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A SEMMIRŐL NINCS MIT MONDANI?
ÖRKÉNY ISTVÁN: RÓZSAKIÁLLÍTÁS

A felfedezés ezúttal elmaradt. Az Örkény-szín-
ház nem gazdagodott újabb bemutatóval. Nem
sikerült a tizenkét éve halott író szépprózájának
újabb darabját átmenteni a színpadra. Pedig
Örkény maga többször élt ezzel a lehetőséggel;
a Tóték és a Macskajáték kisregényből kiinduló
színpadi változata után a Pisti a vérzi-
vatarbanhoz egypercesek anyagát használta fel.
A Rózsakiállítás színpadra állítása nem
szerepelt az író tervei között. Erre most Horvai
István vállalkozott (aki a Pesti Színház előadá-
sát rendezőként és dramatizálóként is jegyzi). A
kísérlet kudarca többszörös tévedéssel ma-
gyarázható.

Életevidenciák

Az első csapdát maga Örkény állította. A Ró-
zsakiállítás természetét, jellegét ugyanis na-
gyon könnyű félreismerni. Egy realista kisre-

gény álcájában maxiegypercest alkotott az író.
Hiszen művét nem az alakok összetettsége
vagy a történet megformáltsága teszi érdekes-
sé, hanem -- akárcsak az egyperceseket --
csupán a helyzetek különlegessége. Az egy-két
tulajdonsággal jellemezhető figuráknál. a
meglepetéseket nem tartogató történetnél fon-
tosabbak az erőteljes szituációk -- a halállal
szembesülő, eltérő emberi élethelyzetek.

A halál félelmes titokzatossága és az élet ti-
tokban tartott közhelyei egymás mellett jelen-
nek meg ebben a regényben. Ettől a banalitá-
soknak váratlanul különleges mélységei tárul-
nak fel. Egyszerre mutatkoznak összetartó
erőnek és meghaladhatatlan gátnak. Egyszer-
re válnak láthatóvá az evidenciák és az ab-
szurditások. Az evidenciák abszurditásai.
Örkény művei úgy képesek feltárni életünk
képtelenségeit. hogy ezek megszüntetését, ki-
iktatását még nagyobb képtelenségnek mutat-
ják. Nem létezhetünk világunk evidenciái nél-
kül, de velük csak ilyenek lehetünk.

A groteszk világlátás lényege ez. Egyszerre is-
merhető fel az élet alakításának emberi el-
szántsága és a korlátozottság keltette elképe-
dés. Örkény túl van a realizmuson, de innen az
abszurdon. Nem hiszi azt, hogy felismerhető
emberi törvények mozgatják a világot, de
ugyanakkor nem vállalja a cselekvőképesség-
nek, a rendteremtés lehetőségének teljes ta-
gadását. Már nem hisz a karteziánus ismeret-
elmélet lehetőségeiben, még nem fogadja el a
világ megismerhetetlenségét.

A Rózsakiállításban ironizált evidenciák
egyike épp a világ megismerhetőségébe vetett
hit, a valóság megértésének elsőbbsége. Ko-
rom Áron, a fiatal tévés, a halált akarja lefil-
mezni. A megfigyelés által megismerhetőnek
véli az elmúlást. Nem megélni, csak megmu-
tatni akarja. A jelenség ábrázolása fontosabbá
válik számára magánál a jelenségnél. Így ma-
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radhat vészesen kívül mindazon, ami körülötte
(és benne is) történik. Korom alkotótársa, el-
lenpontja J. Nagy, az író, aki életének eddigi
logikájával szakít, amikor - a halálra mint megélt
szerepre készülve - részesévé, átélőjévé, sőt
tétjévé is válik mindannak, amit ábrázolni,
bemutatni akar. De a döntő pillanatokban nincs
mit mondania. A halál közelében semmiről sem
tud beszélni. Csak a semmiről tud beszélni.

Az a kultúra, amelyben maga az élet az egyik
legfőbb evidencia, a halált csak kirekeszteni,
kiiktatni képes az élet jelenségei közül. Az élet
egyedülivé vált emberi néző-pontjából az

elmúlás - mivel a természetnek, s nem a

kultúrának a jelensége - a megsemmisüléssel
válik azonossá. A mindent leromboló fenyegető
ürességgel.

A kisregényben szereplő három haldokló
ugyanennek a fenyegetettségnek a kiszolgálta-
tottja. Darvas, a tudós, még befejezetlen
könyvét akarja megmenteni. Mikóné az édes-
anyjáról szeretne - a halálán túl is - gondos-
kodni. J. Nagy az utolsó erőfeszítéseket teszi,
hogy túllépjen tehetségének, tehetetlenségének
korlátain.

Az alkotás, a gondoskodás vágyában
ugyanannak az individuális nézőpontnak az
evidenciája jelenik meg. Az ember hatással akar
lenni környezetére, nyomot akar hagyni maga
után. De ha az élet pusztán csak egy-mástól
elszigetelt individuumokban létezik - ahogy ezt a
kisregény jelzi -, a halál valóban azonos a teljes
megsemmisüléssel („J. Nagy mínusz J. Nagy
egyenlő nullával"). Ez ellen azonban
mindhárman fellebbeznek. Az egyediséget
meghaladó általánoshoz, az egyéniségen túli
közös emberihez, a személytelen emberiséghez
fordulnak. (Mikóné a tévén keresztül fordul a
környezetéhez. Darvas a szakmai utókornak
diktál. J. Nagy a tévénézőkhöz be-szél.)

Ezáltal születik meg - kultúránk keretein belül
maradva - a felülkerekedés esélye. Így jelenik
meg ebben a műben is Örkény egyik
legállandóbb témája, a kudarcban megélt győ-
zelem. A halált Darvas azzal igyekszik legyőz-
ni, hogy nem vesz róla tudomást. Mikóné azzal,
hogy az emberi életet a természet része-ként
képes szemlélni. A rózsákról beszél, néven
nevezi mindegyiket. Közben öntudatlanul
önmagára vonatkoztatja a haldokló hattyú me-
taforáját, a fehér rózsák tisztaságszimbólumát,
a vörös virág sebzettségjelképét. J. Nagy elé-be
megy a halálnak. Azzal leplezi le titokzatos
misztériumát, hogy visszaemeli létébe. Életé-
nek, mindennapjainak részesévé teszi, napi
eseményhez hasonlóvá egyszerűsíti. Ezzel
tartja meg magának az élete fölötti rendelkezés
lehetőségét.

Tábori Nóra, Pap Vera, Kovács János, Szalai
Krisztina és Szarvas József a Rózsakiállításban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Félsikerek ezek. Darvas egy félfejezetnyi
némasággal búcsúzik. Mikóné mint örök vesz-
tes. J. Nagy eddig megszerzett teljes tudásának
devalválódásával. Ez történhet azzal a
kultúrával, amely csak az életre igyekszik kiter-
jeszteni érvényességét.

Az elmaradt titokfejtés

A második csapdát a színpadi adaptáció lehe-
tőségeinek félreismerése jelentette. Horvai
dramatizálóként alig változtatott a kisregényen.
Megtartotta a mű szövegét, szerkezetét. Csak
egy-két jelenetet csoportosított át, csak né-
hány információt épített bele a dialógusokba.
Csupán egyetlen új mozzanattal - J. Nagy
halálon túli megidézésével - egészítette ki az
eredeti művet. Úgy érezhette, hogy nincs
szükség lényeges változtatásokra. Ezzel a kis-
regény történetét önmagában is érdekesnek,
alakjait magukban is teljeseknek minősítette. A
színpadi megjelenítésből azonban az derül ki,

hogy a történet alig motivált, sok esetlegessé-
get, számos közhelyelemet tartalmaz. A figu-
rák vázlatosak, sokszor csak jelzésszerűek.
Nincsen mélységük, nincsen egyedi sorsuk.
Ami a kisregény groteszk jelrendszerében
pusztán csak egyik összetevőként, sajátos
adottságként jelentkezett, a színpad eltérő
törvényei között hibaként érzékelhető.

Még határozottabbá válik hiányérzetünk az
előadás stílusát, stilizált világát figyelve. Ezál-
tal ugyanis eltűnik a színpadi játékból a kisre-
gény meghatározó eleme: a reális élethelyzet,
a valóságos háttér. Magára marad a történet,
lecsupaszítva állnak az alakok. Egyedül élet-
képtelennek tetszenek. Úgy tűnik, a dramati-
zálásnak vagy a helyzeteket kellett volna ala-
posabban kibontania, jelzésekből tényleges
szituációkká alakítania, vagy esetleg a figurá-
kat kellett volna elmélyítenie, többdimenziós
alakokká formálnia. Így születhetett volna auto-
nóm színpadi alkotás. A hűtlen hűség parado-
xona ez. Enélkül az eredeti szöveg is csökkent
értékűnek hat a színpadról. Mindaz, ami
Örkénynél banalitás, az előadásban közhellyé
csupaszodik. Ami a kisregényben hátborzon-
gató irónia, itt humorrá egyszerűsödik. A re-
gény inkább elhallgat a halál közelében, csak
hogy ne hazudjon. Az előadás nevetésbe oldja



A harmadik csapdát a rendező állította magának.
amikor elfogadta a színjátékra teljesen al-
kalmatlan játékteret. David Borovszkij díszlete
első pillantásra impozánsnak tetszik. Az üveg-
építmény egyszerre idézhet virágokat nevelő
üvegházat és kriptát. A rendezés azonban
mindvégig tartózkodik attól, hogy metaforikus
jelentést adjon a térnek (néhány apró, folytatás
nélkül maradt mozzanatot leszámítva). Csupán
esztétikai és funkcionális szerepet tulajdonít a
díszletnek. Csak használni akarja, pedig teljesen
használhatatlan.

A középen körbeforduló elem, a kétoldalt ki-
forduló üvegszárnyak többnyire szereplőket
mozgatnak. Gyors eltűnések, előbukkanások
eszközei. A színpadi varázslat azonban öncé-
lúnak hat. Ahogy az esztétizálás is. A színpad
előtere műanyagrózsákkal telerakva. A háttérből
pálmák derengenek fel. Ebben a mesterséges
virágoskertben alig néhány négyzetméter marad
a színészek számára. Többnyire meg sem
tudnak mozdulni. Nem is a saját lábukon járnak.
A mozgó díszletelemek forgásával érkeznek a
játéktérre. Aztán csak álldogálnak. Vagy ülnek a
sötét üvegfal elé helyezett forma-tervezett
karosszékekben. Mint megannyi bénaságra
kárhoztatott színjátékos.

Nem tudnak mit tenni. Nincs hol megvetni a
lábukat ebben a forgó díszletlabirintusban.
Nincsenek ténylegesen megformálható alakok,
sem valóságos színpadi helyzetek. A közhe-
lyeiket, manírjaikat mozgósítják tehát. Jelen
vannak a színpadon, anélkül, hogy bármi is
történnék. Van, aki beéri karikatúrával. Mások
magánszámokat igyekeznek felépíteni. Kevés
sikerrel. Sok jó színészt együtt régen láttunk
ennyire jellegtelennek.

Örkény lstván: Rózsakiállítás (Pesti Színház)
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a keserűt, csak hogy ne kelljen szembenéznie a
semmivel. Megfejtetlenek maradnak az el-múlás
titkai, megszólítatlanok a mélységek. Valóban
nincs mit mondani róluk? (Árulkodó jel, hogy az
előadás két legsutább jelenete a két halál
megjelenítése.)

A díszletek uralma
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F Ö L D E S ANNA

Önismétlés vagy a korábban megkezdett út
folytatása, a siker nosztalgiája vagy a (saját)
elért csúcs meghaladása? Találkozás - húsz év
után -- egy fiatalemberre!?

Döntsék el azok, akik látták is Berényi Gábor
1971-es, legendává híresült grúziai Bánk bán-
előadását. Én csak a hírét hallottam, s hogy Az

ember tragédiája Epp Kaidu rendezte, korszakos
észt előadásával együtt nyert fesztiváldíjat.
Ezenkívül egy anekdotát őrzök róla - a rendező
maga mesélte -, miszerint a premiert követően
megkérdezte tőle a társulat egyik vezető
színésze, vajon sejti-e, minek köszönhető a
forró, már-már fenyegetően ki-robbanó siker. a
tapsorkán. Azután elárulta: a színházban is, a
nézőtéren is mindenki tudja - a vendégrendezőn
kívül -, hogy Grúziában a párt első titkárának
orosz asszony a felesége.. .

Bár közismert, hogy a színházi rendezők - a
legnagyobbak is - előszeretettel fordulnak vissza
a korábban már sikerrel megrendezett
klasszikusokhoz. a művel először találkozó. de
annak üzenetére az előadáson kívüli okokból
fogékony grúz közönség előtt kivívott elismerés
akár ellenindíték is lehetett volna. A mű
megszületése óta majdnem folyamatos, 1848
márciusa óta fel-felizzó, közvetlen politikai ak-
tualitása (hál' isten) elhalványodott. A kötelező
olvasmányként lejáratott, diákelőadásokon vé-
gigunatkozott, sőt, urambocsá, végigröhögött,
szinte csak az operaszínpadon librettóként
megélni képes „tökéletlen remekmű" előadása
ma nemcsak a Teréz körúti közönség előtt
kockázatos. Illyés Gyula is hiába vállalkozott
lelkes áhitattal a dráma veretes nyelvének, né-
mileg csikorgó szerkezetének megújítására.
Hiába tudjuk. hogy valódi drámai aranykincs
birtokában vagyunk, a század utolsó évtizedé-
ben szinte könnyebb a Bánk bán paródiájával
sikert aratni, mint az eredeti műről lefújni a port.
ledörzsölni a rozsdát.

Berényi Gábor ennek tudatában szokatlanul
nagy - pontosabban csak nálunk és csak most
szokatlan mértékű - előzetes hírverést csapott
az előadás körül. Nyilatkozataiban már a
bemutató előtt igyekezett felelni a feltett és fel
sem tett kérdésekre; bekonferálva a maga
meghúzott, tömörített, minden ünnepélyességet
szentségtörő módon nélkülöző kamara

Bánk b á n j á t , világos, feszes, Katona József
tehetségéhez méltó előadást" ígért a déli lap
olvasóinak.

Első benyomásunk a bemutatón az volt, hogy
a szentségtörő Bánk bán vizuális keretét Vayer
Tamás történelmi ihletéssel. esztétikusan és
leleményesen teremtette meg. A kon-
vencionálisan látványos operaházi tabló helyett a
kort és a helyszínt közérthetően idéző, lé-
nyegében realista díszletet tervezett: a szép
kulissza-kőfalakat a teret szűkítő és tágító kár-
pitfüggönyökkel tagolta. A klasszikus mű előre
beharangozott modern kamaraváltozata csábit a
harsány korszerűségre, de Vágó Nelly, a jel-
meztervező felmérte: félszázaddal a frakkos
Hamlet, évtizedekkel a pulóveres Mizantróp és a
bőrruhás Lear. évekkel a farmeres Csongor után
egy zakós-nyakkendős Bánk bán vagy ballonos
Biberach már csak színházi kuriózum - legjobb
esetben is csak külsőséges sikereffektus - lehet.
Bánk bánt csak az általa hordozott problémák
érvénye teheti kortársunkká.

A rendező szövegkorrekciói a megengedhető
minimum közelében maradnak - olyannyira, hogy
meg is kérdőjelezik önmagukat. A Katona veretes
nyelvét vállaló. híven követő előadásban
úgyszólván feleslegesnek hat, hogy „lakossa"
helyett „lakója", „kennettje" helyett „fölkentje",
„esenkedék" helyett „esengtem", vagy akár
„virtus" helyett „erény" hangozzék el. Az igazi
módosítások ennél lényegesebbek és -
véleményem szerint - indokoltabbak is.

Azon már a múlt században sem botránkozott
meg senki‚ hogy a rendezők - terjedelmi okokból
és a dráma zökkenőit enyhítendő - húztak a
szövegből. Izidóra szerepének és jeleneteinek
kiiktatását azonban filosz lelkemmel
meghökkentő „karcsúsításnak" éreztem mind-
addig, amíg csak hallottam-olvastam róla. Utólag
azonban azt kell mondanom, hogy hiányérzetünk
hiánya igazolja a szokatlan méretű és
merészségű beavatkozást. Mint ahogy azt is.
hogy Berényi nemcsak ceruzával, de ollóval, sőt
ragasztóval is húzott. A kezdet kezdetén máris
kimetszi a dráma testéből az Előversengés
dialógusát - de csak azért, hogy később a
cselekmény logikai rendje szerint - a harmadik
jelenetben - „visszacsempéssze" a szövegbe. A
továbbiakban is szinte folyamatosan él hasonló,
bár kisebb jelentőségű módo-
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