
ősz; üzenet

Ősz van megint,
a tőkéken csak bönge és biling 
Töppednek ízesedve -
Szél tornyosul és rám zuhan,
amíg a hegyre
fölbaktatok komótosan-

Egy néhány fürt leverve méláz ,

jóillatú a présház,
erjednek a borok -
A fák riadtan ejtenek
fejemre egy-két levelet,
amíg köztük barangolok -

ERDŐDY EDIT

Az egyiket, mely véreres ,
elolvasom - nagy titkom ez 
a nyár üzent, tudom 
Sbetűzve eltűnődöm

e rajzos, vén redőkön,

s az apró hullafoltokon -

M it mondanak ? Mind emlékét sorolja:
rügyén hamar kinyílt a pólya, .
s ha nem vigyáz, a dér megcsípte volna,
aztán eső verdeste, máskor elepedt,
később egy undok féreg rágta meg,
és lett belőle mégis éltető levél -
S most meghalt? Nem!! Táplálja majd afát,
mely lombosodni fog s virul tovább,
s ő milliányi új hajtásban él-

EMBERNEK LENNI FÖLADAT
Örkény István

A sajnálatosan korán lezáródott örkényi életmű kötetei immár a közelmúlt klasszikusainak pol
cára kerültek, mégis nehéz ezt az életművet lezárt, egységes, befejezett egészként kezelni s értel
mezni. Munkásságát nem az egység, a kontinuitás, az egyenes vonalú fejlődés jellemzi, sokkal in
kább a szakaszosság, a heterogenitás, az állandó küzdelem, neki-nekirugaszkodás; a folytonos
keresés és kisérletezés az anyaggal, remekművek és kevésbé sikerült darabok váltakozó sorában
tapogatózva előre.

Mindez alátámasztható Örkény-idézetekkel- ő is beszélt arról, hogy háromszor kellett újra
kezdenie az írói pályát; hogy "átlapozva az évek sorrendjébe szedett novellákat, egy csomó érde
kes dolgot tudtam meg magamról. Csak néztem; mintha nem ugyanaz a személy irta volna e kö
tet elejét és végét." Mindez azonban csak a felszínt érinti, sem az életrajzi adatok, sem az író bel
ső fejlődése, stílusának és látásmódjának, irói technikájának változásai - mely, az előbb idézett
Nászutasok a légypapíron-hoz írt előszó szerint is - a groteszktől, a realizmuson át a groteszkig
vezettek, tehát bezárva a kört - nem érzékeltetik kellőképpen az örkényi életmű jellegét,
lényegét.

Talán közelebb jutunk a megoldáshoz, ha segítségül hívjuk Ottlik Géza elméletét a kétféle írói
alkatról abból a Próza című, nemrég megjelent kötetből, melynek számos megállapítása olyany
nyira kézenfekvőnek és magától értetődőnek. mondhatni megfellebbezhetetlennek tűnik az olva
só számára, hogy elfelejt arról gondolkozni, vajon valóban úgy van-e, mint Ottlik írja? Idézzük:
" ... Nyilvánvaló, hogy ez a kétféle - külső vagy belső - jellemzési mód kétféle írói alkat, kétféle
módszer, kétféle irodalom felé mutat. Az egyik szubjektív, a másik objektív. Az egyik elemző,

önkifejező, a másik alkotó, teremtő. Az ellentétpárok közt, intellektuális-materiális, személyes
személytelen, spirituális-reális, szervetlen-szerves, tudatos-ösztönös, közvetett-közvetlen, fel
állithatunk egy olyasfélét is, hogy: dilettáns-művészi."
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Örkény a dilettáns írók iskolapéldája is lehetne. Neki aztán mindig "van valami a begyében"
(ahogyan Ottlik a későbbiekben jellemzi ezt a típust) ~ s ehhez aztán, ernyedetlenül és megszál
lottan kereste mindig a megfelelő formát és szemléletmódot, s tegyük rögtön hozzá: ez a keresés
olyan újdonságokat, meglepetéseket, a modern magyar irodalmat inspiráló és továbblendítő mű

veket hozott a magyar irodalomnak, mint az Egyperces novellák. ~ Folytassuk még az idézetet:
"Melyik rész a magasabb rendű az íróban? Hiú kérdés. A tudatos-dilettáns: az emberi, a földi;
az ösztönös-művészi: a megfoghatatlan, az égi." A fenti két jelző - emberi, földi - kísértetiesen
illik Örkényre, akinél emberibb, földibb író kevés van a magyar irodalomban. Örkény úgy embe
ri, hogy írásaiban sem titkolja esendőségét, gyengeségeit, bizonytalanságait, pontosabban : nem
akar felülemelkedni sem önmagán, sem másokon. Örkény művei emberszabásúak. Mondandói:
közhelyek. Igen magasra értékelte a közhelyet. irói módszeréről, annak kialakulásáról szólva:
"A közhely évezredes kristályosodási folyamatok eredménye. Alapvető igazságokat, tapasztala
tokat, meglátásokat fejez ki és okossága, használhatósága azon múlik , hogy hogyan mutatjuk
fel, milyen közegben szerepel." Szerette a közhely-embereket, a lehető legszürkébb kisembereket
is: a Magyar Pantheon vagy az Egy szerdai napon című novella a szürkeséget, az átlagosságot
emeli - ironikus - piedesztálra.

Mit is mond Örkény? Csupa olyan kőzhclyet, mely évszázadok, sőt évezredek óta az európai,
humanista, racionális gondolkodás közkincse. Például: az emberi szabadság fontos dolog; a ha
talommal való visszaélés helytelen; a kiszolgáltatottság, az alávetettség pedig megengedhetetlen.
Azt, hogy a józan, racionális gondolkodás az ember legfőbb kincse - s az ember ugyan hajlamos
arra, hogy elveszítse ezt a tulajdonságát, de végül is csak ez mentheti meg a pusztulástól. S Ör
kény szerint az élet érdemes arra, hogy megőrizzük; az élet tele van csodálatos örömökkel és
szépségek kel. Annyira tudja szeretni az életet, mint a régi görögök szerették ; az emberben, az
emberi gondolkodásban és értelemben. való, kipusztíthatatlan hitét is - talán - részben tőlük ta
nulhatta. Tudja azt is, hogya halál szükséges rossz, de mivel elkerülhetetlen, úgy véli, nem sza
bad félnünk tőle; meg kell barátkoznunk vele, emberszabásúvá kell tennünk. Örkény gondolat
világa emberközpontú ; az ember mindennek az alfája és ómegája.

Örkénynek az emberbe vetett hite azonban feltételez egy másik hitet is; racionalizmusával és a
természettudományos gondolkodással párhuzamosan egy másfajta, transzcendentális gondolko
dás is hatott gondolatrendszerének. irói arculatának kialakításában. Idézzük saját szavait:
" ... Én a magam rossz lelkiismeretét - csak házi használatra - valahogy igy értelmeztem : az em
ber a világegyetem legmagasabb rendű jelensége. Az tehát, hogy valaki - például én ~~ emberi mi
voltomban élhetem végig az életemet, adósságot jelent. Úgy is mondhatnám : embernek lenni föl
adat. És itt kapcsolok vissza a hit kérdéséhez. Elvben ugyanis léteznie kell egy olyan optimum
nak, amelyben én - vagy más - tökéletesen végzi el a föladatát, s úgy él, hogy minden erejét, ké
pességét, lehetőségétmeg tudja valósítani a maga megnyugtatására és a világ hasznára. Ez az op
timum persze sosem érhető el, legföljebb megközelíthető, s ettől válik emberfelettivé, transzcen
denssé, és - az én esetemben - a bűntudat indítékává. Hiszek ugyanis abban, hogy van beteljesü
lés, egy erőinket felülmúló létezési mód, melyet hadd nevezzek - ismét jobb szó híján
- Istennek."

Ez a kettősség ~ tágabb értelemben: a racionalizmus és az irracionalizmus, tudás és hit kettős

sége - majdnem mindegyik drámájának sajátos, belső feszültséget ad. Örkény, mint maga mond
ta ebben az interjúban-- "nem vallásos, de hivő lelek". Hite: a teljesség, az abszolútum utáni
vágy, az immanenciából való kitörés reményeként van jelen életművében.

Ezért is óceánnyi távolság választja el az "abszurd" irodalom nyugati művelőitől; az abszurd
szinháztól, Beckett-től vagy Ionescótól. Az ő művük ~ nagyon általánosan fogalmazva - a hiány
művészete, az emberi kapcsolatok, az emberi értelem, az emberi beszéd, az emberi kommuniká
ció csődjét megjelenítő drámák. Örkény is szembenéz ezekkel a kérdésekkel: számtalan egyper
cese villantja fel groteszk módon a kommunikáció, a megismerés lehetetlenségét; a nyelv hasz
nálhatatlanságát, a fogalmak kiüresedését, szól az ember elmagányosodásáról ; az elbürokratizá
lódás embertelenségéről, az ember önmegvalósításának kudarcairól, identitás-zavarairól. a lét
viszonylagos céltalanságáról, a véletlennek, a sorsnak s végül a halálnak odavetett ember magá
nyos kiszolgáltatottságáról. Az abszurd és a groteszk nyelvét beszéli; az abszurd életérzést, világ-
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képet azonban nem tette magáévá: filozófiai alapállása a racionalista hurnanizmusból, a XVIII.
század örökségéből táplálkozik.

S táplálkozik természetesen az író sajátos helyzetéhől is: detenninálja az a kor, amelyben élt s
a hely, ahol született. Örkény jellegzetesen kelet-európai író, s még sajátabban magyar író. Élet
rajza magába süriti majd mindazt a hányattatást, "halsorsot", amely a XX. század középső har
madában magyart - és írót·· érhetett. A háború: számára a munkaszolgálat pokla és a hadifo
golytábor nyomorúsága. A békeévek : a személyi kultusz okozta válság, majd az 1956 utáni évek
teljes mellőzöttsége. S éppen hányattatásaiból. a halállal való szembenézésből. az elhallgattatás
ból szűrte le, kristályosította ki azt a gondolatot, hogy mindig újra lehet és kell kezdeni az életet.
Bertha Bulcsúnak vallja: "Ha nem járom meg a hadifogság iskoláját, akkor ma talán Beckett
filozófiájának lennék egyik támasza. Így csak azt tudom hajtogatni, igaz, néha józan érvek nél
kül, hogy az emberiség nem menthetetlen, amíg egyemher a másiknak megmentője lehet."

A magyar irodalom valóban nem nélkülözhette azt a .. józan érvekkel szintén nehezen alátá
masztható - hitet, hogy "és mégis, mégis fáradozni kell", hogy esak egyet idézzünk a számos,
reménytelenségben is .rnégis't-t kiáltó magyar költő-Író közül. A kérdés ezeken a tájakon évszá
zadok óta általában nem úgy vetődött fel, hogy mit ér az ember. az emberi élet: hanem így: .mit
ér az ember, ha magyar?"

Örkény is számtalanszor szembenéz ezzel a kérdéssel. "Ha az ember kis nemzet fia, ez már ön
magában is groteszk helyzet" mondja l974-ben, a brüsszeli Le Soir riporterének. A kis nemze
tek is élni, túlélni, látszani és hatni akarnak a nagy népek tengerében- s ebbéli törekvésükben
néha óhatatlanul elvesztik a józan önismeretet. a reális itélőképességet -', amint ezt Örkény több
groteszk novellaja sugallja. (Legabszurdabb talán közülük a Nézzünk bizakodva a jiivőbe! cimű

egyperces.) A kérdés így is megfogalmazódik Örkénynél : Milyen az ember, ha magyar? A Macs
kajáték-ban a hazaszeretet irracionalitását és szépségét dicséri, a Vérrokonok-ban a feltétel nél
küli hit, a józan értelem ellenőrzésén túlcsorduló lelkesedés kritikáját irja meg. A Kulcskeresők

pedig a realitásoktól függetlenedő, álmodozó magatartás, a kudarcokat is győzelmekké szépítő

lelki alkat groteszk parabolája. .
A Tó ték , a Macskajáték (melynek előbb említett gondolatrétege a sok közül csak az egyik) és a

Pisti a vérzivatarhan kérdésfeltevése egyszerre szűkebb és tágabb értelmű is. Mert jóllehet mind
egyik par excellence magyar közegben játszódik, magyar szereplőkkel,a kérdés hangsúlya itt az
ember-re helyeződik át: nem nemzeti sajátosságokról. hanem az emberről mond Örkény ezekben
a művekben (különösen az első kettőben) általános érvényű, egy adott időtől és helytől csak ke
véssé determinált igazságokat.

Örkény nem ítélkező író. Felmutatja a jelenségeket, emberi rnagatartás-, viselkedés- és gondol
kodásfonnákat s úgy tűnik, mintha maga is rácsodálkozna a látványra. Erkölcsi alapállása : a
megértés és megbocsátás. "Azt megélni volt a nagy élmény, hogy végre fölmérhettem, ami tőlünk

kitelik, és azóta nagyon óvatos vagyok annak megfogalmazásában, hogy az ember jó-e vagy
rossz. Mert láttam, hogy minden a helyzeten múlik, ami belőlünk ajót vagy a rosszat kiugrasztja
- írja, visszaemlékezve a sorsdöntő élményre, a háború eseményeire. - Ott vált belőlem, az epi
kusból, drámai alkat."
Műveiben ennek a helyzetnek szán elsődleges szerepet; azt a hatásmechanizmust vizsgálja,

melya helyzet és a szereplők között létrejön. Két drámájában sikerült Örkénynek tökéletesen, lé
lektanilag is félelmetes pontossággal megjeleníteni ezt a mechanizmust: ez a két dráma a Tóték
és a Macskajáték . (Mindkét mű először regényként íródott meg -. alapvető változást azonban
egyik esetben sem szenvedett, lévén az eredeti forma ís erőteljesen drámai és nem epikus jellegű.)

A Toték világsikerének titkán már sokszor elmélkedtek. Hiábavaló fejtegetések helyett csak
annyit: Örkénynek itt egy igen honyolult lélektani szituációt sikerűlt hajszálpontosan eltalálnia:
olyan általános érvényűmodellként funkcionáló mechanizmust, melynemcsak pszichológiai, de
történeti síkon is értelmezhető. A Toték modellje igen sokrétű, többértelmű: az egymással szem
ben álló, egymást kiegészítő jelentések állandó vibrálása adja a különleges drámai feszültséget.
A dráma kétpólusú: az egyiken a Tót család, a másikon az őrnagy helyezkedik el. Középütt, ősz

szekötö kapocsként, a mindvégig láthatatlan. a fronton harcoló Tót-fiú: akinek azonban igen
fontos szerepe van a drámastruktúrában : az ő személyén keresztül válik a Tót-család kiszolgálta
tottá az őrnaggyal szemben (szerepe a túszéhoz hasonló): aki viszont abszolút fölényhelyzetben
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érczheti magát. Az őrnagy kétségkívül a hatalom képviselője,híszen a Tót-fiú mint alárendeltje, ki
van szolgáltatva jó- vagy rosszindulatúnak. Ez a hatalom azonban nem terjedne ki a Tót csalúd
többi tagjára: ők önként. sőt boldogan vállalják az alávetettséget, fiuk esetleges jobb helyzete ér
dekében. A dráma azt a folyamatot vezet í végig, hogy meddíg lehet, meddig szabad elmenni eb
ben a szituációban - hol a határ az emberi méltóság, az ember szuverenitásának feladásában?
Tót fokozatos Icépülése - melynek külső jegyei: a szembehúzott sisak, a berogyasztott térd, a
szájban tartott csipogó, szokásainak feladása, az őrnagy szeszélyeinek kiszolgálása - elsősorban

groteszk hatást váltanak ki Tót nem egészen önkéntesen vállalja személyisége feladását; berzen
kedne a helyzet ellen, ha felesége és lánya szelíd erőszakkal nem löknék tovább és tovább az ön
feladás útján. Sosem az őrnagy kényszeriti őt arra, hogy szeszélyeit kielégítse; a kényszer igen
csak kőzvctetten, áttételcsen érvényesül; a Tót-fiún, majd a család nőtagjain keresztül. Az őr

nagy nem kegyetlen, nem durva csak éppen felbomlott idegzetű, s kisebbrendűségi komplexus
ban is szeuvcd. Az őrnagy nem kevésbé kiszolgáltatott, mínt a Tót-család: kiszolgáltatott a há
borúval, az életveszedelemmel. a partizánokkal szemben. A csendes, idillikus mátravidéki falucs
ka persze semm ilyen veszélyt nem rejt a történet idején: az őrnagy félelmei, rettegése a sötéttől és
a partizánveszélytől így koros, beteges tünetként jelenik meg, mely a groteszk humor másík for
rasa. Tót maga a földhözragadt józanság az őrnagy beteges képzelgések rabja. A két nő szerepe
az, hogy az őrnagy eszelős ötleteit mintegy racionálisnak, magától értetődőnek tüntessék fel Tót
előtt: aki végül is már maga sem tudja, hogy amit kívánnak tőle, reális-e vagy irreális. Például
mikor Tót vonakodik- az ásítást megelőzendő szájába venni a "csipogót", reménykedve kérdi
feleségétől: Te is azt mondod, Mariskám. hogy vegyem ezt a holmit a számba? - Mariska cso
dálkozva feleli: Hát hová máshova, édes, jó Lajosom? _. Mintha a zseblámpának természetes
funkciója volna a szájban való elhelyezés, ásítás ellen.

De nemcsak a család, a környezet többi tagja is készségesen idomul az őrnagy eltorzult agyá
nak fantazmagóriáihoz. Az ideggyógyász, a plébános is természetesnek fogadja el a természetel
leneset. a torzat - s a falu népe nem habozik átugrálni az őrnagy tévedése nyomán ároknak vélt
árnyékot. Az irracionális válik tehát általánossá, törvényszerűvé - s a józan ész, a racionális gon
dolkodás, melynek Tót mindvégig megőrzi egy szikráját - bujdosni kényszerül. Hogy Tót éppen
a budit választja visszavonulása szinhelyéül, ez már a groteszk humor forrása.

Minden olyan szituációt, mikor ez a váltás bekövetkezik - abszurdnak érez a józan értelem,
holott a történelem gyakran produkált ehhez hasonló helyzeteket. Örkény egyik első, háború
előtti novellúja. a Tengerránc - melyet későbbi novellásköteteibe is szivesen beválogatott
- ugyancsak ezt az abszurdirást. az őrület térhódítását villantja fel kísértetiesen, látnoki erővel.

Örkény itt sem embereket marasztal el, nem ítélkezik az egyes ember fölött: a bűnös az ő meg
fogalmazásában az a szituáció, mely lehetővé teszi a kiszolgáltatottságot és a hatalommal való
visszaélést: az a szituáció, amelyben az egészséges elmék beteg agyakhoz idomulnak. Tót maga
tartása akkor válik önmagával autentikussá, akkor nyeri vissza szuverenitását, amikor a margó
vágóval feldara bolja az őrnagyot: ez az egyetlen módja a szituáció megszüntetésének.

Az emberi magatartásformák autentikusságát boncolja a Macskajáték is. Ez a darab, még in
kább .Jélektani" dráma: a szítuáció ítt az emberi érzelmek: szerelem, hűség, féltékenység körül
kristályosodik ki. A Macskajátélc. véleményünk szerint, Örkény legjobb műve, valódiremekmű.

Örkény racionális embersége, a gyarlóságot, esendőséget megértő, megbocsátó gesztusa itt a
legfény\őhb. I

Az Öregek szerelnie (l955) cimű rövidke írásban már föltűnik a dráma alapmotívuma :
"Mennyi tévhitet. hamis képzetet hordoz magában az ember! Szerelem és ifjúság - ez a két foga
lom ugyanolyan értelmi közelségben él bennünk, mint a hold meg a csillagok ... A szerelemnek
sima. redőtlen az arca a szemünkben." És a Macskajáték prózai változatának mottója: "Mind
nyájan akarunk egymástól valamit. Csak az öregektől nem akar már senki semmit. De ha az öre
gek akarnak egymástól valamit, azon mi nevetünk."

A Táték-kal ellentéthen a Macskajáték egyközpontú dráma: Orbánné alakja áll a fókuszban
- a többi szereplő - ellenpontként - körülötte helyezkedik el.

Orbánnét hatvankét évesen ragadja el egy viharos szerelem -- melynek tárgya Csermlényi Vik
tor, az operaénekes. Családja - távolban élő nőtestvére, leánya és annak férje - aggódva figyelik
az eseményeket: de nem tudnak tenni semmit Orbánné szenvedélye ellen. Legjobb barátnője,
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Paula azonban orvul elcsábítja Csermlényit; Orbánné kétségbeesik, sikertelen öngyilkosságot
követ el. Végül megérkezík Gíza, a nővér ~ akinek a szomszéd Egérkével együtt fergeteges
"macshljátékot" mutatnak be.

Röviden így lehetne összefoglalni aMacskajáték cselekményét; s itt láthatjuk igazán, mennyi
re nem túlzott Örkény, amikor azt mondta magáról, hogy tulajdonképpen mindig közhelyekből
indul ki, közhelyeket ír meg. Banális a téma, amely a szerelem-féltékenység-halál örök irodalmi
toposzaira épül. Örkény mégis az emberi teljességet fogalmazza meg; az emberi lélek nagyságát
és végtelens~~ét, az érzések és szenvedélyek legyűrhetetlen erejét - mindezt Orbánné alakjában.
A műfaja - Orkény szerint - "tragikomédia". Valóban: ritka telitalálatként sikerült itt vegyíte
nie, s tökéletes egyensúlyban tartania a groteszk humort - akomédiát -, s a fenségest. a pátoszt
~ a tragédiát. A groteszk humor Orbánné emberi gyengeségeiből s az általa előidézett komikus
helyzetekből fakad. Orbánné gátlástalanul hazudik, intrikál, kicsinyeskedik, veszekszik, mint
egy kofa. Egyrészt. Másrészt: öntörvényű személyiség, aki egyedül önnön törvényei szerint cse
lekszik; a szokás, az erkölcs nonnáin felül és kívül áll. Nem fogadja el a szokást, hogy hatvankét
évesen "nem illik" szerelmesnek lenni; azt, hogya "nőiméltóság, büszkeség arra kötelezné, hogy
feléje se nézzen a szeretett, de hűtlen férfinak, aki épp barátnőjét készül elvenni feleségül." Or
bánné emberi méltósága éppen abban rejlik, hogya legképtelenebb helyzeteket is vállalja azért,
hogy viszontlássa szerelmét - aki légyen bár kövér, gusztustalan és hangjavesztett, mégis életé
nek legfőbb és egyetlen értelme. Vállalja, mert az érzés, mely Orbánné életének irányt szab, nem
visszfénye valaminek, hanem lényének legbelsőbb sajátja. Orbánné nemcsak elfogadja a szerete
tet - ő maga kifogyhatatlan szeretet-forrás.

Ellenpontja ~ majdnem önállóvá emelkedő ellenpontja Orbánnénak Giza, a nővér, őt minde
nekfelett kötik a szokások, a viselkedés társadalmilag elfogadott törvényei; Orbánné szuvereni
tásával szemben a függőséget jeleníti meg. Orbánné maga a dinamizmus ~ Giza abszolút statikus
jellegét még testi állapota, a tolószékhez láncoltság is felerősíti. Orbánné állandó bizonytalanság
ban él- Giza élete a teljes anyagi, egzisztenciális biztonság és rend légkörében zajlik. Orbánné
nevetséges, Giza mindvégig tiszteletreméltó.

Giza, noha gyökeresen más, mint húga, lévén ő is az író végtelen toleranciájának egyik hordo
zója - megérti, elfogadja nővérének tőle idegen vénnérsékletét s életvitelét: "Én anyádat mindig
magam fölött állónak éreztem. Hiába éltem bőségben, biztonságban, nyugalomban, még akkor
is, ha kapkodni, fuldokolni láttam, akkor is fölnéztem rá, mert amikor én két lehetőség közül
mindig a kényelmesebbiket választottam, neki volt mersze vállalni a kockázatot" ~ írja Giza az
aggódó Ilusnak. Giza abban a pillanatban a legemberibb a színpadon, amikor a fergeteges macs
kajáték után bejelenti húgának: "Kérlek, becsináltam".

A többi szereplő - noha mind kitünőenmegformált figura - csupán egy-egy színt adnak az Or
bánné körüli tarka zűrzavarhoz; csak Orbánnén keresztül nyerik el funkciójukat, mint az ő érzé
seinek-érzelmeinek tárgyai. Ilus, a lány és férje az érzelmektől, szenvedélyektől teljesen megfosz
tott, hűvösenjózanracionalitást és intellektualitást képviselik - kontrasztként Orbánné ösztönös,
spontán, az élethez elsősorban az érzelmeken és érzékeken keresztül kötődő lényével. Giza is
mintha a józan racionalitást képviselné, szemben húgával.

A racionalizmus és az ösztönösség egy ponton azonban a visszájára fordul, s ez a pont a hazá
hoz való hűség, a hazaszeretet kérdése. A régi dzsentri-familiából származó, két szép Szkalla
lány közül Giza a biztonságot, kényelmet és a hazától való távollétet választja, Orbánné pedig
- jóllehet ő is megkaphatná mindazt, ami Giza osztályrésze - ragaszkodik az itthoni, szűkös kö
rülményekhez. Választását - racionálisan - maga sem tudja megindokolni. "Ezer szál köt ide"
- mondja Gizának, aki joggal veti ellen, hogy ezek a szálak bizony vékonyak. Örkény a hazasze
retetet a spontán érzelmek körébe utalja Orbánné alakjával, s valóban - egy darab földhöz való
ragaszkodás racionálisan nem is magyarázható. Azaz - a darab végére úgy tűnik - mintha ösztö
nösség és racionalizmus alakot váltanának. Kiderül ugyanis, hogy Orbánnét nem a megszépült
múlt, a nosztalgia tartja itt; hiszen pontosan tudja azt, amit a racionális Giza nem tud: hogy Lé
tát, a gyerekkori paradicsomkertet a világ összes pénzével sem lehet visszavarázsolni a múltból.
Orbánnét az eleven, változó emberi lét viszonylatai tartják itt: a szerelem - még ha viszonzatlan
is, a barátnő - még ha el árulta is őt; gyermeke - még ha csak kötelességből törődik is vele - s ta-
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lán legfőképpen Egérke, akit védeni, segíteni, gyámolitani lehet, mert még nála, Orbánnénál is
magányosabb, s elesett és gyámoltalan. .

Orbánné alakja állandó, kettős fénytörésben jelenik meg. Tettei, viselkedése, magatartása fé
nyében - és ahogyan kommentálja, minősíti és átminősíti ezeket a tetteket ; a már említett, általa
előidézett komikus szituációkat. Elbeszélései: megannyi szerepjáték - tény, hogy gyakran meg
változtatja, átszínezi a valóságot, őrizni próbálja a látszatokat, épp azokat a látszatokat, melyek
tetteiben egyáltalán nem befolyásolják. Szerepjátszása mégsem hazugság; inkább azt az érzetet
kelti, hogy Orbánné felette áll a valóság apró tényeinek. Alakja éppen gyengeségeivel, gyarlósá
gaivaliesz teljes - az örkényi humanizmus, a megbocsátó és megértő szeretet megtestesítőjévé.

Olyan alakká, mely egyesíteni és egyensúlyozni tudja a groteszk humort, a komikumot és az
emelkedett pátoszt.

Az örkényi optimizmus - melynek lényege, hogy az élet minden nyomorúságával együtt is fen
séges, nagyszerű és szép - Orbánné alakjában jelenik meg a legátütőbb erővel, evidenciaszerű

biztonsággal, pompázatos sokszinűséggel.

A Pisti a vérzivatarhan .- furcsa, vitatott mű. S mindenekelőtt: más, mint Örkény előző darab
jai. Pisti, a darab fel-feltámadó hőse nem egy ember, egyéniség, nem is típus. Absztrakció. A tör
ténelmi helyzetek indukálta emberi magatartásformák absztrakciója. A főszereplő itt nem egy
ember, hanem maga a történelem, s természetesen elsősorban a magyar történelem. Pisti a ki
fogyhatatlan életerőt is szimbolizálja, amely - Örkény szerint - a magyar nép sajátja: ami lehető

vé tette, hogy bukott, reménytelen helyzetekből is kievickélt, s tudott annyiszor újrakezdeni. Pis
ti több ízben meghal a nyílt szinen, s mindannyiszor új életre kel; elpusztíthatatlan és örök.

Azt, hogy az ember sejó, se rossz, illetve hogy az adott helyzet "ugrasztja ki" az egyénből a jót
és a rosszat is, Örkény a Pisti-benJogalmazza meg legvéglegesebben. Egyetlen figurába sűrítve a
pozitív és negatív reakciókat egyaránt. Pisti egy személyben németpárti és ellenálló, hóhér, aki
maga is a kivégzőosztag elé áll, vállalva az áldozat sorsát - s az áldozatok, akárcsak a Tót-csa
lád, ismét igen megértőeknek mutatkoznak hóhérukkal szemben.

A Pisti-ben Örkény önként mondott le az alakok pszíchológiaí ábrázolásáról. Pisti és a többi
ek is elvont fikciókként léteznek a színpadon. Itt már csak a csupasz helyzetek sorozata képviseli
a drámát. (falán ez is közrejátszhatott abban, hogya Pisti nem aratott olyan átütő sikert, mint a
Tóték és a Macskajáték.) Mondhatnánk úgy is: a darab főszereplője nem a sokarcú-arcnélküli
Pisti, hanem a határozott vonalakkal megrajzolt történelem. Az a XX. századi történelem, mely
a racionálís emberi elme számára képtelen, irracionális helyzetek sorozata. A képtelenség, az ab
szurd itt magában a tárgyban rejlik: a háború, a fasizmus önmagában irracionális tömegmészár-,
lása, az ötvenes évek lidércnyomása vagy a mai ember feje fölött lebegő atomhalál képzete kívül
helyezkedik a józan emberí értelem határain.

A vákuumként újjászülető, s fényes karriert befutó Písti bravúros allegóriája az ötvenes évek
külsőségekben, frázisokban bővelkedő, de a lényeges kérdésekről mélyen hallgató közéletének ; a
látszatok, a hazugság és az önámítás, az őszinte hittel való visszaélés, a délibábos tervek
ídőszakának.

A Pisti-ben sokat idéz Örkény - saját magától; több egyperces novelláját is beépítette a darab
ba. A vákuum-Pisti ötlet sem új: már 1956-ban megfogalmazta Babik című forgatókönyvében,
melynek hőse egy nem létező sztahanovísta, s melyből sohasem készült film. (A forrásra Lázár
István mutat rá Örkényről szóló monográfiájában, részletesen felídézve a Bahik-ot.)

Hogya fantom-hősmennyire otthonos a kelet-közép-európai irodalomban, arra csak két pél
dát idézünk. Tinyanov Tetik hadnagya még a cári időkben született - egy véletlen elirásból. Kar
rierje egészen a tábornokságíg ívelt, sőt, akárcsak Babiknak. az ő házasságából is gyermek szüle
tett. (A novella 1931-ben íródott.) A másik példa jelenkori. Vajda Márványember-e 'ugyan élő

személy, de mínt személyiség, lényegében ő is "kitalált" figura.
A Pisti a vérzivatarban:mozaik-dráma. Hiányzik belőle a Tóték és a Macskajáték kristályos

szerkezete, egyívűsége. A szerkezet aprózottsága indokolt - hiszen épp a folytonos újrakezdés, a
halál és újjáéledés ritmusa tagolja az időben - a darab stilizált, nem konkrét történelmi idejében
évtizedeket átfogó drámát. A sűrítés, a koncentráltság olyan erős ebben a műben, hogy az már
nem mindig válik előnyére, bár kétségtelen az is, hogy - színpadi műről lévén szó - a színpadi
megvalósulás erőteljesen tágíthatja, segítheti a mű értelmezhetőségét.
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Az Örkény-életmű időrendben következő darabja: a Vérrokonok. (l 974-ben mutatta be a Pesti
Színház.) Elvontabban, talányosabban, de ez a mű is a magyar történelemrőlbeszél. Talányos a
mű; többféle értelmezést is megenged ~ mint ahogyan azt a róla szóló kritikák is demonstrálják.
Örkénymaga így határozta meg a Vérrokonok tárgyát: "Ez a darab a szenvedélyről szól, hősei

tehát nem a valóságos térben; hanem megszállottságuk mágneses erőterébenmozognak ... KIí·
mánk hűvösödik.Korunk nem kedvez a lángolva lobogásnak, a Bokor Miklósok hősies gesztu
sainak, bár minálunk jobbadán csak ennek van hagyománya. Valljuk be, látványosabb is ... "

Kétségtelen, hogy Örkény a hittel és a lángolva lobogással szemben a racionalizmus, a józan
előrelátás pártján van. Az "eszméért" saját életüket, létüket, sőt szcmélyiségüket feláldozó, an
nak alárendelő Bokorok áldozata, szerencsétlen ügyködcse teljesen értelmetlennek tűnik; a vas
út állapota katasztrofális. De a józan racionalizmus, a szakismeret és a technicista gondolkodás
sem dicsőül meg a darabban. Lázár István helyesen mutat rá, hogy "a Péter minden lehetséges
gondra kész feletetet kínáló csodakönyve vagy csodafeje nem kevésbé a fanatizmus, a dogmatiz
mus terméke: aj~lenség képe igen, lényege nem változik Péternél sem". A racionális gondolko
dás szerelmese, Orkény, mintha egy kicsit szkeptikusnak mutatkozna ebben a művében - az ér
zelmektől teljesen megfosztott racionalista gondolkodással szemben. (Akárcsak a Macskajáték
ban - ahol Ilus alakja groteszkül egysíkú és sivár- szemben Orbánnéval.) Viszont: a lelkes ügy
buzgalom, a semmit sem mérlegelő és fenntartások nélküli hit, ha nevetségessé is válik, még
iscsak felmagasztosul és heroizmusnak minősül-- főként Miklós emelkedett hangú, szenvedélyes
nagymonológjában.

Hasonlóan kétarcú, a mérleg két sarkát ide-oda billentő dráma a Kulcskercsdk is: az egyik ol
dalon az álmodozás, a kudarcokat utólagosan diadallá eszményítő lelki alkat; a másikon a té
nyeket józanul felmérő, reális gondolkodás. A kótyagos kulcskeresők és a balszerencsés pilóta
- inkább rokonszenvet és részvétet, mint ellenérzést váltanak ki a nézőben (olvasóban): önámi
tásuk, gyermekes lelkesedésük nem válik igazán nevetségessé. Azzá válik ellenben a józan-realis
ta riporter, akit a többi szereplő kacagása szinte lesöpör a szinpadról.

Örkény itt is azonosul hősei lelki alkatával: nem a kivülálló hideg kritikájával nézi őket, ha
nem a megértés, megbocsátás és a fölmentés gesztusával. Örkény jellegzetesen magyar tulajdon
ság, magatartásforma megfogalmazására vállalkozott a Kulcskeresők-ocn; annak megfogalma
zására - mint egy interjúban mondotta -, hogy "álmodó nép vagyunk". S hogy nem tudja - nem
akarja _.gyökeresen elhatárolni magát ettől a magatartásformától, az nemcsak abból követke
zik, hogy Örkény is magyar - hanem optimista életszemléletéből is: a mindig-újrakezdés ; a min
dig és mindenkor diadalmaskodó életösztön a Macskajáték-ban és a Pisti-ben megfogalmazott
filozófiája nem nélkülözheti sem a hitet, sem a lobogó szenvedélyt, sem az álmodozást.

Örkény még életében megjelent utolsó műve : a Rozsakiállitás című regény (1977). Szimboli
kusnak érezhetjük - hiszen a mű a halálról szól, pontosabban : a meghalásról. Örkényt mindig
foglalkoztatta a halál, az elmúlás gondolata: egyperceseinek tekintélyes része az elmúlás' tényét
veszi célba - igazi "fekete humort" csillogtátva meg.

A Rózsakiállítás egyik őse, a csíra, amelyből ~ persze más indittatások, élmények hatására - a
Rózsakiállítás kisarjadhatott : A néz6 halála című egyperces. A Néző ebben saját halálát "játssza
el" a lakására egybegyűlt színészeknek ; akik "a kapuban búcsúzkodva azt vitatják, vajon elég
természetes volt-e a Néző viselkedése, kiváltképp a haláltusája". Az ötlet tehát - a halál mint sze
rep; a halálban rejlő teátrális lehetőségek - már régen megfogamzott az iróban, s bizonyára ins
pirálta az a film is, amelyet az amerikai televizióban láthatott - mint azt egy alkalommal említet
te - két amerikai állampolgár haláláról. "Mutassuk meg a televízió nézőinek, hogy a meghalás
emberi dolog, tehát néven nevezhető, érthető és ábrázolható" -- mondja a Rozsakiállítás egyik
szereplője. Örkény is ezt teszi.

Nálunk a halál tabu, misztikus levegő veszi körül- s Örkény szerint ez így nem helyes. Amitől

félünk, arról beszélni kell. Csak így kerekedhetünk föléje _. legalábbis egy ideig. A mi körülmé
nyeink között ez az ötlet - a halál lefilmezése s tévéfiImként való bemutatása --már önmagában is
groteszknek tűnik. Nem is talál azonnal megértésre a fiatal rendezőasszisztens. Korom Áron, aki
le akarja forgatni a filmet, s aki már jelentkezőket is talált e furcsa szerepre. Mikor végül mégis
megkapja az engedélyt, egyik közülük már halott, helyette felesége mondja el az utolsó' tíz nap
történetét. De él még Mariska, a virágkertésznő, akit anyagi okok késztetnek a "szerep" vállalá-
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sára, s él, javában él S. Nagy is, a másodrendű író, akít a szereplésvágy ösztökél. Korom Áron le
forgatja a filmjét. Talán legjobban a halál előtti pillanatot szeretné megragadni. de hiába faggat
ja S. Nagyot, aki valódi halált játszik el a kamera előtt -- semmiféle megrendítő élménnyel nem
találkozik. A tudós, aki helyett felesége "aIakiC', utolsó pillanatáig diktálta félbemaradt művét ;
Mariska - a tévések jóvoltából a rózsakiállítás látványát viszi magával az ismeretlenbe, s meg
békélten alszik el.

A halál a regény tárgya, de közege nem is lehet más - az élet. Három, egymástól igen külön
böző emberi sorsot villant fel részvéttel vegyes ironikus távolságtartással. A legrészletesebben és
árnyaltabban kibontott sors Mariskáé: mögéje szélesebb társadalmi tablót rajzol az író. A há
rom szereplő közül egyedül az első szereplő, a tudós tiltakozik a halál ellen: dühiti, hogy könyve
befejezetlen marad. Nem az élethez ragaszkodik, sokkal inkább a munkájához: felesége szerint
"a szervezete csak egy szerkezet volt". Emberivé csak a halála előtti tíz napban válik; furcsamód,
felesége ekkor érzi magát vele a legboldogabbnak. Mariska nyugodtan fogadja az orvos közlé
sét; nem saját sorsa, hanem félvak, öreg édesanyja további élete miatt aggódik csak. S mikor
- úgy hiszi - mindent szépen elrendezett, nyugodtan hal meg. Nem fél, nem lázad - nincs sok ve
szítenivalója. A riporter kérdésére - hogy volt-e olyan öröme, amire szívesen emlékszik- nem jut
eszébe semmi. Élete kudarcok sorozata volt: "Soha sem tudtam megváltoztatni semmit. Ami
most jön, azt is elfogadom."

A harmadik szereplő,S. Nagy pedig egyenesen készűl a halálra: készül a szerepre. Ő nem saj
nálja otthagyni a külvilágot- a film, "utolsó műve", úgy érzi, kárpótlást nyújt mindenért. Hogy
ura legyen szerepének, még sietteti is a halált, önként megy elébe.

A mű groteszk jellege egyrészt ebből a furcsa, természetellenes "halál-várásból" következik.
Mintha kiveszett volna Mariskából és S. Nagyból az életösztön- ami Mariskánál még némikép
pen megmagyarázható, de az élet örömeit igencsak kedvelő S. Nagynál már ellenállhatatlanul
gfoteszkké válik. A groteszk humor másik forrása: a filmkészítés konkrét idő-tényezőinek, felté
teleinek s a halál kiszámíthatatlanságának ütköztetése. A film készitőinek állandóan résen kell
lenniük, hogy jelen legyenek az eseménynél- így tehá t ők is várják a szereplők halálát, különben
nem lenne film. _

S ezzel már el is érkeztünk a Rózsakiállítás egyik legfontosabb jelentésrétegéhez. a művészet és
valóság viszonyához. A művész számára minden nyersanyaggá változhat az alkotás folyamatá
ban, még a halál is. S. Nagy saját halálából is nyersanyagot csinál; a tévéseknek is nyersanyag lesz
a szenvedés, az agónia, az emberi nyomorúság különbözőváltozata. Egyfajta kegyetlen kivülállást
feltételez ez a viszony: a rendező és az operatör nem érhet rá sajnálkozni, nem engedheti át magát a
részvét érzésének: nekik a halál képi megjelenítése a céljuk, tehát a legjobb kameraállásra kell
ügyelniük. Örkény persze kihasználja az ebben rejlő groteszket is - hiszen az adott szélsőséges

szituációban ez a művészi attitűd még embertelenebbnek, kegyetlenebbnek tűnik.

De arról is szól a Rozsakiállitás, hogy a művészettel, az alkotással, a dolgok megnevezésével
mégiscsak fölébe kerekedhet az ember a halálnak. Idézzük S. Nagy és Áron párbeszédét :

- A szépség művészet és ami művészet, már nem lehet hazugság.
- Minden művészet hazugság, Áron.'
-- De olyan hazugság, amiben hin/li lehet.
Örkény István 1979-ben, június 24-én két évvel á Rózsakiállítás megjelenése után került

szembe a"végső kérdés't-sel. Kórházi ágyán még sikerült befejeznie az utolsó művet: a Forgató
könyv-et.
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