
nyabb figurái: Bog, sáfár akiskirálynál - Stettner
Ottó alakítja -, amolyan udvari hoppmester, to
vábbá a két pandúr, Hamót és Hemót, azaz Ko
vács Gyula és Varsa Mátyás. Lengyel István az öreg
Búbos szerepében a székely falvak régi rnesemon
dóit keltette életre, végtelenü! egyszerű, szívhez
szóló és tiszta artikulációval előadott meséjével.

Egetverő erdei fejedelem természetesen törpe,
kedves ellentétéül nevének. Erdei manó maszkja
ban' a természetes jóság és igazság megtestesítője.
Berki Antalnak nem sok lehetősége volt szinészi
alakításra, de megtette, ami tőle telt. Külön kell
megemlítenünk az emberi nyelven beszélő és em
beri érzésekkel felruházott - Medve, Róka, Mókus

IRODALOM

Lágerek népe
Habent sua fata libelli ... - a könyveknek is megvan
a maguk sorsa. Örkény István Emlékezők clmű

portrésorozata 1946-ban jelent meg, a Jövendő

Könyvtár sorozat első köteteként. A cime: Amig
idejutottunk - Magyarok emlékeznek szovjet hadi
fogságban. A. szerző nem tudhatott a cimváltozta
tásról - léven még maga is hadifogoly . . . Egy évre
rá látott napvilágot a Lágerek népe cimű szociográ
fia .. előbb azonban folytatásokban jelent meg az Új
Magyarország hasábjain , heves vitát váltva ki az 01
vasók körében. A könyvalakban megjelent mű nem
tartalmazta a teljes szöveget - ahogy az Időrendben

cimű sorozat Arcképek, korképek kötete sem.
A jelen kiadás, Örkény özvegye. Radnóti Zsuzsa

értő szerkesztésében, az eredeti szöveget állítja visz
sza. s a Lágerek népe és az Emlékezők mellé né
hány fontos dokumentumot és önvallomás t is csatol.
A dokumentumok a mű korabeli fogadtatásának
légkörét érzékeltetik, az önvallomások keletkezési
körülményeit, belső indítékrendszerét s problemati
kájának továbbgyűrűzésétvilágítják meg..

Örkény István hadifogolytáborban írt szociográ
fiá ja tehát csak 1981-benjutott el az olvasóhoz csor
bítatlan szoveggel. S ez nem véletlen - hiszen Ör
kény műve is abba a sorba illeszkedik, amely a xx.
századi magyar torténelem sorsfordító korszakát: a
második világháború eseményeit helyezi a korábbi
nál tárgyilagosabb megvilágitásba, s a történeti
igazság mélyebb, sskrétűbb feltárását célozza.
Nemcsak a történész és a literátor. hanem a széle
sebb olvasóközönség is igényli az események újraér
tékelését : a memoárok, a korabeli szemtanúk és
résztvevők írásai az elmúlt évek sikerkönyvei vol
tak.

Örkény is szemtanúként, az események közvetlen

és Nyúl- Palotai István, Barsy Géza, Ittes József és
Szeli Ildikó - állatfigurákat, akik az erdei fejede
lem parancsára hadsereget szerveznek és legyőzik

Hujki kiskirály ármánykodó udvari népét. Szivde
ritő volt Fekete Györgyi (Harangvirág), s meg kell
dicsérnünk a maszkokat és a jelmezeket - Pilinyi
Márta jelmeztervező és Kun György maszkmester
munkái -, amelyek egyrészt a mesék birodalmát
idézik meg, másrészt a székely népviseletet mutat
ják be. Tomasovszky Pál zenéjét és zenei összeállí
tását a rendező, Balázs Ádám kitűnően alkalmazta
ehhez a felnőtteknek is szórakozást nyújtó, szép és
tanulságos mesejátékhoz.

CENNER MIHÁLY

részeseként és kránikásaként jelentkezett annak
idején, hogy hírt adjon sorsáról- több százezer társa
nevében. "Nem lesz kiinnyű dolga annak a kutatá
nak, aki egyszer tiszta képet akar arról, miképpen
éltek, gondolkoztak és változtak a változó idővel a
Szovjetunióban élt magyar foglyok" - írta elöljáró
ban, elvetve a szociografikus teljesség igényét. Erre
nem volt, nem is lehetett mádja a tábori viszonyok
között.

A Lágerek népe mégsem marad az esetlegesség és
az egyediség határain belül. A szerző hangvétele
szubjektiv, de mindig az események, tények tárgyi
lagos feldolgozására. csoportosítására törekszik,
Mindvégig a háttérbe húzódik, megelégszik a króni·
kás személytelen szerepével. Úgy szólal meg, mint a
közösség képviselője: egy a sok százezer közül. Mű
vének hitelességét nem az adatok pontosságán, tel
jességén vagy hiányosságain mérhetjűk, hanem az
emberi tényező. a hadifogoly-pszichológia, a lélekál
lapotok rajzának pontosságán és teljességén. A Lá
gerek népe ezért fontos kordokumentum, ezért járul
hozzá - ma is - a múlt jobb megismeréséhez.

Az Örkény által tematikusan leírt fejlődési folya
mat, mely az "ősállapottól" vezet a rendezettségig,
az amoralitástól amorálig - voltaképp egy új civili
záció születéséről szól, amely fejlődési fokaiban
megismétli az egész emberi civilizáció történetét. Az
"ősállapot" törvénye egyszerű: életben kell marad
ni, bármi áron. Az író maga is az emberiség történeti
őskorához hasonlítja ezt az állapotot, amelyből,

mint .csillagomlásból apránként egy új rend bonta
kozik ki, egy mikrokozmosz törvényei, egy új világ.
Igaz, hogy ez a világ zsúfolt és szűk ,földje és égbolt
ja tenyérnyi, de mégis állandó és mégis fejlődő, azaz
hasonló ahhoz, amilyen a régi, az igazi volt. Élni le
het benne."

Errőlaz életről beszél a Lágerek népe, derűs, ko
moly vagy tragikus epizódokat sorolva. Rendhagyó
mű - elsősorban keletkezési körülményei és sajátos
műfaja okán. Nem kiforrott, nem tökéletes munka,
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de különleges szerepe van az egész életműben. A ha
difogság élményei egy életre meghatározták az író
vi/ágszemléletét, írói és emberi habitusát. 1976-ban
így besz;!!t egy - a könyv által is felidézett - interjú
ban: "Ha nem járom meg a háborút és a hadifogság
iskoláját, akkor ma talán Beckett filozofiájának len
nék én is egyik támasza. Így csak azt tudom hajto
gatni, igaz, néha józan érvek nélkül, hogy az emberi
ség nem menthetetlen, amíg egy ember a másiknak
megmentője lehet."

Az erkölcsi, etikai felismeréseken és következ te
téseken túl nem kétséges, hogya háború és fogság
élményei Örkény írói látásmódját, a groteszk és az
abszurd helyzetek iránti fogékonyságát is alakitot
ták - jóllehet ezek a tanulságok életművében csak
később gyümölcsöztek. "Emlékszem olyan pillana
tokra, melyek egy időben és egymás mellett voltak
groteszken abszurdjelentésűek, és véresen, tragiku
san valóságosak" - olvashatjuk az Emlék a háború
ból cimű szövegben.

Ma inkább csak csodálkozhatunk azon. hogya
korabeli olvasói levél szerint Örkény túl sötétnek
festi a hadifoglyok helyzetét ; hogy általánositásat
meghamisítják a valóságot. Hiszen az író még a tra
gikus eseményeket is a komolyságon átderengő de
rűvel - a mindent megértő, mindent próbált ember
higgadtságával adja elő. Az éhség lelkiállapotát
megrázóan érzékeltető vagonbeli jelenet. amelynek
tragikuma az elbeszélő fogoly végelgyengülésének
leírásában csúcsosodik - így oldódik az író toltán

emberivé és elviselhetővé: "Most talán megértjük
azt is, hogy mitől nőtt meg akkorára a Póra Ferenc
szalonnája; s ha könyökig nem is, de egy tenyérnyi
darabot juttassunk neki".

Az állapotrajz mellett az író arra a feladatra if
vállalkozott, hogy kutassa a magyar nép háborús
szerepének,afasizmushoz való viszonyának gyöke
reit; s megkísérli bemutatni azt az eszmei, gondol
kodásbeli változást is, amelyet a fogság évei hoztak
magukkal. Felmérései érdekesek és sokatmondáak,
ha a nyilatkozáknak nem is hisszük el mindig a gyö
keres változást.

Aportrésorozat - noha nem törekszik teljességre,
hiszen egyéni vallomásokat rögzit - talán a legtanul
ságosabb ebből a szempontbál. Örkény tíz. egymás
tÓ/ alapvetően különböz6 életsorsot idéz fel rendkí
vüli elevenséggel és lélektani hitellel. A kuriozum-

390

számba menő és az átlagos. szürke élettörténetek
valamiképp mégis egységes egésszé állnak össze, s
ennek - az olvasó legalábbis így érzi - reprezentatív
értéke van. Az aktív náeitól a csendőrüldözött nap
számoson át a népszerű. zsidó származású dzsessz
dobosig a legkülönbö::őbb. a:: adott korban követ
hető politikai-emberi magatartásformák változatos
sorát tárja elénk az író. S e tarka kaleidoszkópban
ott vibrál a kérdés: hogyan volt lehetséges mindaz ,
ami bekövetkezett; mi/yen emberi tényezők vannak
a tragikus események mélyén ? S a másik kérdés:
hogyan lehet kitörni, továbbjutni erről a holtvágány
róI?

Az utóbbi kérdésre adott válasz néhol túlságosan
optimistának, bizakodónak tűnik."A tíz portré telve
ajellemek és események valódi drámaiságát feiszik
ráztató részletekkel. Máshol mai szemmel nézve a
lapos didaktieizmus és a népmesei naivság kényes
mezsgyéit éri. Ám ma már alig elképzelhető és tel
jességgel rekonstruálhatatlan az a I~gkör, amelyben
készült" - írja a portrékról Lázár István Örkényről

szóló könyvében. A gyors és gyökeres megújulásban
való hit, az emberek megváltozásának és megváltoz
tathatóságának reménye a fogolytáborban még a
közvetlen valóságból táplálkozhatott, hiszen az író
saját szemével látta, mint alakul ki az őskáosz he
'lyén az új mikrokozmosz, Ezért válhatnak a mű

gyengeségei - a didaktieizmus és a naivság - is
kordokumentummá.

Az Emlékezők vallomásai szélesre tárják a Láge
rek népe vi/ágának. kapuit, az időben visszafelé. a
két háború közötti Magyarországra, s előre is, a bi
zonytalan, de reményteljes jövő felé. Németi János
székelykeresztúri kerékgyártó naplójegyzeteinek
egyszerű. tragikus hitelességű és szépségű sorai így
szálnak erről a jövőről:

<Fet hát. magyar véreim, készüljünk fel az igaz
országfegyvereivei.félre a hamis urakkal, elég volt
miattuk szenvednűnk,most már élnünk kell nekünk
is egy kevéssé. És ha mi nem engedünk ajogunkból,
ad majd az úrlsten egy jobb jövendőt, miből a sze
gény magyar nép is részt vehet, és meg fogja köszön
ni nektek minden nemzedék. aki lesz. hogy milyen
áldást hozhatok az lsten által neki.

Ezt írtam." (Szépirodalmi Kiadó, ,198 l ]
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