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TÓTÉK 

Ö R K É N Y ISTVÁN TRAGIKOMÉDIÁJA 

I. 

Órkény István Tóték című tragikomédiája vérfagyasztó 
mulatság. Az író először megnevettet. Könnyű és zavartalan 
szórakozás illúziójába ringatja közönségét. A színhely is ennek 
megfelelő: a kis hegyi falu gyantaillattal és csenddel várja a 
dédelgetett vendéget, a frontkatona fiú parancsnokát. Az őrnagy 
úr beteg. Már érkezésekor tudni lehet, nem lesz könnyű a 
kedvében járni. Kényes a szagokra, a zajokra, környezetének 
szokásaira és magaviseletére. Alaposan megviselte idegeit a 
háborús szolgálat, a keleti front sok viszontagsága. De ettől 
függetlenül, gondolkodásának és beidegzettségének eredeti — 
békebeli — állapotát tekintve is nehéz ember a vendég. Min-
denben sértést szimatol, vendéglátóit éjszakai munkába haj-
szolja, képtelen ötleteivel kínozza a házigazdát, udvarias kímé-
letlenséggel dúlja fel Tóték megszokott életrendjét. Örkény 
a színpad humorlehetőségeinek mestereként jelentkezik. Ám 
ez a humor magyar színpadon — főleg pedig magyar szerző-
től — szokatlan. A nevetés képtelennek látszó helyzetekkel és 
dialógusokkal keveredik. Szórakoztat és szorongató sejtéseket, 
döbbenetes igazságokat szuggerál. Ilyen ellentéteket csak a 
közismerttől eltérő dramaturgia képes áthidalni, egységbe 
foglalni. Meghökkentő valószerűtlenségek beépítése vezet a 
felszín alá, a lélek és a történelem mélyrétegeibe. Tóték 
katonafia elesik a fronton. Hiába tűrik az őrnagy habókos 
szeszélyeit. A protekció megkésik, nem csikarhat engedményt 
a végzettől. A neurotikus parancsnok és a vendég kegyeiért 
esengő hozzátartozók kifigurázására baljós árnyék vetül. A 
darab abszurd elemeinek köszönhető, hogy a legmulatságosabb 
párbeszédek világítják át legélesebb fénnyel Tót Gyula pusz-
tulásának motívumait, a szolgalelkű értelmetlenség következ-
ményeit. Itt már nem is csak a második világháborúról van 
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szó. Egy egész korszak, az ellenforradalmi Magyarország 
szellemi mérgezettsége, huszonöt év látszatainak és lényegének 
ellentmondása tárulkozik fel. A vezetőrétegek gondolatsze-
génysége, leplezett rettegése, katonás előkelőségének eszelős 
formalizmusa az egyik oldalon. Kritikátlan behódolás és jám-
bor gyanútlanság a másikon. Minderről Örkény darabjában 
egyetlen szó sem hangzik el. Kórkép és ítélet egyaránt a néző 
értelmezésére vár. A mű érzések és gondolatok sokaságát 
ébreszti, belső rétegzettségével sokféle egyéni visszhangot tud 
kiváltani. Ebben a hatásban nyerik el Örkény figurái jelképes 
értelmüket, így lesznek — és lehetnek — nagyhatású művészi 
igazság kifejezői. Ennek a darabnak a közönség is főszereplője. 
Mellőzhetetlen a közeg, amelyben a helyzetek és szavak köz-
vetlen jelentése megtelik mélyebb értelemmel. 

Kritikák és cikkek tucatjában írták le, hogy a Tóték abszurd 
dráma, s mint ilyen, újdonság a magyar irodalomban. Új-
szerűségével egyetértek, abszurd voltát azonban vitatom. Fel-
téve persze, ha a meghatározást az európai irodalmi-színházi 
gyakorlatban kialakult jelentésével használjuk. N e m lesz talán 
haszontalan Örkény tragikomédiáját az abszurdok felfogásá-
hoz és gyakorlatához mérni. Kezdjük az írók életkörülmé-
nyeinek, tapasztalati anyagának összehasonlításával. Közös 
élményük a világ felborulása, az ember képtelensége a rendre, 
az értelmes élet feltételeinek biztosítására, rossz ösztöneinek 
fékentartására. Kiábrándultságuk távolabbi előzménye az első 
világháború, amely véget vetett a békés fejlődés illúzióit táp-
láló belle époque korszakának. Vér és tűz borította Európát, 
a technikai haladás nagyszerű eszközeivel milliókat gyilkoltak 
halomra. A pusztulás világrendjét tagadó, elementáris indu-
latok kitörésével születő új művészet — az izmusok művé-
szete — készítette elő az abszurd szerzők színre lépését. Látszó-
lagos értelmetlenség, a nyelv logikus formáinak szétzúzása, 
a cselekmény eltűnése, a hagyományos lélekábrázolás eszközei-
nek indulatos megtagadása jellemzi a húszas évek expresszio-
nista és szürrealista drámáit. (Bizonyos előzmények korábbiak; 
már a világháború előtti évtizedekben előlegezik, előre jelzik 
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szinte az eresztékeiben meglazult polgári világ széthullását, 
értelmessége látszatának lelepleződését.) A két világháború 
közötti korszak tovább roncsolta a hiteket, mélyítette az 
erkölcsi-politikai válságot. Leginkább a fasiszta fenyegetésnek 
kitett, ellenállás—önfeladás dilemmájában elbukó országok pol-
gári művészei sínylették meg az új háború előkészítésének 
éveit. Ennek a súlyos időszaknak és a második világháborús 
népirtás megrázó élményeinek lecsapódása az abszurd dráma 
filozófiája, kozmikus reménytelensége. Albert Camus 1942-
ben fogalmazta meg az értelmét vesztett élet következtetéseit: 
„Az a világ, amelyet érveléssel megmagyarázhatunk — bár-
mily hibás legyen is az érvelés — ismerős világ. Ám egy 
olyan univerzumban, amelyből hirtelen kivesznek az illúziók 
és a világosság, az ember idegennek érzi magát. Jóvátehetet-
lenül száműzötté lesz, mert megfosztották egy elveszett haza 
emlékeitől, az eljövendő ígéret földjének reményét pedig 
nélkülözi. Ez a szakadás ember és élete, színész és díszlete 
között kelti valójában az abszurditás érzését." Camus esszéje, 
a Szüzifosz mítosza tette ismertté a kifejezést, amelynek értel-
mezésében a logikátlanság, az irrealitás, a nevetségesség és a 
diszharmonikus jelenség egyaránt szerepei kap. Ú j válto-
zat Ionesco meghatározása: „Abszurd az, aminek nincs 
célja . . . Az ember elszakadt vallási, metafizikai és transzcen-
dens gyökereitől, és ezért elveszett; minden cselekvés értel-
metlen, abszurd, fölösleges leaz." Adamov is súlyosnak érzi 
az ember metafizikai válságát, világba vetettségét, a hit nél-
küliség kínjait. Az élet értelme megközelíthetetlen, a modern 
ember látszatok között vergődik, mégsem tud lemondani a 
titok kutatásáról. Elszántsága tiszteletreméltó és tragikus: „az 
értelmet nem lehet megtalálni és ugyanakkor nem lehet fel-
adni a reménytelen keresést sem." Adamov egyik célja az 
ember magányosságának, az emberek közötti kapcsolatok 
pusztulásának bemutatása, ő azonban — ellentétben Beckettel, 
Camusvel, Ionescoval — gyógyítható és gyógyíthatatlan as-
pektust különböztet meg az ember szemléletében. A gyógyít-
hatatlan aspektus a halál, amely az emberi lét abszurditásának 
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ényege, a másik, a gyógyítható : a társadalmi aspektus. Ebben 
a szférában, az emberi kapcsolatok javításában, az elsivárosodás 
okainak felderítésében és semlegesítésében a színháznak el-
háríthatatlan szerepe van. Itt kapcsolható fejtegetésünkbe a 
Tóték szemlélete. Örkényt nem kínozzák metafizikai problé-
mák. A lét értelmetlenségét műveinek értelme tagadja. N e m 
veti meg a cselekvést, és józan mértékkel ugyan, de bízik az 
emberek formáihatóságában. Ez a bizalom a rossz ellen ki-
fakadó fekete humort táplálja energiával. Megélt poklok 
tüzében forralt indulat. Óvatos remény, hogy az elveszett 
értelem talán-talán mégis megtalálható, a humánum bukása 
pedig felderíthető. Ha így fogjuk fel a tragikomédia kulcsát és 
jelentését, egyedülvalósága is megszűnik. 

Hiszen Örkény pályakezdésének alapélményére rímel, egyik 
legelső novellájára emlékeztet. Ez „arról szól, hogy egy 
tébolyda zárt osztályáról kitörnek az ápoltak, maskarát ölte-
nek, elözönlik a várost, s a hozzájuk álló félkegyelmfíekkel, 
kelekótyákkal, hóbortos feltalálókkal, babonás jövendőmon-
dókkal és bogaras járdaszélenjárókkal megszaporodva, maguk-
hoz ragadják a hatalmat". A Tengertánc című írás 1937-ben 
jelent meg a Szép Szóban. Jelentése félreérthetetlen volt: a 
fasizmus értelem-ellenességére, a téboly démonikus hatás-
lehetőségeire figyelmeztetett. Egyik szereplője, az őrnagyot 
három évtizeddel megelőző főőriilt lenyűgözi hallgatóit, pedig 
szónoklata csupán három szó: „Egyedem, begyedem, tenger-
tánc!" 1941-ben — kapuzárás előtt — kiadott első kötetének 
egyéb írásaiban is alkalmazta Örkény a groteszket, a meg-
hökkentő játékot, a valóságot csak pillanatokra felvillantó 
szürrealizmust. Ezek az elbeszélések két irányban is jeleznek. 
Előlegezik a Tóték eszközeinek egy részét, és megmutatják, 
hogy a fiatal Örkény hasonló világélménnyel kényszerült 
farkasszemet nézni, mint abszurd kollégái. A különbség mégis 
lényegbevágó, s az író magyar kálváriajárásából következik. 
Ionesco, Camus, Beckett a megszállt Párizsban élt, Örkény 
a keleti front árkaiban, majd a hadifogolytáborokban vegetált. 
Szerencsésebb társai a lét értelmetlenségéről filozofáltak, Ör -
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kény bajtársai a halál értelmetlenségétől rettegtek. A tíz- és 
százezreket elpusztító háború a magyar írót — gondolati 
építmények finom tökéllyel konstruált zárótételei helyett — 
földkeményre fagyott hullák nyitott szeme elé állította. Olyan 
tömörré tette a téboly riadalmát, hogy a lélekben (amely 
különben sem volt fogékony az ember tagadására) a doni 
haláltánc is a megérteni akarás vágyát ébresztgette. 

Műtípusok szétválasztásában, lényeges pontokon érintkező 
művészpályák eltérő alakulásában sok minden szerepet játszik. 
Alkotáslélektani ismereteink fogyatékossága, kortörténeti tá-
jékozódásunk sok esetlegessége és távlatnélkülisége a hipotézis-
fogalmazást is fölöslegessé teszi. Senki sem tudja pontosan 
megmondani: miért kanyarodott Örkény más irányba. Tény 
azonban, hogy útja a második világháború magyar katonáinak 
megpróbáltatásain át jutott vissza a papír elé merészkedő, fogal-
mazni készülő író dolgozószobájába. S ez érzésem szerint: 
döntő dolog. Anélkül, hogy a probléma valamennyi metsző-
pontját kezünkbe adná, érteni segít Örkény kíséi letének célját 
és eszközeit. A háború, a doni front, az áttörés és a vissza-
vonulás gyötrelmei, a havas-holdas orosz éjszakák botorkáló 
áldozatai, a negyven fokos hidegben meleg szobát álmodó 
bakák víziói, a gyilkos valósággá sűrűsödő abszurditás miértjei 
kéredzkednek fel a Tóték kisregény- és drámaváltozatában. 
Örkény korábbi művei — ha képesek vagyunk tekintettel 
lenni az önkifejezés kacskaringóira — három rétegben köze-
lítik ugyanezt az alapélményt. Egyperces novellái mosolyba 
fagyott kiáltásoknak is nevezhetők. Egy részükön nem nehéz 
felismerni a világháborús élmény nyomait, a rendszerré köve-
sedő esztelenség, az embert és értelmet szétmorzsoló erőszak 
vigyorát. Önmagukban hordozott jelentésük is több, mint 
mulatságos. Hatásuk gépezete megállíthatatlan, az egyszeri 
példa és a poén fölé emel. Kilátót csúsztat az olvasó lába alá, 
amelyről — akár tetszik, akár nem — kedve és képessége 
szerinti messzeségben tekintheti át a század rémségeit. Köz-
vetlen front- és hadifogolyélmények táplálják elbeszéléseinek 
másik vonulatát, amely ugyancsak a Tóték előzménye. Ebben 
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a dokumentumrögzítés szándéka fonódik össze határhelyzetek 
magatartástípusainak nyomozásával. Az általános felé tartó 
motiváció csak később jut szóhoz. Az első próbálkozásokat 
háttér és előzmény szorongó kutatása jellemzi. Milyen emberek 
jutottak és milyen ország, milyen társadalom juttatta őket a 
történelem egyik legképtelenebb vágóhídjára? Milyen erők 
kényszerítették a halálba azoknak a magyaroknak tíz- és száz-
ezreit, akik lélekbeli vagy ideológiai közösséget n e m vállaltak 
az életüket követelő háborúval. S akik túlélték, milyen követ-
keztetésekig jutnak el, mennyire értik, vagy nem értik a tör-
ténteket, személyes sorsuk próbatételét? Ezek a kérdések, 
ilyen és hasonló problémák feszülnek kimondatlanul az 
Amíg idejutottunk portré-monológjaiban, a Lágerek népe tény-
leíró komorságában, Örkény Voronyezs című színművében. 

Hazatérése után új helyzet, új feladat várja. 
Megfontolt ítélkezés szándéka vezeti: az igazságkeresés 

indulata, amely kirekeszti magából a gyűlölködést, a szemé-
lyeskedő haragot, a fölényeskedő értetlenséget. N e m alku-
szik, nem adja el szánalomból az ítélkezés jogát, de nem kapkod 
és csapkod. Minden tényezőt figyelembe akar venni, hogy 
egyetlen szava se maradjon az elmarasztalásban fedezetlen. 
S ami talán a legfontosabb : tudja és kimondja, hogy a bűn és az 
ártatlanság tiszta képletei között milliók voltak öntudatlan 
bűntársak, vétlen cinkosok. Örkény tragikomédiája is a nem-
zeti önismeret drámája, amely a múlttal való számvetésben 
igyekszik kivívni a jelen reális, elfogulatlan szemléletének fel-
tételeit. Valóban viadal ez, mert sok rossz beidegzéssel, elő-
ítélettel kell számolnia. Az önmentegetés és a pocskondiázás 
hamis végleteit elkerülve lehet csak ezt a feladatot megoldani. 
A Tóték újszerűsége és sajátossága az a törekvés, hogy nemcsak 
nemzeti keretek között kívánja érzékelhetővé tenni a magyar 
mizéria problémáit. Kérdései és konfliktusai részben az emberi 
cselekvés lehetőségei, alku és ellenállás változatai körül bonyo-
lódnak. Vagyis olyan problémákkal érintkeznek, amelyeket a 
közkeletű szóval abszurdnak és egzisztencialistának minősített 
színpadi művek állítottak világszerte a figyelem középpontjába. 



Forum 399 

Örkény — az őt izgató problematika időbe és korba ágya-
zott konkrétságától valószínűleg nem függetlenül — akkor 
sem képes ellenkezés nélkül fogadni az emberfeladást, a halál-
nak és a reménytelenségnek kiszolgáltató lefegyverzés tan-
tételeit, ha időtlenség látszatát öltik. Igaz persze, hogy nem 
rózsaszín fegyverzetben vágtat a fekete ellen. Ó sem hisz a 
kincstári bizakodásban. Tudja, hogy a huszadik századi tör-
ténelem súlyos megrázkódtatásai alapul szolgálnak a tragikus 
világ- és létértelmezéshez. Tagadásának formája a képtelensé-
gek halmozásával szinte sikoltásszerűen felrázó, sokkhatású 
parabola. Jobb híján a csodába kapaszkodik, a lehetetlent teszi 
hihetővé, csak hogy az emberi lehetőségeket igazolja. Az ön-
maga és képességei fölé magasodó, átváltozásaiban megújuló, 
a vant és a lehetet össze nem keverő, a halálig értelmes rend 
teremtésére hivatott embert keresi. Ezért írhatta meg a Tótékat, 
amely három évtized kérdéseire válaszol, korábbi művekben 
felvetett vagy érintett problémákat fogalmaz újra, tisztít meg, 
emel szintézisbe. Minden részletében megfelel Örkény kétarcú 
ítéletének: elmarasztalás és felmentés egymást átható indulatá-
nak. Megismerhetővé teszi a fasiszta színezetű társadalmak 
üzemképességének tényezőit, az úgynevezett kisemberek éle-
tét. 

A fasizmus gazdasági, társadalmi, lélektani okairól, a rend-
kívül komplex jelenség összefüggéseiről könyvtárnyi iroda-
lom született az elmúlt harminc esztendőben. Mégis maradt 
feltárni való. A tudományos és politikai elemzések ugyanis 
természetükből következő indokoltsággal a történelmi érdekű-
szintű cselekvést vizsgálták, a tömegekre pedig csupán annyi 
figyelmet fordítottak, amennyi szerepet a népmilliók mint 
históriai tényezők kivívtak. Ez a szerep országonként eltérő, 
de a legszerencsésebb körülmények között, az antifasiszta moz-
galmakat tömegméretűvé fejlesztő társadalmakban sem azonos 
a fasizmus kiváltotta magatartásbeli, ízlésbeli, érzelmi reakció-
val, amely tudatosság nélküli monotóniával kíséri a fasiszta 
rezsimek hétköznapjait. Magyarországon, ahol nem bonta-
kozott ki nagy erejű tiltakozás, és ahol a nyíltabb fasizmusra 
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törő irányzatok is sokáig elszigetelt szélsőségnek számítottak, 
az óvatos passzív magatartás volt talán a legjellemzőbb. A 
történelmi szerepről, a politizálás és általában a közérdekű 
cselekvés igényeiről lemondó milliók jellemzése nélkül a két 
háború közötti Magyarország meg sem érthető. Ezért olyan 
izgalmas Örkény kísérlete, amely művészi eszközökkel tud 
új vonásokat feltárni egy fasizmusnak alávetett, eltorzított, 
a fasiszta kormányzat demagógiáját elfogadó, de végső kon-
zekvenciájában el is ítélő közeg mindennapjaiban. Tehát 
olyan szférában, ahol az író felfedezései tételesség nélkül, az 
elvont okoskodás veszélyeit megkerülve, roppant érzékletes-
séggel képesek hatni, fölrázni, emóciókat és gondolatokat 
ébreszteni. A tragikomédia azt is ú j módon, effektívebben 
fejezi ki, amit ismerünk, tudunk, de éppen a sok ismétlésben 
el is koptattunk, kissé közhelyszerűvé szürkítettünk. Ehhez volt 
szüksége Örkénynek három műtípus egy-egy jellegzetességére: 
a bohózatok egyszerűségére, börleszktechnikájára, a játékot 
önmaga fölé emelő, szereplőit és részleteit általános jelentés 
hordozójává sűrítő parabola erejére és arra a többletre, amelyet 
a fantasztikus, az irracionális, a képtelen tud hozzáadni a 
mulatsághoz és az elvontsághoz. 

II. 

A tragikomédiának nevezett mű behatóbb vizsgálata — 
élő sejtek szoros kötésével összefogott rétegeinek átvilágítása — 
jobb megértéshez segíthet. Megkönnyítheti sajátosságainak 
felderítését. A Tóték kísérlet, indokolt tehát az elemzésben is 
új módszert alkalmazni. Feltevésünk szerint valamennyi hatás-
eleme (a szereplők szavainak jelentése, a szójelek párbeszédbe 
emelt kölcsönhatása, a szöveg és a színpadi helyzetek közelítő-
távolító mozgásából adódó feszültség, a szereplők, a szituációk 
és a kellékek viszonylatai s az is, amire utalnak, amit csak a 
néző asszociációi fejthetnek ki belőlük) három rétegbe szer-
veződik. Ezeket próbáljuk a mű testében jelenetről jelenetre 
haladva, keresztmetszetszerűen, összefonódottságukat hang-
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súlyozva feltárni. A három réteg lépcsőrendszerének első foka 
a közvetlen hatású, önmagában csupán mulatságos bohózati 
szint. Erre épül a jellem- és magatartás-torzulások, alá- és fölé-
rendeltségi viszonylatok, előítéletek és kényszerképzetek ré-
tege. Ez, ha nem is időtlen, annyiban általános, hogy a huszadik 
század erkölcsi-lelki válságaiban vergődő ember tépettségének, 
jóvátehetetlen megalázottságának világszerte érvényes moz-
zanatait sorakoztatja. A harmadik lépcső ezeket a tüneteket, 
sőt társadalmi-pszichológiai genezisüket is helyhez —időhöz 
köti. Olyan motívumokkal dolgozik, amelyek a didaktikus 
szájbarágás nyomasztó unalmát és a lehangoló egyszerűsítés 
veszélyeit elkerülve-meghaladva adják tudtára mindenkinek, 
aki érteni képes: Tóték a fasizmus, sőt konkrétabban a magyar 
változat, a horthysta fasizmus áldozatai. Ez a réteg hordozza 
elsősorban Örkény drámájának újszerűségét. 

A darab Tóték háza előtt, a postás bemutatkozásával kez-
dődik. Rongyos, torzonborz emberke, afféle falu bolondja 
ez a postás. Önmagát farba rúgó, szánalmas figura, aki rátarti, 
mivel csak félhülyének tartják. Arra is büszke, hogy nem köp 
az artézi kútba. Ellenségei terjesztik róla, hogy orrát a szárítani 
akasztott fehérneműbe törli. Igaz viszont, hogy manipulál a rá-
bízott levelekkel. Nem szeszélyből teszi, nem is az ajándék 
kedvéért. R o k o n - és ellenszenvei vezérlik, következetesen, a 
bolondok észjárásának torz logikájával. Büntet és jutalmaz. 
Átírja a sürgönyöket, elsüllyeszti a kellemetlen leveleket. A 
közönséghez őszinte, de meggondolatlanul nem szórakoztatja. 
Földre teszi sapkáját, hogy átugorja, azután eszébe jut: ilyen 
szép mutatványnak korsó sör az ára. A bolond önarcképén 
nevetünk, de már itt érezzük, hogy nem sokáig lesz jókedvünk. 
Furcsa játékot űz a félhülye postás. Nemcsak a leveleket mani-
pulálja, hanem az emberi sorsokat is. A valóság érvényességét 
kezdi ki, mintha nem a tény, hanem a róla érkező vagy nem 
érkező híradás volna érdekes. Egyetlen szóval sem lépi át az 
író a bolond önjellemzésének kereteit, mégis sejtelmesen hát-
borzongatóvá válhat ez a szerep, ha megkapja a színpadi 
játék felhangjait. Túlzás volna a postás alakját jelképesnek 
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nevezni? Talán annyit mégis mondani lehet, hogy Örkény 
ezzel a figurával a mulatságban lappangó végzet kiszámítha-
tatlanságára, várható csapásaira figyelmeztet. Nem tudjuk 
még, hogy az elsikkasztott távirat a Tót-család becsapásának 
főszereplője, a darabindítás atmoszférája azonban előkészíti, 
váratlanságában is motiválja a tragédiát. A frontlevelekre tett 
utalás és a kormányzói garden party meghívója pedig már az 
első pillanatokban helyhez, időhöz köti a képtelennek látszó, 
halálos játékot. 

A bohózati szint az író ötleteinek jóvoltából emelkedik. 
Ötletrakétái: a gödörtisztító megjelenése, a büdös vagy nem 
büdös dilemmája, Tóték és a szomszédok csendvédelmi intéz-
kedései. Lőrincke lemond a sörözésről, mert az élvezettől 
cuppog. Gizi Gézáné, az örömlány, beolajozza a nyikorgó kis-
kaput. Vállalja a kéjserkentő hanghatások megszüntetésének 
káros következményeit. Tót megpróbál szörcsögés nélkül 
szivarozni, a postás bácsit pedig megkérik, óvatosan vegyen 
levegőt, mivel sípol a tüdeje. Ez is, az is valószerű, együtt 
azonban több a reálisnál. Halmozás, fokozás, újabb figyelmez-
tetés : nevess néző, de vedd észre, mi készül. Ismerd fel, hogy az 
óvintézkedések aprócska részletei összeillenek, magyarázzák és 
kiegészítik egymást. Elárulják, hogy a család buzgalmába — 
a fronton levő Gyula féltése mellé — szolgalelkűség is vegyül. 
Majd meghalnak a tisztelettől, ha az őrnagyot emlegetik. 
Legszívesebben hanyatt vágódnának a felsőbbség említésekor. 
Szolgák és parancsolok egyszerre. Alárendelt környezetüktől 
elvárják a feltétlen engedelmességet, s ha valaki megpróbál 
ellenkezni, keményen rendre utasítják. Ebben is felismerünk 
általános, hely és idő kötöttsége szerint realizálódó elemeket. 
Az amerikai vagy a svéd néző talán nem is gondol arra, hogy 
Örkény a két világháború közötti Magyarország kasztrend-
szerét, megnyomorított embereinek egymáson-taposását, a 
„felfelé görnyedni, lefelé taposni"-mentalitás kórképét rakja 
ki az önmagukban'mulatságos szöveg- és játékjelzések mozaik-
jában. Az őrnagy megérkezésekor kezdődik Tót kálváriája. 
Két fejjel magasabb, mint a vendég, akit idegesít, ha a válla 
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fölött a háta mögé néznek. Megoldás: húzza a szemébe a 
sisakját, ajánlja felesége és lánya, Agika. Szerintük ez még 
jól is állna Tótnak, aki némi igyekezettel megtanulhat vakon 
járni, anélkül, hogy négykézlábra ereszkedne és a részeg 
kocsisokat utánozná. A jópofa helyzet szereplői feszült idegek-
kel mérkőznek; eszükbe sem jut nevetni. Az őrnagyot meg-
viselte a kilenchónapos frontszolgálat. Nem képes akklimatizá-
lódni a békés hátország viszonyaihoz. Partizánbetöréstől tart 
a háborútól kétezer kilométerre. Félelmetes típus. Igénytelen-
ségnek álcázott erőszakossága, udvariasságba csomagolt kimé 
letlensége kevésbé szolgalelkű embereket is zavarba hozna. 
Tóték nem értik az őrnagy mániáját. Lámpalázasan, zavartan 
buzgólkodnak a bemutatkozás után. Féltik a nagy esélyt, a 
háborúba kényszerített ifjú Tót számára kiváltságos helyzetet 
— talán az életet — biztosító őrnagyi pártfogást. A parancs-
noknak mindig igaza van, a felettes szeszélyeit ki kell szolgálni 
kritika és általában gondolkodás nélkül. Ez a soha meg nem 
fogalmazott elv hajlítja Tót gerincét a csodált vendég talpa 
alá. Agika és édesanyja a tisztelt-szeretett családfőt, a kiváló 
férjet és édesapát sem kíméli. Tót megpróbál ellenkezni. 
Nagyon jellemző, milyen érveket talál a megalázónak érzett 
sisakviselet ellen. Nem az ésszerűségre, az emberi méltóságra, 
személyiségének normáira hivatkozik : a Tűzoltóság Ügyrendi 
Szabályzatát idézi, amely szerint „a tűzoltó függőleges ten-
gelyének és a sisak vízszintes tengelyének kilencvenfokos szöget 
kell bezárnia". Félti továbbá a tekintélyt: mit szól majd a falu 
a szembehúzott sisakkal botorkáló tűzoltó parancsnokhoz? 
Ilyen ellenállást nem nehéz megtörni. 

Az írót az izgatja, hogyan hat ebben a mesterségesen egy-
szerűvé torzított világban, Tóték békességet-szeretetet árasztó 
családjában az őrnagy demagógiája; a megtévesztés és lefegy-
verzés primitív technikája. Ez sem csak magyar sajátosság. A 
fasizmus nemzetközi eszköztárában a nemzeti változatok eltéré-
sei ugyanazt a lényeget, a gerinctörés közös szándékát próbál-
ták kivitelezni. A Tóték ban ez is vérfagyasztóan mulatságos. 
Az őrnagy úr nem bírja tovább a tétlenséget, szüntelen cselek-
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vési ingere éjszakáról éjszakára munkaasztalhoz kényszeríti 
Tótékat. Dobozokat gyártanak. A tűzoltó parancsnok utál 
dolgozni. Aludni szeretne, nyújtózkodni, nagyokat nyögni, 
szivarozni. Minderről le kell mondania, ráadásul pedig az 
őrnagy szándékos félrehallásait — rágalmazásait — is el kell 
tűrnie. Ezeket a kellemetlen vendég úgy időzíti, hogy csírában 
fojtsák el a házigazda esetleges ellenkezését. Tót nem akar 
dobozolni. Az őrnagy sértetten elvonul. Közli a békítésre 
siető nőkkel, hogy Tót illetlensége háborítja fel. Mit csinált a 
szegény Tót? Állítólag szőrnagynak nevezte az őrnagyot. Tót 
riadtan védekezik, feleségére és leányára hivatkozik, ám hiába. 
A fiát féltő anya és a fensőbbség szerelmi ajánlatait váró szü-
zecske szempillantás alatt elárulja. Ok is ráfogják a szőrnagyot. 
Tótnak bocsánatot kell kérnie, s ezután már hogy is juthatna 
eszébe a megvetett dobozolási munka visszautasítása. Az őr-
nagy hazugsága, ravasz demagógiája — a tekintélye és hatalma 
előtt hasravágódó nők segítségével — célt ér. Ez többször 
megismétlődik. Tót kiagyalt vádak pergőtüzébe kerül. R á -
fogják, hogy az asztal alatt beleharapott az őrnagy bokájába. 
Később gorombáskodik, azt mondja a fia parancsnokának, 
hogy „keléses seggű". Ágika eltakarja a szemecskéjét, így védi 
ártatlanságát az otromba szavaktól. Aztán szemérmét félretéve 
az ellenfél kezére játssza ártatlan édesapját, aki ülve alszik, el-
csigázottan hintázik, értelmetlenül nevetgél, siratja nyugalmát 
és kényelmét, de sohase merné az őrnagyot keléses seggűnek 
nevezni. Ismét jön — jöhet — a bocsánatkérés. A vendég ki-
engesztelődik, boldog, hogy dobozolhat, jól érzi magát, és 
ígérget; Gyulát, ha visszatér a frontra, magához veszi az iro-
dára. A fiú jó helyen lesz. A család boldog. Hazug álmára csap 
le az első részt záró sürgöny: Tót Gyula elesett. A félhülye 
postás szereti Tótékat, összetépi a hivatalos értesítést, de mi, 
nézők, már tudjuk, hogy az egész vendéglátási hűhó értelmet-
len, a tűzoltó megalázása céltalan: semmit sem megoldó, 
senkin sem segítő önfeladás. Ez az alku nemcsak erkölcsileg, 
hanem a hoci-nesze törvényei szerint is rossz. Tóték szomorú 
áldozatok, akik maguk is vétkesek. Önmagukér t s a nevük-
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ben vagy segítségükkel elkövetett gaztettekért is felelősek. 
A bohózati megoldás ezen a ponton kisiklik. Örkény a függöny 
előtti pillanatban félreérthetetlenül tragikus hangsúlyt ad a 
drámának. Visszaható érvénnyel tisztázza az első rész játékait, 
az író eszközeit, megoldásait, az elemzett három jelentésszint 
egymásba játszatásának fogásait. 

A második rész Tót Gyula halálának árnyékában áll. A 
bohózati elemek visszaszorulnak, illetve átszíneződnek. Minél 
vadabb a játék, annál hátborzongatóbb a hatás. Mariska levelet 
ír halott fiának. Beszámol az őrnagy úr állapotáról, kedvtelé-
seiről, a nagyszerű dobozolási orgiákról s persze a kétméteres 
tűzoltó parancsnok csínytevéseiről. Arról is például, hogy 
Tót úr megcsiklandozta a vendég lábát. Örkény most már 
nem éri be a képtelen hitek és tettek szembesítésével. Motiválja 
Mariska hiszékenységét, Tó t úr ellenkezését, a család múltját 
és helyzetét. Emiatt a második részben az emberi kapcsolatok-
viszonylatok konkrét történelmi helyzeten túlmutató érvé-
nyessége csökken. A harmadik jelentésszint: a társadalmi-
politikai mondanivaló dominál. Ha ugyan szabad ezt a kifeje-
zést olyan mű jellemzésére használni, amelyben semmit nem 
mondanak ki közvetlenül a lényegről, hogy ez a lényeg izgal-
mas maradjon, körüljárható legyen, új vonásokkal gazdagod-
hasson. Ú j alatt azt is értem, ami érzékletesebbé — élmény-
szerűen átélhetővé — tesz csak fogalmi szinten rögződő ismere-
teket. Ilyen szerepet kap a Tóték színpadán a dobozolás, amely 
az értelem nélküli cselekvés, a látszattevékenység monotóniá-
jának jelképévé nő. Alkalmat ad az őrnagynak az önleleplező 
bemutatkozásra : 

„Én már odakint a fronton kitapasztaltam a saját legénységemnél, 
hogy a semmittevés milyen veszélyekkel jár. Ha az ember agyát 
szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz, és akkor 
úgy járnak, mint az előbb Tó t úr a pirospettyes lepkével . . . De csak 
itt, a maguk vendégszerető házában jöttem rá, hogy ennek egyetlen 
orvossága van, mégpedig a dobozolás! . . ." 

Ezért kellett a katonáknak gomblevágással- és varrással 
tölteniük kevés szabadidejüket. Ezért nem szabad Tót úrnak 
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a munkaasztalnál a szállongó lepkére csodálkoznia, ezért kell 
a félelmetes-szánalmas őrnagynak szüntelenül a kezét járatnia. 
Irtózik a gondolkodástól, és gyűlöli a gondolatokat. Milyen 
a világ? Zavarba ejtő kérdés, amelynek nyugtalanító hatását 
meg kell szüntetni. Kérdései vannak valakinek? Ki kel] ik-
tatni a kérdéseket, vagy ha másképp nem megy; azt, aki kér-
dez. N e m szabad az agyat fölösleges súlyokkal terhelni. Vesz-
szenek az elméleti okfejtések, éljen a dobozolás! Ez az őrnagy 
becstelen bölcsessége, esztelen logikája, amivel még az egy-
ügyű, derék Tót sem érthet egyet, hiszen őt legalább a piros-
pettyes lepkék izgatják. 

Tót különben is gyanús. Kiderül róla, hogy vasutas korában 
letolta nadrágját, és meztelen ülepét mutogatta az aprócska 
Viktor Emánuelnek. Ez a képtelenség — hiába tiltakozik el-
lene rémülten a ház ura — a feldarabolást készíti elő. Jelzi, 
hogy ez a nagydarab ember sok mindenre képes. A találékony-
ság azonban nem kenyere. Beleizzad, míg kitalálja, hogy a 
kartonvágó kapacitását egyféleképpen lehet növelni: nagyobb 
kartonvágó ollóval. Elbújni sem tud jó helyre. Tomaji tiszte-
letes úr ágya alatt keres menedéket, majd Cipriani professzor 
diagnózisa következik. Ebben a jelenetben bukkan fel a törté-
neti szituációra közvetlenül — helyenként stílustörésként ható 
nyíltsággal — reagáló politizálás. A hegyi faluba, villájába 
visszahúzódó egyetemi tanár a feje tetejére álló, önmagát 
egészségesnek, sőt ultraegészségesnek minősítő világgal szem-
ben a bolondok — a látszat ellenére, de lényegük szerint józan 
emberek — fölényét hirdeti: 

„Manapság asszonyom — győzködi a férje állapota miatt kétségbe-
esett Tótnét —, aki egy cipőre rá meri mondani, hogy cipő, arra 
viszont én merem mondani, hogy beteg. Csodálkozik? Pedig minden 
kornak megvan a maga jellemző vonása, a miénk épp a fogalom-
zavar. Volt már úgy, hogy az emberek kutyafejű isteneket imádtak, 
vagy zsigerekből jósoltak, de azért ők sem voltak elmebetegek . . . 
Persze, ha nem bír kijönni azzal az őrnaggyal, akkor magának mindez 
gyenge vigasz." 

Tótné nem érti Ciprianit. A professzor kultúrhistóriai pel-
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dázata, mélylélektani utalásai, az őrnagyok hatalomvágyáról 
odavetett dörgedelmei rémületbe ejtik. A síró-rívó, hétéves 
kisfiúként görkorcsolyázó egyetemi tanár, a bújtatott zsidó 
rákkutató groteszk-szomorú jelenete, a Tó t úr fejében pattogó, 
fenyőfa-póznákkal megtámasztható falról folytatott kedélyes 
beszélgetés, a tűzoltó lázongására adott professzori áldás, 
amelyet betetőz, hogy a kétméteres férfi hintalóra ül, és boldo-
gan játszadozik — a pillanatnyilag erősebb valóság tébolyát 
kívánná kirekeszteni Cipriani professzor házából és eszméleté-
ből. Tót elfogadja a játékot, azon a ponton azonban, amikor a 
házigazda az őrnagyok parancsnokait is akasztással fenyegeti 
— megijed és hazamegy. Ez már olyan rész, amit csak a szerzői 
szándéktól függetlenedő, a mű genezisét és célját nem ismerő 
rendezés hangolhat bohózativá. 

Ionesco ars poeticája szerint a dolgok igazi természetét, az 
igazságot, csak a képzelet tárhatja fel. A fantázia szabadsága 
végtelen. Ha a művészt céljához viszi közelebb, legszélsősége-
sebb meglepetése sem önkényes, hanem reveláló értékű. A 
színházban mindent lehet. Szabad életre kelteni alakokat, de 
éppúgy szabad anyagi formába öltöztetni szorongásos álla-
potokat, belső tartalmakat is. Ily módon nemcsak engedé-
lyezett, hanem tanácsos, hogy a kellékeket bekapcsoljuk a 
cselekménybe, életre keltsük a tárgyakat, lelket öntsünk a 
díszletbe, konkretizáljuk a szimbólumokat. Az alkotó szabad-
ságnak ez a kötetlensége Örkényre is jellemző. Módszere 
emlékeztet az abszurdokéra, célja azonban nem a létezés, 
hanem a történelem buktatóival viaskodó ember jobb megérté-
se. Ez a módszer viszi fel a darabot a budi-jelenetig. Ennél 
megdöbbentőbb kellék-fényforrást nehéz elképzelni egy una-
lomig ismert és ezért már szinte fel sem fogott, figyelemre 
sem méltatott magatartás átvilágítására. A lyukas falécen 
duzzogó Tót két évtized múltán is ijesztő jelképe a becstelenség 
nélküli kártevésnek, az önmagát is kiszolgáltató szolgalelkű-
ségnek. Tót egészséges ösztönű és jószándékú ember. Rettegi 
az őrnagyot, a sunyi erőszak csalárd fogásait. Lázadni szeretne, 
de képtelen. Egyetlen szó elég, hogy a mellékhelyiség ajtaját is 
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kinyissa az őrnagy előtt. Csupán látszat szerint ellentéte ennek 
a befejezés: az egyszerre tisztelt és utált vendég feldarabolása. 
Ez a lezárás: Örkény módszerének legmerészebb, végsőkig 
élezett alkalmazása. Szerkezete közelebb visz a há rom jelentés-
szint összefonódását hibátlan szervességben biztosító írói tech-
nika felderítéséhez. Hogyan lehet három különböző célt 
egyetlen ötlet erejével elérni úgy, hogy a hatás lenyűgöző 
legyen. Ilyen feladatot a színpadi ábrázolás reális — illetve a 
reálist stilizáló — eszközeivel lehetetlen megoldani. Erre csak 
a Tóték abszurd vígjátéka képes. Ebben egymást emeli a mulat-
ság fordulata, a letaposott kisember lázadásának reménytelen-
sége és egy történelmi tragédia áldozatainak kiszolgáltatott-
sága. A dráma ezen a ponton a mitológia kellékeit hívja segít-
ségül. A valóságban alulmaradó, lehetetlent ostromló ember 
kétségbeesett fantáziája teremt ilyen álomjelképeket. Az őrna-
gyot négy darabba vágó Tót tette a teljes és visszavon-
hatatlan vereség beismerése. 

III. 

Örkény nyelvi eszközei csaknem hagyományosak. Mellőzi 
a kaotikus értelmetlenséget, a félreértéseket, a szóviccel vagy 
anélkül operáló halandzsát, az írásjelek elhagyásából adódó 
zűrzavart. Dialógusai világosak, jelentésük problémátlan, hu-
moruk áttetsző, mondhatni népszerű. Ezért értheti és élvezheti 
olyan néző is, aki csupán mulattató játéknak tekinti, s bohó-
zatként fogadja. Egy-két helyen okoz csak a szöveg némi nehéz-
séget, de itt sem a szó kusza, hanem a jelentés mögöt t i értelem 
szokatlan. Amikor például az ideggyógyász professzor a Tót 
fejében lepattogzó fenyőfa kerítést emlegeti, változatlanul 
klasszikus világossággal fejezi ki magát. Tótné ijedtségét fokozza, 
hogy a professzor úgy beszél, mintha hétköznapi dolgokról 
lenne szó. Valójában pedig ezek a szavak — Tótné számára — 
Cipriani háborodottságát bizonyítják. így segít a nyelv más 
eszközökkel talán létre sem hozható feszültséget teremteni. 
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Örkény sokat épít a dikció és a szituáció ellentétére. Játékának 
fantasztikus vonásait többnyire éppen ez az ellentmondás teszi 
frappánsan érzékelhetővé. A nyelv színpadi szerepe soha és 
sehol nem korlátozódott puszta jelentésére. A drámatörténet 
különböző korszakaiban más-más módon és mértékben volt 
a dialógusnak rejtett jelentése. Olyan hatása, amely akár az 
értelemre, akár az ösztönökre-indulatokra irányult, nem a 
nyelvi jelek informáló funkciójára épült. Csakhogy a múltban 
ez a funkció dominált. Az abszurdok viszont kimondták, hogy 
a színház nem remélhet versenyképességet azokkal a kifejezési 
formákkal, amelyekben teljes a nyelv autonómiája: a filozófia 
diszkurzív beszédével, a költészet vagy az epika leíró nyelve-
zetével. Erre a célra a színpadi nyelvhasználat határai túl szűkek. 
A színházban a nyelv nem öncél, hanem egy elem a sok kö-
zött; az író szabadon bánhat vele, ellentmondást teremthet 
szöveg és cselekmény között, vagy akár teljes mértékben fel-
bomlaszthatja. A nyelv úgy tehető színházi anyaggá, ha „önnön 
paradoxizmusáig hajtjuk. Ha meg akarjuk adni a színháznak 
a maga igazi dimenzióját, vagyis a végletességet — írta Ionesco 
— , akkor magukat a szavakat kell a legvégső határig feszítenünk 
a nyelvet kell majdnem robbanásig hevítenünk vagy bemu-
tatnunk, miképpen pusztítja el önmagát, mert képtelen saját 
jelentésének hordozására". Örkényre ennek a programnak 
csak első fele hatott. Ő is korlátozza a nyelv informatív szere-
pét. Olyan szöveget ad a szereplőknek, amely nem a közvetlen 
szituációra vonatkoztatva, hanem minősíteni kívánt maga-
tartás-típus jellemzéseként kapja meg igazi értelmét. Amikor 
például az őrnagy az emberiség jövőjét tervezgetve, a dobozo-
lás technikájában megtűrhető nemzeti sajátosságokról beszél, 
higgadt mondatai a világ elrendezésének fasiszta rémálmát 
szembesítik velünk: 

„Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. 
A hollandusok olyan gömbölyűt, mint a sajtjuk. A franciák olyant, 
ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is, ha már legyőztük őket, 
szabad lenne dobozokat csinálniuk. Persze, csak kicsiket, mint a 
gyufaskatulya." 

12 Irodalomtörténet 
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Senki nem gondol már a dobozokra. A szöveg informatív 
értéke megsemmisül, hogy a jelentés magasabb síkján szaba-
dulhasson fel a szavak rejtett energiakészlete. 

Jó példa erre a befejezés. Mariska megkérdezi elégedetten 
belépő férjétől: „Háromba vágtad, édes jó Lajosom?" Tót 
utánaszámol és válaszol: „Háromba? Nem. Négy egyforma 
darabba vágtam. Talán nem jól tettem?" Mire a feleség: 
„De, jól tetted, édes jó Lajosom. Te mindig tudod, mit, 
hogyan kell c s i n á l n i . . . " Az a Mariska reagál így Tót fan-
tasztikus-irreális lázadására, aki — fiát féltve, megalázkodáshoz 
szokva — lépten-nyomon elárulta férjét. Szavai százszor, ezer-
szer hallott közhelyet ismételnek. Önállóság nélküli, vélemény-
formálásra képtelen, gondolkodásra alkalmatlan szolga-fele-
ségek igazolják ezzel a közhellyel uruk és parancsolójuk tet-
teit. Minden cselekvést, válogatás és kritika nélkül. Ez a szöveg 
a lázadás pillanatában, a lázadással legszorosabban összefonódva 
is ugyanazt a mentalitást leplezi le, amely Tótékat áldozattá 
és bűnössé tette. A látomásként lebegtetett, négy darabba 
vágott hulla szomszédságában ez a mindent igazoló, mindenbe 
beletörődő jóváhagyás százszoros erővel visszhangzik. A szi-
tuáció és a szöveg ellenpontozása érvényesül. Örkény a fogal-
milag nem tisztázott ítéletet fogalmi eszközökkel fejezi ki. 
Anélkül, hogy közvetlenül véleményt mondana Mariskáról, 
átvilágítja, jó és rossz tulajdonságait, kiszolgáltatottságát és 
védtelen együgyűségét egyetlen villanásba sűríti. Tótnénak 
van világa, csakhogy ez a világ rendkívül szűkrezárt. Módot 
ad az önkifejezésre, de a kör, amelyben ezt a lehetőséget Tótné 
realizálhatja — rendkívül szegényes. Fogalomvilága és kifeje-
zési eszközei korlátozottak, mégis vannak. Örkény a szegény-
séget nem szépíti. Olyannak mutatja, amilyen. Nem emeli föl 
és nem süllyeszti érthetetlenségbe. Tótné anyanyelve a közhely, 
amelynek van jelentése, de ez nem a lényegre, hanem beideg-
zett reflexekre, szokványos külsőségekre utaló jelentés. 

A kritika eddig nem vizsgálta részletesebben Cipriani he-
lyét-szerepét a darabban. Alighanem érdemes elgondolkozni, 
mi oka lehet annak, hogy Örkény (anélkül, hogy lemondana 
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az ábrázolás groteszk-humoros-fantasztikus eszközeiről) a maga 
választotta stílusból többször kilépve politizálni hagyja Cip-
rianit. Miközben mindenki egy sajátos jelrendszer szabályaihoz 
igazodva, jelentéktelen apróságok szintjére szállítva, játékosnak 
álcázott viszonylatok rendszerébe illeszkedve határozza meg 
önmaga helyét és szerepét a háborús magyar világ haláltáncában, 
Cipriani professzor széttépi a jelzéseknek ezt a f inom háló-
rendszerét. Közvetlenül is elmondja véleményét a háborúról, 
a bűnösök felelősségéről. A professzor szabálytalansága nem 
véletlen. Arra sem kell gyanakodnunk, hogy az írói kontroll, 
Örkény szűrőtechnikája mondta fel a szolgálatot. Cipriani 
professzornak azért nincs szüksége a közvetettségre, mert 
magatartása az író számára semmiféle megfejteni valót, semmi 
újat, meglepetésszerűt nem kínál. Cipriani tudata torz, de nem 
hamis tudat. Illúziótlansága nemcsak a világ titkait reflcktoroz-
za. Önmaga helyzetét, szándékait és lehetőségeit is világosan 
látja. Mégis ő az egyetlen, akit nem értenek. Tótné úgy hall-
gatja a professzor helyzetmagyarázatát, mintha egy őrült 
halandzsája rémítené. Cipriani és Mariska között nem jöhet 
létre kommunikáció. Csakhogy ez nem az emberek közötti 
kapcsolatteremtés reménytelenségéről hirdetett teória alkal-
mazása, hanem a meg nem értés okait feltáró ellenpélda, az 
abszurdok értelemellencs mítoszainak cáfolata. Tóték világá-
ban a súlytalan semmitmondás értelme világos, a felszíni kap-
csolat közegellenállás nélkül létrehozható. A demagógia 
zavarkeltése nem ütközik igazi ellenállásba. A tűzoltó parancs-
nok borzad az őrnagy módszereitől, de érti és végrehajtja kérés-
be csomagolt parancsait. Ciprianit viszont bolondnak tartják. 
Örkény ezért nemcsak Tótékra haragszik, sőt: Ciprianit hi-
báztatja és gúnyolja. A professzor úgy beszél Tótékkal, mintha 
értelmiségi barátai körében lenne. Meg sem kísérli, hogy mon-
dandóját Tóték számára érthetővé tegye, a műveltségbeli, 
tájékozottságbeli és egyéb különbséget áthidalja, az adott 
helyzet követelményeihez igazítsa. Ez az akadálya itt a k o m m u -
nikációnak, ami nem elvont kapcsolat, hanem társadalmi-
történelmi tényezők hatására megszülető vagy elsikkadó vi-
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szonylat. Örkény leleménye, hogy ebből a mélyre világító, 
az abszurdokkal folytatott vitájában talán legfontosabb epi-
zódból mulatságos jelenetet csinál. Cipriani karikatúrája 
nem kevésbé hatásos, mint Tóték tragikomédiája. Ez igen 
fontos, az író részrehajlást nem ismerő objektivitásának és 
bölcs racionalizmusának egyik legszebb bizonyítéka. Örkény 
nem érzi magát jóvátehetetlenül száműzöttnek. A cselekvést 
sem ítéli fölöslegesnek, mivel nem tesz egyenlőségi jelet a 
különböző értékű tettek közé. Ebből következik, hogy fel-
ismeri a választás szerepét, a jó és a rossz közötti erőtérben 
mozgó ember lehetőségeit önmaga megvalósítására, vonzások 
és taszítások fölötti önállóságára. Örkény ezt az önállóságot 
nem idealizálja, nem láttatja végtelennek, korlátok nélkülinek. 
A világba vetettség, a hit nélküliség kínjai is azért kerülik el, 
mert a transzcendens gyökereitől elszakított embert társadalmi-
történelmi meghatározottságában fogja fel. Átéli és megszen-
vedi az emberi kapcsolatok torzulását, kiürülését, de nem tartja 
reménytelennek az okok felkutatását és megszüntetését. Ez a 
keresés számára nemcsak hősi gesztus, a hiábavalósággal is 
dacoló akarat önvigasztalása, hanem próbára tevő vállalkozás, 
amelyet az igazol, hogy az értelmet meg is lehet találni. A 
halál gyógyíthatatlan fájdalmát magába fojtja. Művészetének 
terepe, fölfedezéseinek közege a társadalom, még pontosabban 
az ifjúságát megrabló, életével játszó, százezreket prédául 
vető magyar fasizmus világa. Ennek valóban nem volt értel-
mes célja, s ennyiben — a felszínen — az abszurditás jellemzi. 
A törvényeinek alávetett emberek szokásainak, félelmeinek, 
gesztusainak képtelensége mégsem öntörvényű. Egyáltalán 
nem irracionális. A létezés eredendő bűneivel, ösztöneink 
gonoszságával, a rossz időtlen mitológiájával sem magyaráz-
ható. Abszurditásának látszatai mögött ésszel megragadható 
okok lappanganak, s ezek, ha értünk az álcázott összefüggések 
finomabb analíziséhez, felderíthetők. Erre tesz eredményes 
kísérletet a Tóték írója,' akinek művészi eszközeit ezen az 
alapon, szemléletének specifikumaiból származtatva hason-
líthatjuk össze az abszurd dráma stiláris-formai fegyverzetével. 
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De ez a viszonyításnak csupán egyik oldala. A másik a hagyo-
mányos drámai építkezéshez méri a tragikomédia modelljét. 
Örkény darabja ugyanis közbülső pozíciót foglal el. Nem 
egészen abszurd és nem is realista színmű. Más szóval: nem az 
irreális síkjába emelt parabola, s nem szokványos cselekményű 
történet. Utóbbival gyakran találkozunk. A másik típus da-
rabjait jóval kevésbé ismerjük, indokolt tehát erről szólnunk. 
A parabola alapvető jellegzetessége, hogy nem kívánja a 
valóság illúzióját kelteni. Életszerűség helyett lényegre tör. 
A lényeget pedig néhány magatartástípus ütköztetésével, kris-
tálytisztára csiszolt gondolatok szembesítésében kívánja meg-
ragadni. Emberek helyett a szerzői szándékot közvetítő kép-
letek konfliktusával dolgozik, és csak nagy ritkán engedi fel-
derengeni az elvontságok alatti hús-vér világ színeit, egyéni 
árnyalatait, gazdag sokféleségét. 

Az abszurdok technikája új erőt kölcsönöz ennek a megko-
pott kifejezésmódnak. Ő k is a lényeget akarják érzékelhetővé 
tenni, az esetlegességek látszatvilága alól felszínre hozni. Rá-
jöttek azonban arra, hogy szándékuk hatásosabban valósul 
meg, ha nem puszta jelzéseket mozgatnak. Ezért térnek vissza 
látszólag a valóság szféráiba, ahol a parabolát határhelyzetek-
ben egyénített szereplők sorsa táplálja érdekességgel, ínycsik-
landó bizarrsággal, ideg- és elmefrissítő ötletekkel. Örkény 
nagyszerű találata, hogy felfedezéseinek egyenértékű művészi 
kifejezésére sem a hagyományos vígjátékot, sem a csupán 
elvontságokkal operáló parabolát, sem pedig az értelemtagadó 
abszurditást nem tartotta alkalmasnak. Viszont mindháromból 
kiszűrte és szerves egységű kompozícióba sűrítette a céljaihoz 
illő mozzanatokat. Szeret játszani, meghökkenteni, nem min-
dennapi módon mulattatni. Kedveli a meglepetéseket, a művé-
szet megújuló lehetőségeit, a soha-meg-nem-elégedés lendüle-
tét. A folytatás rutinját megveti, a kísérletezés kalandját üd-
vözli. „Más ember úgy csinálja, hogy fiatalon körüljárja a 
maga parcelláját a világból, és megkeresi a hozzáillő formát, a 
stílusát. Ettől kezdve ily módon ír jót, rosszat, remeket, ki, 
mikor, hogy. Úgy mondjuk: magára talált. Hogy én miért 
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nem találtam magamra, arról sejtelmem sincs. Talán csak 
nem akartam." Az önironikus jellemzést nem kell cáfolnunk. 
Maga az író felel rá a Tóték párizsi bemutatója után a Le Motide-
nak adott nyilatkozatában: „Azt akartam bemutatni, hogy 
vígjátéki, méginkább bohózati stílusban hol húzódnak az 
erkölcsi szenvedés határai; a delírium milyen fokáig feszítheti 
az elnyomó a húrt ; meddig mehet az elnyomott kábult bele-
törődése; s hol van a telítettségnek az a foka, ahonnan nincs 
tovább. A kétségbeesésbe taszított, megalázott, méltóságában 
megcsúfolt ember minden reakcióra képes, még a legbátrabbra 
is. így jutunk ki a barikádokra." 

S így értjük meg a kísérleteiben újra meg újra magára 
találó író játékba rejtett igazságát. 

D E R S I T A M Á S 


