás folyamatát jeleníti meg.
A Vérrokonok és a Pisti pedig egy olyan
világot ábrázol, amelyben az emberek és a
tárgyak állandósult létformája az, hogy
folytonosan alakot, funkciót és ezzel
önazonosságot váltanak.

A felcserélhetőség és identitás kérdése
azonban nemcsak ilyen általános szinten
van jelen a korszak drámáiban, hanem
átszövi azok egyes részleteit is. Anélkül,
hogy részletekbe bocsátkoznék, néhány
példát idézek erre. Barabás és Littke
összeolvadása, felcserélhetősége fogal-
mazódik meg a főhősnek ebben a mon-
datában: „nekünk csak a nevünk más, de
két ikertestvér jobban különbözik egy-
mástól, mint mi ketten". Az ikerség a
Pistiben is szerepel (mint a németbarát és
az ellenálló felcserélhetősége), ahol Pis-
titől megtudjuk, ő valójában kettő, de -
mint mondja - „mi csak jogilag vagyunk
ketten. Papíron..." És bevallja, hogy „az
öcsém is én vagyok". Nem nehéz rá-
ismerni ebben a Forgatókönyv Nánási
Pirijének helyzetére, aki „egyszemélyes
duettel" lép föl, mert ő egy személyben
svéd is, meg magyar zsidó is.

Az önazonosság és felcserélhetőség, a
megsokszorozódás, a tények és az értel-
mezés hamis értékrendje tehát ennek az
alkotói periódusnak valamennyi drámáját
átszövi, és dramaturgiájuknak központi
szervezőelvét képezi. A korszak ho-
mogenitása tehát nemcsak a groteszk
szemléletmódban, hanem a groteszk
dramaturgiában is megvalósul.

2.

A továbbiakban az Örkény-drámák
középpontjába állított hősök rokon vo-
násait tekintem át. Tót, Bokor Pál, Fóris
Antal, Pisti és Barabás Ádám konkrét
megjelenésükben, az egyes darabok igen
eltérő tárgyi környezetében vajmi kevés
közös vonást hordoznak. Helyzetük,
műbeli funkciójuk azonban több ponton is
lényegi párhuzamot mutat. Ez az öt
szereplő mindenekelőtt negatív helyzetben
van, vagy egyre inkább abba kerül. Tót
életrendje fölborul, ő maga
személyiségéhen mindjobban
megaláztatik; Pál nyugdíjaztatik, és fö-
löslegességén a véradás sem változtat;
Fóris minden eddiginél nagyobb kudarcot
szenved el, ami mindörökre meg-



fosztja a parancsnoki poszttól (ezt a tényt a
mű jelenének átértelmezése nem befo-
lyásolja); Barabást az a Mester juttatja a
kivégzőhelyre, aki az ellenállás idején a
harcostársa volt. Pisti abban különbözik a
fentiektől, hogy ő többször is meghal a
darab során, hogy végül önmagára
találásakor érje az atomkatasztrófa (amit
azonban feltehetőleg szintén túlél).

Ezek a hősök valamennyien áldozatok,
csak nem azonos mértékben. A
Forgatókönyvben mutatkozik meg ez az
áldozati helyzet a legtisztábban, s így a
legtragikusabban. Ez az egyetlen Örkény-
dráma, amelyik egyértelműen rosszul
végződik. (Épp ezért van különös jelen-
tősége annak a ténynek, hogy ez az egész
életmű záródarabja.) A többi dráma so-
hasem végződik egyértelműen rosszul. A
„végződés" jellege természetesen szorosan
összefügg a főhős helyzetével, a darabban
betöltött funkciójával és sorsának
kimenetelével.

Tót egészen addig áldozatként szerepel,
míg csak fel nem négyeli az Őrnagyot.
Áldozat voltára azonban - visszamenőleg is
- csak a dráma első részének végén derül
fény. A darabot záró fordulat ellenben még
egyszer átminősíti Tót helyzetét, s ennek
eredményeképpen Tót nem-áldozattá válik.
Ez a többszöri helyzetátértékelődés azzal a
következmény-nyel jár, hogy Tót helyzete,
illetve a mű kimenetele kétértelművé válik
- ily módon pedig - némileg ellentmondva
az előző bekezdésnek - Tót áldozat is, meg
nem is.

Bokor Pál helyzetében - a Tótékkal
megegyező módon - szintén a darab első
részének végén következik be fordulat. Pál
úgy maradhat életben, ha vért kap a
„családtagjaitól". Ezért a Bokorok azt
várják cserébe, hogy Pál egy személy-ben
pótolja mindegyikük hiányzó iden-
titáskomponensét. A csere két oldala
elválik egymástól a műben : az első rész
(az utolsó jelenetig) azt mutatja be, hogy
Pál el fog pusztulni a vasút, valamint a
Bokorok közönyének következtében. E
zárójelenet kezdetén Pál ezeket mondja:
„...Amíg odavolt vérért, kisétáltam a
vízpartra, megálltam, gondolkodtam, és
minél tovább gondolkodtam, annál jobban
megbarátkoztam azzal, hogy meg-szűnök."

A jelenet és a felvonás végén azonban
bekövetkezik a fordulat, és ezzel Pál
helyzetének az átértékelése. A második
rész során azonban mindazok a remények,
amelyek az első rész végén ébredtek a
szereplőkben, semmivé foszlanak, mivel
Pál olyan szerepekbe kény-

szerül, amelyeknek nem tud megfelelni, és
ily módon ismét csak fölöslegessé
(„halálraítéltté") válik. Ez a fordulat
viszont a mű utolsó jelenetében következik
be, amikor minden Bokor az öreg Pál ellen
fordul: „VERONKA Hát én kimondom, a
véremet, azt már lesheti. MIMI Az
enyémet is! Az másra kell. SPINÉ . . . Ide
az ernyőmet, és nincs több véradás!" A
fordulat teljességéhez azonban
hozzátartozik, hogy most már Pál
ragaszkodik az élethet, és a fentiekre így
válaszol: „Ne tegyék ezt velem! Élek,
élek, élek, és már szeretek is élni, mert ha
összeteszek mindent, ami a két életemben
szép volt, ez a tíz nap, ez ért csak
valamit... " A fordulatok dramaturgiája
tehát a Vérrokonokban a Tótékban már
alkalmazott modellt követi.

Fóris helyzete abban különbözik a két
előző darab főhősének szituációjától, hogy
azok kvázi-áldozati helyzetének előidézője
a környezet: Tót esetében az Őrnagy, Pál
esetében a vasút (illetve a Bokorok). A

Kulcskeresők főszereplője azonban kínos
helyzetének létrejöttét kizárólag
önmagának köszönheti. Bár kudarcának
létrejöttét külső okkal magyará zza - a

„püfföt" jelöli meg az elhibázott leszállás
előidézőjeként -, Örkény nem hagy
kétséget afelől, hogy valójában nem ez az
ok. Fóris a hamis önismeret, az elhibázott
identifikáció áldozata. Ebből következik,
hogy neki nem a helyzetében áll be
fordulat a darab során, hanem a
helyzetértékelésében. Azaz a fordulat
megfelel a mű saját világa természetének.
Örkény a váltást a dráma központi
problematikáján belül hajtja végre - a
fordulat Fóris hibás önismeretének
keretében zajlik le.

Pisti a történelem áldozata, egy tör-
ténelmi szituáció foglya. Létét, világra-
jöttét ez „akadályozza meg". De a törté-
nelem itt mint az egyén által is létrehozott
tényező szerepel, Pisti tehát a külső
körülményeknek legalább annyira áldo-
zata, mint amennyire saját belső jellem-
zőié. Ez a kettős függés pedig tovább-
lépés a Ku lcskeresőkhöz képest, melyben
Fóris áldozattá válásának oka kizárólag a
főhősben gyökerezett, de a Tótékhoz és a

Vérrokonokhoz képest is az, mert azokban a
túlsúlyos mozzanat a külső össze-
tevőkben, az egyéni vagy társas környe-
zetben látja a főszereplők helyzetének
kialakulását. A művet két részre tagoló
dramaturgiai cezúra ebben a drámában
látszólag egyszerűbb - valójában azonban
bonyolultabb - módon jelenik meg, mint
az előző darabokban. Egy történel

mi fordulat von határt a két rész közé - ez
tűnik az egyszerűbb változásnak. Ám
ennek mélyén ott van egy másik fordulat:
míg az első részben Pisti - ha két-szer meg
is halt, de - létezett, addig a második rész
kezdetén vákuum-ként (hiányként,
nemlétezőként),, jelenik meg".

A Forgatókönyvvel kapcsolatban már
említettem, hogy ebben az Örkény-
drámában mutatkozik meg a legélesebben
a főhős áldozati helyzete. Ez a darabban
úgy jelenik meg, hogy az első részben.
Barabás egy cirkuszi előadás nézője, a
másodikban viszont egy per vádlottja (és
elítéltje). Az ő helyzetéről is elmondható,
hogy az - egy fordulat nyomán -
átértékelődik, és ez a fordulat (éppúgy,
mint Barabás egész helyzete) nem az ő
aktivitásának eredményeként, hanem
teljes mértékben külső okok kö-
vetkeztében jön létre. Ez utóbbi jellem-
zővel magyarázható az is, hogy a vizsgált
drámákban Barabás az egyetlen
„tökéletes" áldozat, mivel a többi főhős
esetében a külső tényezők és a belső ka-
rakterisztikumok - ha nem is azonos
súllyal, de - egyaránt jelen vannak.

A fentiekből is látható, hogy ezeknek a
drámáknak közös dramaturgiai vonása a
két részre tagolt cselekmény, amely-ben a
történések fordulatai a főszereplő sorsát
minden esetben a dráma első, illetve
második részének végén értékelik át. Ez a
technikai megoldás, a mű világát
átértékelő átfogó fordulatok teremtik meg
azt a kétértelműséget, kettős látás-módot,
ami (Barabás sorsát leszámítva)
eldönthetetlenné teszi a mű befejezésekor
a vég jó vagy rossz voltát -- vagyis itt is
érvényre jut az ábrázolt világ groteszk
jellege.

3.
Ebben az öt drámában a főhős mellett
minden esetben áll egy olyan elvont alak ,

akinek legfőbb jellemzője az, hogy tevé-
kenysége - a többi szereplővel ellentét-ben
- nem saját sorsának alakítására, hanem a
többiek, döntően a főhős befolyásolására
irányul. Ezek a szereplők az Őrnagy, Judit,
a Bolyongó, Rizi és a Mester. Ez utóbbi és
a Bolyongó rokon abban, hogy mindketten
a többi szereplő számára átértékelik,
átértelmezik (ha tetszik: meghamisítják) a
tényeket. Ennek a manipulációnak az
előképét kell látnunk azokban a
„félreértésekben" is, amelyek Tót és az
Őrnagy között lezajlanak. A mondatok,
illetve a helyzetek érvényes



jelentését mindig az Őrnagy határozza
meg.

A Vérrokonok és a Pisti két hősnője egy
második típusát alkotja ezeknek a
szereplőknek. Judit a darab „motorja",
nagyon tudatosan és önzetlenül szervezi
meg a vérrokonok összekapcsolódását.
Rizi hatása közvetettebb a Pisti szerep-
lőire, de „jóslatainak", az eseményekhez
fűzött előzetes vagy utólagos értelme-
zéseinek ugyanolyan pozitív céljuk (és
általában megvalósulásuk) van, mint Judit
igyekezetének az öreg Bokor - és ennek
révén valamennyi rokon - érdekében. Rizi
önjellemzése szerint: „A múlt mindig
homályos egy kicsit, de a jövőt illetően
nem szoktam tévedni..." A darabban
azonban legalább annyiszor téved, mint
ahányszor nem hibázik. Judit is -
terjedelmében - kisebb szerepet tölt be a
Vérrokonok világában, ám - Rizihez
hasonlóan - ő exponálja a dráma lényegi
kérdését. Judit mondja ki először az
identitáshiány problémáját (a mű első
mondatai ezek), és Rizi fogalmazza meg
először a megsokszorozódás, a nem
egyként való létezés élményét. Ez a
hasonlóság is mutatja, hogy Örkény
mindkét szereplőnek kulcspozíciót szánt a
darabok világában.

Ha most a vizsgált korszak drámáinak
további szereplőit is szemügyre vesszük,
azt láthatjuk, hogy valamennyi darab
egységes dramaturgia szerint épül föl.
Ebben az alkotói periódusban az egyes
drámák szereplőrendszerére az jellemző,
hogy a főszereplő körül a mellékalakok a
főhősével rokon, de azt kiegészítő vagy
annak egy-egy aspektusát képviselő moz-
gásirányt hordoznak. A Tóték szereplői
párokba szerveződnek, és míg Tót az
Őrnagy képviselte tényezőhöz mint
egészhez viszonyul, addig e párok egy-egy
közös (de ezen belül egymást ellen-tétező)
aspektusból kapcsolódnak a mű
középpontjában álló Őrnagyhoz. Ez a
viszonyrendszer jelenik meg a Vérroko-
nokban is, azzal a különbséggel, hogy ott
nincs olyan szereplő, aki az „egészhez"

kapcsolódna, hanem az alakok - Pálon
keresztül - olyan komplementer párokba
szerveződnek, melyek egy-egy közös
aspektuson belül ugyancsak a két szélső
pólust képviselik.

A további darabokban ez a konstrukció
nem ilyen szigorúan megszerkesztett
módon tér vissza. A Kulcskeresőkben a
főhős hivatásbeli kudarca egy magán-
életivel is kiegészül, és a mellékszereplők
többsége is ugyanezzel a problémá

val küszködik -- vagy az egyik, vagy a
másik szférában. Ebben a drámában az
alakok mindegyikének sorsa sikertelen,
elveszítették saját életük irányításának a
kulcsát. Ezen a közös jellemzőn belül
képviselnek részben különböző, részben
analóg mozgásirányokat. A három nő

Nelli, Katinka és Erika - számára a
magánéleti problémák az elsődlegesek, a
három férfi - Fóris, Benedek és a Bodó -
számára pedig a hivatásbeliek. (Mindez
megfelel az előző „közlekedési dráma"

szereplőcsoportosításának.) A nők ma-
gánéleti kudarca a férfiak hivatásbeli
működésének függvényeként jelenik meg:
Nelli és Katinka Fóris, illetve a Bodó
bukásai miatt szenvednek, Erika viszont a
szerelme sikeressége miatt kerül abba a
„kiszikkadt vénkisasszonyi" helyzetbe,
amelyben a darab kezdetén találjuk. Fóris
és a Bodó, valamint Benedek hivatásbeli
bukásai (mindegyik-nek több van!) a
három férfi sorsában meglevő
párhuzamosságokat, míg konkrét
tevékenységük a köztük levő kü-
lönbségeket fejezik ki. Fóris nagyvonalú,
Benedek aprólékos, Bodó keresi az
összeütközést.

Az eddig feltárt szereppárhuzamok a
legpregnánsabban a Pistiben vannak jelen,
ahol már a főhős megsokszorozódása azt
fejezi ki, hogy Pisti többed-magával
képviseli ugyanazt a problematikát, vagy -
- másképp megfogalmazva - a
mellékszereplők a címszereplőével rokon
(de azzal természetesen nem teljes
mértékben azonos) viszonyulást hordoz-
nak. Mindez nemcsak a három maga-
tartás-Pistire érvényes, akikben Örkény
Pisti egy-egy „jellemvonását" testesíti
meg, hanem a további szereplőkré is. Rizi
is „része" a főhősnek - Pisti ezt mondja
róla: „ő is én vagyok, az én szerencsétlen
énem"; ahogy a Szőke lány is ugyanazt a
létélményt fejezi ki, mint a címszereplő
(„sose hittem, hogy létezem" - mondja). Itt
a differenciálódás nem komplementer
szereppórokon keresztül ábrázolódik,
hanem oly módon, hogy az egyes alakok -
Pistivel az élen - a lét - nem lét, illetve az
autentikus lét és nem autentikus lét
személyiségvonatkozásainak egy-egy
szegmentumát testesíti meg. Pisti létezni
akar (sokból Eggyé válni), a Félszeg
kimondani (artikulálni, megnevezni), a
Tevékeny irányítani (vezetni), a Kimért
megérteni (tájékozódni). Rizi
mindannyiukhoz kapcsolódik, de
mindenekelőtt Pistihez. Az ő jövőre
irányultsága analóg Pisti törekvésével az
autonóm létre. Ahogyan

Rizi is elsődlegesen Pistihez kapcsolódik,
úgy a Mama és a Szőke lány is. A Mama
(aki az állandóságot hordozza a darab -
viszonyítási pontjait veszített - világában)
a múlt értékeinek képviselője; a Szőke lány
viszont az egyes színekben a mindig
aktuális ,jelen idő reprezentálója. Az
interpretáció egy elvontabb szintjén tehát
a szereplők mozgásirányai a lét és az idő
dimenzióinak megtestesüléseként
értelmezhetők.

A Forgatókönyv dramaturgiája, a hármas
ontológiai státusra való törekvés
(filmforgatókönyv, cirkuszi előadás, drá-
ma), valamint a mellékszereplők viszony-
rendszere azt mutatja, hogy a szerkesz-
tésmód itt nem teljesen azt a modellt kö-
veti, mint az előző négy dráma esetében.
Az egyes mutatványok „médiumaivá" tett
mellékalakok: Novotni, Nánási és Marosi
nem viselkednek oly mértékben
különböző módon, hogy ezzel egymással
ellentétes vagy egymást kiegészítő
mozgásirányt képviselnének. Ugyanez a
helyzet a Mester két segítőtársával, Sztel-
lával és Misivel is. A különbség még
akkor is fennáll, ha a darab tematikusan a
négy előző dráma szintézisét alkotja. A
megszerkesztettség eltérésének oka,
nézetem szerint, abban rejlik, hogy az
előbbi művek hőseit és valamennyi sze-
replőjét Örkény úgy ábrázolta, hogy
bennük az egyedi és a7 általános egyen-
súlyban volt. A Forgatókönyvben viszont
mind az ábrázolt élettényben, mind Ba-
rabás alakjában túlsúlyos mozzanatként
jelenik meg az egyediség (bármennyire is
az volt Örkény intenciója, hogy a mű-ben
„az áldotatok lélektanáról" szóljon). Ez
pedig azzal a következménnyel jár, hogy a
mű - paradox módon épp az egyediség
túlsúlya okán - túlságosan elvont marad.
Ezen még az sem változtat, hogy a
vizsgált korszakban ez az egyetlen dráma,
amelyik napra meghatározott történelmi
időpontokat rögzít. Ha a főhős sorsában az
egyediség dominál, akkor a
mellékszereplők szükségképpen elvontak
kell hogy maradjanak, és nem marad tér
az ő sajátos mozgásirányaik kibontására.
Mindezt azonban inkább a Forgatókönyv
saját természetének kell tekintenünk, mint
esetleges fogyatékosságának.

4.
A drámák szereplőit vizsgálva nem lehet
említés nélkül elmenni a mellett a tény
mellett, hogy Örkény drámaírói
művészetének kiteljesedésekor drámáiban
a világépítő alakok száma minden



esetben hét és kilenc fő között mozog. A
művekben megjelenő szereplőket vi-
lágépítő és világkiegészítő alakokra cso-
portosítva azt mondhatjuk, hogy a Tó-
tékban kiegészítő figurák a lajtos, a
szomszéd, az elegáns őrnagy,, a kisfiú és
az inas; a Kulcskeresőkben a gyászhuszá-
rok és a szerelő; a Pistiben a Rizi utáni
szereplők; a Forgatókönyvben pedig a
négy katona és a pereceslány. (A korszak-
ba tartozó, de itt nem tárgyalt Macska-
játékra is érvényes ez: a darabban hét
világépítő figura van, Józsi és a pincér
pedig kiegészítő alakok.)

A szereplők száma drámaszerkesztési,
dramaturgiai kérdés. A világépítő
individuumok száma a Tótékban nyolc, a
Vérrokonokban és a Kulcskeresőkben hét, a
Pistiben nyolc, és a Forgatókönyvben
kilenc. Ez a jelenség azonban nem abból a
szempontból érdekes számunkra, hogy
miért éppen ennyi a szereplők száma,
hanem abból, hogy erre az alkotói kor-
szakra jellemző egy egységes dráma-
szerkesztési mód, ami az előzőekben
bizonyított megfeleléseken túl a szereplők
számában is manifesztálódik. Az itt
elemzett drámákat összekapcsoló tema-
tikus rokonságok ily módon kiegészül-
nek egy merőben formainak látszó sajá-
tossággal. Ez utóbbi ténynek a regiszt-
rálásán túl azonban nyilvánvalóan arra
kellene választ adnunk, hogy miből ered a
világépítő szereplők számának azonos-
sága. Ennek forrása, nézetem szerint, a
szituációépítésben található.

Örkény István e korszak drámáiban
analóg szituációkat teremt, analóg módon.
A szereplők helyzetében rejlő kap-
csolódások feltárása során bebizonyo-
sodott, hogy a drámák középpontjában
álló alak (különböző mértékben és minő-
ségben, de) lényegében áldozatként vi-
selkedik. Ez a legtisztábban Barabásra
érvényes, de a többi főhős sorsában is
megmutatkozó sajátosság. Az áldozat volt
azonban nem hozza magával a „be-
nyújtják a számlát" élettény jelentkezését,
hiszen még Barabás sem a saját múltbeli
tetteinek késői következményeként kerül
a drámában ábrázolt helyzetbe, és
ugyanígy Tót, Pál és Pisti sem. Fóris
pedig - bár magának köszönheti kínos
helyzetét - nem vesz róla tudomást, és
ebben a környezete is nagy aktivitással
segíti. A főhős köré épített szituáció
néhány, korlátozott számú viszonyulással
egészül (és egészülhet) ki. A korlátozott-
ságot pedig az is megszabja, hogy Örkény
a viszonyulások kiépítése során azt a
módszert alkalmazza, hogy egy-egy

viszonyulási módot két szereplő testesít
meg, a fű reláción belül ellentétes elő-
jellel. Az ilyen jellegű kapcsolódások
száma pedig erősen korlátozott, még
pontosabban, az ilyen jellegű -- a szituá-
cióba beépíthető - viszonyoknak a száma
korlátozott.

A dramaturgiai sajátosságok sorában
még egy jelenségre kell kitérnünk, ez
pedig az egyes jelenetek egymáshoz kap-
csolásának a technikája. A Tóték és a
Kulcskeresők jelenettechnikája nyugodtan
nevezhető hagyományosnak, és a fel-
idézés módja valószerűnek. A V

é
rrokonok,

a Pisti és a Forgatókönyv ellenben egy más
típusú szerkesztésmóddal készült. A
Bokor-drámáról a következőket írta
Örkény a rendezőnek: „A bemutatkozás
lehetővé teszi, hogy minden mono-lóg,
dialógus, jelenet egy csöppet el legyen
választva a következőtől, annál is inkább,
mert ezek - és ez a döntő - mutatványok.

"

Másutt így ír egy-egy konkrét jelenetről: a
szereplők „arccal a közönség felé fordulva
kiáltoznak egymás-nak, lehetőleg a
bohócokra emlékeztető mozdulatlan
arccal". A cirkuszra való hivatkozás a
legerősebben a Forgatókönyvben
érvényesül, de a Pistiben is fölbukkan.
Nemcsak a Félszegről adott clown-
jellemzés mutatja ezt, hanem Pistinek a
cirkuszhoz való vonzódása is. A jelenetek
mint mutatványok technikája a
legkidolgozottabban a Vérrokonokban és a
Forgatókönyvben valósul meg; a Pistiben
ezt némileg elfedi az, hogy ott Örkény a
hangsúlyt nem az egyes jelenetek
különállására helyezi, hanem az
összetartozásukra - mint írja: „nincs
színváltozás, nincsenek jelenetek, csak
egy folyamat

"
. A három dráma azonban, ha

különböző mértékben is, de egyaránt a
mutatvány-szerű jelenettechnikára épül.

Az 1967-től 1979-ig terjedő alkotói
korszak drámái tehát a legkülönbözőbb
dramaturgiai szinteken és aspektusokból
mutatnak homogenitást. E dramaturgiai
.megfeleléseken túl számos motívum,
utalás bukkan fel újra és újra az egyes
darabokban. Lássunk most né-hányat
ezekből - a drámákat búvópatakokként
behálózó - ismétlődésekből (talán nem is a
legfontosabbakat). A Vérrokonok-beli vér
a Pistiben is metaforikus színt kap egy
helyütt, amikor az éttermi jelenetben
elhangzik, hogy „Das ist der echte
ungarische »Pisti vér«". Ez azonban már
egy további utalás a Kulcskeresők
zárójelenetére, ahol a Bodó magnójáról
hangzik el - Fóris leszállásával kapcsok

latban --, hogy „Das ist die echte unga-
rische Wirtschaft".

Egyaránt bibliai utalások szövik át a
Pistit és a Forgatókönyvet. Az előbbiben
Pisti vízen járása, majd a három maga-
tartás-Pisti három királyokként való
megjelenése Pisti születésekor, és végül a
rabbijelenet, melyben Pisti újabb csodát
tesz: lángba borítja a csipkebokrot. Az
utóbbiban Barabás neve („a világ
bűnhődni akarása a te nevedet viseli,
Barabás" - mondja a Mester), valamint a
tömegnek hozzá való viszonya hordozza
ezt a jelentésmezőt. A bibliai Barabás
bűnösként minősült ártatlanná, ezt a
Barabást viszont az őt éltető tömeg (épp
azzal, hogy élteti és vezérének tekinti)
sodorja a pusztulásba.

A halál - ezen belül is az öngyilkosság -
kérdése is több drámában szerepel. A
Pistiben az 5 6-ot követő jelenetben a
három magatartás-Pisti éppúgy orvossá-
gosfiolát vesz elő, hogy megmérgezze
magát, mint Nelli a Kulcskeresők elején.
Bokor Pál is a halál gondolatával foglal-
kozik a mű kezdetén, valamint az első
rész zárójelenetében.

A példák száma szaporítható volna, de
itt csap jelezni kívántam, hogy a nagyobb
összefüggések mellett igen sok
mikrokapcsolat is jellemzi ennek az al-
kotói periódusnak a drámáit. Az imma-
nens összefüggések mellett művön kívüli
kapcsolódások is fellelhetők. Ilyen az a
szerzői azonosulás, melyről a Vérrokonak
kapcsán Örkény azt írta, hogy „a Bokorok
összessége én vagyok, illetve nemcsak én,
hanem mi mind". És amiről a Pistivel
kapcsolatban 1979-ben ugyanígy
nyilatkozott: „Hogy Pisti ki-csoda, azt
már nagyon sokan kérdezték tőlem, de
sohasem tudtam válaszolni. Azt hiszem,
hogy én vagyok, mi vagyunk
valamennyien..."

5.
Örkény István drámaírói művészetének
kiteljesedésekor, az ebben az alkotói
periódusban született színdarabok ugyan-
azt a problémakört vizsgálják, más-más
oldalról, de egységes szemléletmóddal és
egységes dramaturgiával A Tótékban még
egy konkrét történelmi pillanathoz
kötődve, és egy ember, sorsában jelenik
meg az azonosságtudat elvesztésének
kérdése, a Vérrokonokban ez már az egész
társadalmat behálózó jellegzetességgé
válik. Az egyén felcserélhetőségének, he-
helyettesíthetőségének - és az ebből



szemle

következő identitáshiánynak - a tovább-
gondolását jelenti a Kulcskeresők, amely-
ben már nem csupán az egyes ember vo-
natkozásában jelenik meg ez a probléma,
hanem a valósághoz való viszony radikális
megváltozásában. Ha a tényekkel szemben
az értelmezés kap elsőbbséget, akkor a
ténynek tény volta (önmagával való
azonossága elhalványul, és a tény nem az
lesz, ami, hanem azzá válik, amivé
értelmezzük. Egy újabb aspektust jelent a
Pisti-beli megsokszorozódás jelensége,
amellyel a főhős a saját önazonosságát
kísérli meg fönntartani, és lehetőségeit,
szabadságát próbál-ja ezáltal fokozni, de a
mű befejezése azt mutatja, nem a
megsokszorozódás vezethet el az
önazonossághoz, hanem az eggyé válás. A
Forgatókönyvben Örkény a fenti
aspektusokat még egyszer felvonultatja, és
egy drámán belül fogalmazza meg a
korábban egy-egy műben, más-más
szempontból feltett kérdéseket. Itt ismét
egy konkrét történelmi idő-ponthoz és egy
meghatározott személyhez kapcsolódva
jelenik meg az önazonosság kérdése, ami
egyúttal mint fel-cserélhetőség és
behelyettesíthetőség is szerepel, de a tény-
értelmezés inverzió éppúgy felbukkan itt,
mint a megsokszorozódás (megkettőződés)
élménye.

A groteszk tehát Örkény István drá-
máiban nemcsak ábrázolásmód, uralkodó
esztétikai minőség, hanem olyan tartalmi
mozzanat, mely e művek központi
dramaturgiai szervezőelve. A „mit"-ben és
a „hogyan"-ban, vagyis a bemutatott
világban és a bemutatás módjában egy-
aránt uralkodó groteszk jelleg pedig azt
bizonyítja, hogy Örkénynek ebben az
alkotói periódusában egyedülálló szintézist
sikerült megvalósítania a művek anyagát
képező életmozzanatok és ezek
megformáltságának mikéntje között.

Ez a dolgozat több műelemző tanulmány
összegzéseként született. Az egyes
dramákkal kapcsolatos részletesebb
elképzeléseimet az alábbi helyeken tettem
közzé: Literatúra
1980/3-4., SZÍNHÁZ 1983/12. és 1985/2.,
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CSÍK ISTVÁN

Egy kiállítás margójára

Amióta újra létezik a színházi tervezők
számára felsőfokú képzés Magyarorszá-
gon, állandósult az a gyakorlat, hogy a
tanítási év befejezése után a hallgatók
kisebbfajta kiállításon vonultatják fel
terveiket, számot adván felkészültségük-
ről, a színház világával kialakított kap-
csolatukról. Sort kerítettek erre ebben az
esztendőben, 1985-ben is.

A Képzőművészeti Főiskola alkalmilag
kiállítóhelyiséggé avanzsált szobáiban,
lépcsőfordulóin összesen tizenhatan mu-
tatták be munkáikat. Hat másodéves, hat
negyedéves és négy végzős, ötödéves
hallgató; ez utóbbiak már diplomamun-
káikkal, konkrét színházi feladatot meg-
oldó - többnyire már megvalósult - ter-
veikkel szerepeltek.

Pályakezdő művészek első lépéseit
nyomon követni, tetten érni művésszé
válásuk folyamatának állomásait mindig
izgalmas élmény. Különösen izgalmas
színházi tervezők esetében, akiknek saját
szakmájukon kívül meg kell tanulniok a
színháznak mint művészeti közösség-nek,
mint gazdasági egységnek, mint
működőképes üzemnek sajátos törvényeit,
meg kell ismerniök a buktatókkal, el-
lentmondásokkal terhes közegét...

A másodévesek munkáiban például még
szabadon csapong a fantázia; szinte a
tértől és időtől függetlenül vetik papírra,
teremtik meg, formálják anyaggá
vízióikat, álmaikat. Félreértés ne essék:
nem a darabtól, nem a drámától vagy - ha
zenés műről van szó - a zenei drama-
turgiától függetlenül! Nagyon is tudatosan
vállalják, és szolgálják a művet. Az általuk
tervezett díszletekben, jelmezekben mást
egyszerűen képtelenség lenne eljátszani. A
műhöz kötődve, a műből táplálkozva
építik fel szárnyaló ötleteiket. Sőt! Nem
„függetlenek" a színház technikai-műszaki
lehetőségeitől sem. A bemutatott makettek
működőképesek, és egy-két valóban
nehezen megvalósítható elképzeléstől
eltekintve, képzeletük már meglévő, már
feltalált lehetőségekre épít. Amit
bemutatnak, nem utópia, ha a világ
technikai csúcsairól nézzük. Csak
maximalista. Ők az optimális
lehetőségekben gondolkoznak;

még nem köti meg fantáziájukat a hét-
köznapi valóság nyomorúságos anyagi,
siralmas technikai feltételrendszere.. .

A negyedévesek esetében már változik a
kép. Még itt is az álmok dominál-nak, de
már bennük munkál a korlátok felismerése
is. Szerényebbek talán, visszafogottabbak;
reálisabban mérik fel esélyeiket, ezért az
apróságokban több itt a lelemény. A
végzős hallgatók esetében pedig, ahol már
a hétköznapok gyakorlatához kellett a
fantáziát hajlítaniok, talán túlságosan is
háttérbe szorul, hogy mi az, amit lehetne, a
hangsúly azon van, hogy mit lehet.

Mindaz, amit most elmondtam, az ön-
korlátozásnak ez a folyamata nem a te-
hetségre, a művek kvalitására vonatkozik.
Sőt! A vállalt korlátok között néha még
több is a lelemény. Egy konkrét példát is
említenék: Benedek Mária dip-
lomamunkáját, amely a Józsefvárosi
Színház számára készült. Ez a díszlet
hiteles teret s a drámát híven szolgáló
szuggesztív látványt teremtett egy
kétszemélyes darabhoz, úgy, hogy köz-
ben az utazó társulat rendelkezésére bo-
csátott, különböző méretű színpadok-hoz
is rugalmasan alkalmazkodik. Rá-adásul
egy személygépkocsi csomagtartójában
kényelmesen szállítható... A bi-
zonytalanság, átmenetiség, a költözködés
előtti, már elidegenülő tér darab-kívánta
hangulatát egy egyszerű fóliával, néhány
köteg zsineggel teremti meg, amellyel a
helyszínen található bútorok tetszés
szerinti mennyiségben, a méretek
követelte arányban összecsomagol-
hatók...

A kiállításon látottak ígéretes képet
rajzolnak a jövő díszlet- és jelmezterve-
zőinek szakmai felkészültségéről, művészi
tehetségéről, színházszeretetéről. De
amennyire örvendetes maga a bemutat-
kozás, annyira lehangoló az iránta meg-
mutatkozó érdektelenség.

Azt hinné az ember, hogy legalább azok
a rendezők, színházi vezetők, akik a most
kiállító művészekkel közvetlen
munkakapcsolatban voltak, vagy azok,
akik ősztől kezdve üdvözölhetik valame-
lyiküket saját társulatukban, talán veszik
maguknak a fáradságot, és legalább egy
„tiszteletkör" erejéig beleszagolnak a
kiállított anyagba. De nem. Néhány
megszállott szakmabeli, egy-két kíváncsi,
érdeklődő laikus, esetleg egy közeli
ismerős avagy rokon - ennyi a vissz-hang.
A többi néma csend.

Pedig az Epreskert nincs a világ vé-
gén. . .


