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A Deltás Pisti

Örkény-bemutató Kaposvárott

Még mielőtt az olvasó a cím láttán arra
gondolna, hogy a Pisti jelzője Örkény hő-
sének deltáira utal, tisztázandó, hogy itt a
Magyar Televízió tudományos maga-
zinjáról van szó. Ennek az évtizedek óta
hetenként sugárzott tévéműsornak a
szignálja vezeti be ugyanis a Babarczy
László rendezte kaposvári bemutatót. S
hogy a tévét esetleg nem vagy csak ritkán
néző színházlátogató is jobban tudja, mi-
ről van szó, a szétnyíló függöny mögötti
vásznon ott szőkéllik Kudlik Júlia feje a
tévéazúr halványló kékjében. (Szcenikus
Kondákor Tamás.) A Pisti a vérzivatarban
előjátéka a Deltás bevezető után tovább
folytatódik: a képernyőt imitáló vászon
fölcsavarása után elénk tárul a Gothár
Péter tervezte színpadkép. A hát-tér
félkörívű pasztellszínű függöny, a
színpad közepét egy, a nézőtér felé eny-
hén megdöntött, utcakő-felületű dobogó
foglalja el. A játék legnagyobb része ezen
az emelt színpadon folyik, melytől balra,
a nézőtérre merőlegesen üvegfalak áll-
nak - ezek között lépnek színpadra a bal-
ról érkező szereplők. A „tévéfüggöny"
felhúzásával egy időben a színpadnyílás
tetejéről lebillen tíz fénykép: mindegyik
Pistit (Bezerédy Zoltánt) ábrázolja. Az
első igazolványkép, a többi pedig a fő-
hőst a dráma egy-egy jelenetében játszott
szerepében - pontosabban maszkjában -
mutatja. Az előjátékban a szín-pad (és a
dobogó) közepén egy fehérbe gyolcsozott
szoborszerű tárgy áll. Ami-kor a dráma
szereplői bejönnek, s görnyedt tartással,
gépies, szapora léptekkel körbejárják a
színpadot, a három tulajdonság-Pisti,
illetve Pisti életének „fő-szereplői"
megfognak egy-egy szálat, és a tárgy
körül körözve legombolyítják a gyolcsot,
és „kicsomagolják" a főszereplőt, a fekete
frakkba öltöztetett Pistit. Ez az előjáték -
sem a Delta megidézése, sem a főhős
„kiszabadítása" - nincsen belekapcsolva
az előadás további részé-be. Az egyetlen
elem, ami visszatér, az a belógatott képek
el- és visszatűnése.

Kaposvárott a dráma 1969-es, egy Pis-
tis változatát játsszák. (A műsorfüzet a
'79-es verzió előszavát és - bővített -
mottóját közli.) A darab első jelenetének
megkomponálásában ugyanazok a jegyek

érvényesülnek, amelyek a későbbiekben
is jellemzik s így egészében meghatároz-
zák az előadást. Pisti és a Tevékeny
(Spindler Béla) bemutatkozása mellett a
Félszeg (Lukáts Andor) jelenléte szinte
észrevétlen marad. A drámában a legjob-
ban és a legrészletesebben megírt maga-
tartás-Pisti, a Félszeg, ebben az előadás-
ban mindvégig súlytalan és mellékes fi-
gura marad. Az első jelenet további ré-
szében, amikor a Kimért (Hunyadkürti
György) evezőcsapásainak ütemére a
„kórus" lépésenként kihátrál a színpadról,
a jelenet végső - nyelvi és szituációs -
poénja elúszik. Nem úgy, mint Pisti, aki a
vízen járást pantomimos helyben járással
imitálja. A poén elsikkadása, a vízen
járás érzékeltetésében megmutatkozó di-
daxis a továbbiakban is gyakran vissza-
térő eleme az előadásnak. A rendező a
legtöbb esetben maradéktalanul követi
Örkény instrukcióit, amit azonban hoz-
záad a drámához, az többnyire nem épül
össze a szöveggel, de önálló műalkotást
sem hoz létre. Mivel az előadás nézői
számára a színpadon megvalósuló meg-
oldások a lényegesek, ezért az alábbiak-
ban csak azokra a mozzanatokra térek ki,
amelyek a dráma szövegéhez képest más,
eltérő színpadi megvalósítást jelentenek.

Ilyen a második jelenetben a Pistit
szexuális felvilágosításban részesítő Ká-
roly öregemberként való ábrázolása. Ör-
kény világfiként aposztrofálja az itt fel-
lépő Tevékenyt, és a helyzet groteszksé-
gét és komikumát - a szövegben - az adja,
hogy egy nőcsábász, aki igazán tud-ja, mi
a szex, képtelen a gimnazista Pistivel ezt
megértetni. Azáltal, hogy az elő-adásban
egy öregember próbálkozik ered-
ménytelenül a felvilágosítással, és azon a
módon, ahogyan ezt Spindler Béla el-
játssza, az a látszat keletkezik, mintha a
kísérlet kudarca a nagybácsi szenilitásán
és korosságán múlna, s hogy itt nem
annyira Pistin bukik meg a dolog, mint az
öregember ügyetlenségén. Örkénynél a
két tényező teljes mértékben kiegyenlí-
tett: Pisti mást akarása és a Tevékeny
hasonlatainak körülményessége egyaránt
oka a kudarcnak. Amikor a jelenetben
mindvégig fagyizó Szőke lány (az álta-
lam látott előadáson Csákányi ]Eszter)
végül úgy csókolja szájon Pistit, hogy
előtte bekapja a maradék fagyit, akkor
ezzel a rendező direkt magyarázatát adja
Pisti undorának, aki előzőleg már kifej-
tette, hogy gusztustalannak találja a száj-
jal való csókolózást. Ennek az undornak
az utólagos, ilyetén bemutatása ismét ki-
oltja a helyzet groteszkségét, és naturáli-

san indokol meg egy, Pistit szemléletileg
és eszmeileg jellemző vonást. Az az ada-
lék, hogy a lány a jelenetben harsányan -
és elég közönségesen - kiröhögi Pistit,
ugyancsak kibillenti a szituációt a gro-
teszknek (az összeférhetetlent együvé
tartozóként bemutató) közegéből. Itt a
darab szerint egy diákidillről, egy diák-
randevúról van szó - és nem akármikor,
hanem a II. világháború előtti időkben.
Ha a fiú kiröhögése (nem kinevetése
vagy kikacagása) annak a jelzése, hogy
ma így fogadja egy lány az ilyenforma
„udvarlást", akkor itt a jelenet történeti
vonatkozása és meghatározottsága szen-
ved csorbát. Másként pedig ez a színpadi
megoldás nemigen értelmezhető, mert a
békebeli idők diáklányának viselkedését
nem tudjuk ilyennek elfogadni.

A háremzenével bevezetett és lezárt
őrszobai jelenetet követően a parancski-
hirdetésre igyekvő és épp csak hazaugró
katonaruhás Pisti egy koponyával a kezé-
ben lép a színre. A jelenetszervezés hang-
súlyai azt sugallják, mintha erre a kopo-
nyára vonatkozna a dialógusban addig le-
zajlott vita Pisti megkettőződéséről. Ennek
a koponyának a továbbiakban ugyanaz
lesz a sorsa, mint az előadásba bevont
tárgyiasságok legtöbbjének: egyszeri sze-
repeltetése után eltűnik. Ily módon ezek
a „motívumok" nem tudnak integrálód-
ni, és széttartóvá teszik a produkció moz-
zanatait. Ezt példázza az első részt záró
falusi jelenet. Az Akácos út nótájának
hangjaira helyezkednek el a színpadon a
szereplők: a Papa (Tóth Béla), a ,Mama
(Lázár Kati) és a Kislány (Szűcs Ágnes).
A dobogón jobbra hátul, az állandó kel-
lékként használt kempingasztalon ezúttal
egy vájdling áll. Az asztal körül ül a
család. Örkénynél a jelenet: „falusi idill",
„ülnek, és jól érzik magukat". Itt a kislány
azzal foglalatoskodik, hogy egy palatáb-
lára fölírja az A betűt, a Mama pedig
krumplit hámoz a vájdlingba. Amikor
megszólalnak, mindhárman valamilyen
kvázi-tájszólásban beszélnek. Hárman
háromfélében: a Mama többé-kevésbé
palócosan, a kislány szögediesen, a Papa
alföldiesen - de egyikük sem valódi táj-
szólásban, hanem imitáltban. Ez az imi-
táció azonban nem parodisztikus céllal
ilyen tökéletlen, hanem az ötlet kidolgo-
zatlanságának következtében. Nemcsak
az a tény zavaró, hogy a színészek egy
sehol sem beszélt, hibás, pontatlan dia-
lektust használnak, hanem az a didakti-
kusság is, hogy e falusi képben egy család
tagjai különbözőképpen beszélnek. Ma-
gát a tájszólást is teljesen fölösleges szín-



padi ötletnek tartom, mert erre a „ráve-
zetésre" nincs szükség ahhoz, hogy a néző
tudja: itt nem egyetlen faluról, hanem az
összesről szó van (vagy szó lehet). Ez
egyébként a Félszeg kitöréséből egyér-
telműen kiderül. Pisti maszkjának azt az
elemét is túlságosan pedagógiai jellegű-
nek látom, hogy mint németbarát hentes
Hitler-bajuszt visel, mint ellenálló pedig
tányérsapkát, vörös csillagot, kerek szem-
üveget. Nem hiszem, hogy a nézőnek kell
ez, hogy értse, miről van szó.

A szünet utáni második részt az elő-
adásban himnikus zene vezeti be, miköz-
ben szivacstéglák hullanak a zsinórpad-
lásról, és időnként eső csurran a színpad
közepe tájára. A szereplők balról jobbra -
mint túlélők - átvonulnak motyóikkal,
babakocsival, hátukra szíjazott szekrény-
nyel a színen, s eközben Pisti újabb fény-
képe: a bajuszos hentesé tűnik el a szín-
padnyílás fölött. A Mama, aki Orkénynél
egy „velőtrázó sikollyal" reagál Pisti -
újabb - elvesztésére, az előadásban (Lá-
zár Kati alakításában) hosszú jajveszéke-
lésbe kezd. Ez a jajongás azonban inkább
a megsiratás paródiájának tűnik, mint

átélt és átélhetővé tett szülői érzésnek.
Miután Rizi (Molnár Piroska) meggyőzi a
szülőket arról, hogy próbálkozzanak
ismét a gyereknemzéssel, egy nyitott
esernyőt borít föléjük, amire az addig is
csurranó-cseppenő vízből egy-két újabb
adag érkezik.

A létragyári képben a Tevékeny ön-
életrajz-diktáló jelenetét az előadás azzal
egészíti ki, hogy Spindler Béla ízes
diftongusokkal beszél, és a diktálás köz-
ben kockás szalvétából kolbászt falato-
zik. Elsősorban Spindler alakításának kö-
szönhetően ez az egyik legsikerültebb
jelenet az előadásban. A továbbiakban
„A munka vár" mozgalmi dalának hang-
jaira bejönnek a melósok,
gumicsizmában, kék munkaruhában, a
nők babos-kendőben, a férfiak
svájcisapkában. Ot-fokú létráikat hátul
a dobogó köré támasztják (s azok több
jeleneten át ott is maradnak). A Szőke
lány a Pistit éltető éljenzés alatt behoz a
bal oldalon álló asztalra négy fekete
telefont. A Tevékeny ezekbe mondja bele
az utasításait (fessenek Pistiről portrét,
nevezzenek el róla utcát stb.), s ezekre
reagál a mellette

álló Szőke lány úgy, hogy mindennek a
teljesülését regisztrálja. Ez ismét nem
igazán szerencsés megoldás. Ha már a
drámabeli diktálást itt telefonutasítások
váltják fel (melyek azon nyomban meg is
valósulnak), akkor az intézkedést helye-
sebb volna a titkárnőt játszó Szőke lány-
ra bízni. Az éljenzéshez a továbbiakban
rózsaszínű léggömbök eregetése társul,
melyek a zsinórpadlásról szállanak alá.

A kaposvári előadásban ezt követően
jelennek meg a legjelentősebb változta-
tások. A dráma (az ötvenes évek és az
'56-os jelenet után) történelmileg vala-
hol a hatvanas években ér véget. Ba-
barczy László az előadásban a koncep-
ciós per utáni kivégzési jelenettől kezdő-
dően „meghosszabbítja" a darab történel-
mi idősíkját, egészen a nyolcvanas éve-
kig, napjainkig. Amikor Pistit fölakaszt-
ják (Orkénynél a kulisszák mögött lelö-
vik), és fölhúzzák a zsinórpadlásra, játék-
automata zaját lehet hallani. Ez a zaj,
illetve hangzó effektus innen kezdődően
az előadás végéig fel-felhangzik. (Lehet,
hogy korábban is szerepel, de akkor nem
kelt figyelmet.) A produkció elhagyja a
konzervekből összerakott Pisti jelenetét
- pontosabban a jelenetből ezt a cselek-
véssort. Az '56-os októberi események
képe színpadtechnikailag ugyanolyan,
mint volt a világháborús „légiveszély"
képe: itt is reflektorok pásztázzák fölül-
ről a játékteret, sziréna szól. Amikor Pisti
a darabban utoljára támad föl (a mé-
regtablettás családi jelenetben), táskájá-
ból ajándékot oszt, többek között apjá-
nak ad egy karton Marlborót - mintha
idegenbe szakadt magyarként térne haza.
Pisti ezt (és a konfettis, nászindulós rész-
letet) követően táskarádióval a kezében
bukkan elő, melyből olyan zene szól, ami
Pisti nevének szintetizátorhangú ismétel-
getéséből áll: „pisti-pisti-pisti-pisti..."

A vendéglői képhez a Hair egyik dal-
lama társul, amikor pedig Pistit a Kimért
- a sarló-kalapács festés miatt - az őrszo-
bára el- (azaz a színpadon körbe-) vezeti,
Morricone Volt egyszer egy vadnyugat-
zenéje hangzik fel. Itt már egyre nyilván-
valóbban közeledik a színpadon megje-
lenített idő a jelenhez. Ennek egy újabb
adaléka - a darabhoz egyébként kulcsot
adó - apróhirdetés-jelenetben az, hogy a
Mama a Heti Világgazdaság egyik példá-
nyával a kezében lép a színre, és abban
mutatja meg a fiának a Pistit kereső hir-
detést. Ez a mozzanat most már
egyértelműen a nyolcvanas évtizedre
utal. Ezen-közben többször is felhangzik
a játék-automaták zaja, valamint a
„pisti-pisti-

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (kaposvári Csiky Gergely Színház). Az
előtérben Rizi (Molnár Piroska) és Pisti (Bezerédy Zoltán)



pisti-pisti. . ."-zene. A zárójelenetben újra
fönn látható Pisti tíz fényképe. Szétnyílik a
háttérfüggöny, mögötte egy város fényei:
VERSENY és BAR neonfeliratok. Háttal
négy földgömbfejű városnéző utas ül.
Amikor bekövetkezik az atomrobbanás, a
szereplők a bal oldali üvegfalak mögött
tömörülnek. Rizi jobbra a gellérthegyi fel-
szabadulási emlékmű pózában, HÖZÖTT
SZALONNÁVAL EGÉRIRTÁST VÁL-
LAL DOKTOR VARSÁNYINÉ feliratú
táblával a kezében áll, haját és ruháját a
nézőtér bal oldaláról is látható szélgép
lobogtatja. A zárópoén egy, a játékauto-
maták világából kölcsönzött felirat, mely
az előadás üzenetét is hivatott a néző
szemébe világítani: DO YOU WANT
ANOTHER GAME, PLAYER?

Az előadás keretét alkotó Delta-szignál
és a zárófelirat felveti azt a kérdést, hogy
ezek a mozzanatok kire és milyen
értelemben vonatkoznak, illetve mi közük
Örkény drámájához és az abban meg-
fogalmazott történelmi-társadalmi-lélek-
tani problémákhoz. Véleményem szerint
ezek az ötletek nem többek a felszínt
fodrozó jelzéseknél, hiszen sem a tévé,
sem a játékautomata nem oka, hanem
következménye valami másnak. Nálunk,
Magyarországon, olyan társadalmi-poli-
tikai-ideológiai stb. folyamatoknak, ame-
lyek történelmi előzményeit épp Orkény
drámájából ismerhetjük, illetve ismerhet-
nénk meg. A tömegkultúrára történő ilye-
tén hivatkozással (ami egyébként a darab-
ból teljesen hiányzik) hiába jön el az elő-
adás a máig, az '56-os jelenetek után itt
éppen az nem derül ki, hogy milyen ez az
újabb korszak - társadalmi-politikai érte-
lemben. A tömegkultúrára történő utalás
címzettjeinek kiléte pedig azért alapvető
kérdés, mert miként Örkény műve alapve-
tően a nemzeti önismeret tükrét tartja a
nézőnek, úgy e rendezői megoldásnak is
akkor volna értelme, ha a színházban ülő
nézőnek tartana tükröt. Ez a keretező
gesztus azonban a másokra mutatás eszkö-
zévé válik, amit nem tartok korrektnek.

Ugyanígy fenntartásaim vannak a Var-
sányiné mint felszabadulási emlékmű
megoldással is. A darabban a túlélés örök
kísérletéről és minden áron való megpró-
bálásának lehetőségéről van szó. Ha a
zárómonológ „hozott szalonnával" egér-
irtást vállaló kisembere, aki egyben az
egész mű (s így a benne ábrázolt történe-
lem) mozgatója is egy előadás záróképé-
ben megjelenik (Orkénynél ez szükség-
telen), akkor a saját helyzetének és sze-
repének megfelelő megjelenésmódja te-
kinthető adekvátnak. Ha azonban szobor-
rá, emlékművé válik, akkor pontot tesz

oda, ahol Örkény a darabot nyitva hagyja.
Nem is beszélve a dráma jövőképének
egy ilyen lojális gesztusban való feloldá-
sáról (tudjuk, milyen emlékmű ről van
szó), ami - mármint a lojalitás -Örkény
világszemléletétől teljesen idegen.

A kaposvári Pisti-előadásban az egyes
jelenetek belső megszervezettsége egye-
netlen, számos szövegbeli poén elsikkad,
ami annak a következménye, hogy a
szöveg, illetve a szituáció nincsen ponto-
san végigelemezve. Ehelyett a jelenetek
rendezői ötletekkel vannak körülrakva,
és a szituációk nem belülről, hanem kí-
vülről, egy-egy gag vagy poén felől van-
nak meghatározva. Ezek a jelenetekhez
társított (hozzájuk asszociált) mozzana-
tok azonban nem integrálódnak a drá-
mai-színpadi helyzetekkel, hanem önálló
életet élnek, és mint gagek érzékelhetők,
az adott szituációtól elkülönülten. Ezzel
kapcsolatos az előadásnak az a
sajátossága is, hogy rengeteg külső átvál-
tozás jelenik meg benne, amit Cselényi
Nóra ruháinak és a maszkoknak a gya-
kori cseréje képvisel. Ezek az átváltozá-
sok azonban széttartóvá teszik az elő-
adást. A jelenetek - egyébként Örkény-
nél sem túl szoros - egymást összekap-
csoló szálai teljesen meglazulnak vagy
szétszakadnak. Itt - nézetem szerint -

éppen az ellenkező megoldást kellett
volna választani, és - a darab szellemének
megfelelően - a legkülönfélébb helyze-
tekbe keveredő hősök azonosságát kellett
volna érzékeltetni. A külsőségek szakadat-
lan váltogatása nem kap belső megalapo-
zást, hiányzik a közös vonatkozások elő-
térbe állítása. A külsőségek hatása nem ér
fel a drámabeli szituációkéval, és az elő-
adás leghatásosabb jelenetei is a szöveg
miatt azok. A külsőségekhez társul az a
didaktikusság, ami az egész produkciót
átszövi. A kaposvári Pisti a vérzivatarban
végül is nem áll össze kerek egésszé,
hiányzik belőle annak a közös eszmének az
érzékeltetése, ami értelmet adhatna a
történelmi mozaikoknak, és a széttartó
jelenet-sorok következtében az előadás a
néző számára tét nélkülivé - és, ami ezzel
együtt jár -, esztétikai izgalmaktól
mentessé válik.

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Díszlet: Gothár Péter. Jelmez: Cselényi
Nóra. Zenei rendező: Kelemen László. Szceni-
kus: Kondákor Tamás. Segédrendező: Serf
Egyed-Julián Ria. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: Bezerédy Zoltán, Tóth Béta,
Lázár Kati, Csákányi Eszter-Kerekes Éva f.
h., Spindler Béla, Lukáts Andor, Hunyadkürti
György, Molnár Piroska, Magyar Tivadar,
Molnár Csaba, Kristóf Kata, Tóth Eleonóra,
Szűcs Ágnes, Lukács Zoltán.

Hunyadkürti György (Kimért) és Lázár Kati (Mama)


