
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

APis ti be mu ta tás tör té ne te kü lön le ges ese mény -
sort mu tat a tör té né szek nek.1 Ör kény Ist ván
1969-ben megírt drá má ját 1979-ben tud ta be -

mu tat ni Vár ko nyi Zol tán. Ed dig jó részt a má so dik
nyil vá nos ság ban lét re jött al ko tá sok sor sán ér tel mez -
tük a kul tu rá lis dön té si me cha niz mu so kat, hi szen
a be til tá sok gya ko ri sá ga és ma ni feszt jel le ge, vagy
már ele ve a cen zú ra meg ke rü lé sé re ki ta lált per for -
ma tív ke ret kü lön le ges sé ge tar tot ta a kö zös ség emlé -
ke zet ben a szín há zi ese mé nye ket. Pa ra dox hely zet,
hogy Ha lász Pé ter szo ba szín há za vagy Ga lán tai
György bog lá ri ká pol na kiál lí tá sai fe lé a tör té né szi
kí ván csi ság könnyeb ben for dul, mint egy Vár konyi-
ren de zés fe lé, mi ként az is, hogy az ügy nök je len té -
sek kü lön le ges ap ró lé kos sá ga miatt a tör té né szi nar -
ra tí va is egyér tel mûb ben kép zô dik kö ré jük. A má -
so dik nyil vá nos ság ban moz gó al ko tá sok be til tá sa és
en ge dé lye zé se rész le ge sen do ku men tált fo lya mat,
míg az el sô nyil vá nos ság szín há zi re per toár ját kiala -
kí tó bo nyo lult me cha niz must re konst ruál ni, egy -
részt az ada tok be lát ha tat lan hal ma za, más részt a
szó be li uta sí tá sok rend je2 miatt, két sé ges vállalkozás.

Az Ör kény-szö veg ala ku lás tör té ne ti filo ló gi á ja
ta lán se gít defini ál ni egy kô szín há zi elôadás be mu -
ta tás tör té ne ti kon tex tu sát, s hoz zá já rul, hogy az
elôadá sok be til tá sá nak vagy ideig le nes leál lí tá sá nak –

legin kább a szó be li ség csa tor ná ján ter je dô – fo lya -
ma tá ról tud junk meg mo dell al ko tó rész le te ket.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

APis ti szö ve ge 1972-ben meg je lent, de az 1989-
es kiadás két vál to za ta fe lülír ta, átír ta a szö veg
he lyét a szín ház tör té net ben. A Pis ti a vér zi va -

tar ban be til tá sá nak kö rül mé nyeit az 1982-es élet -
mû kiadás ban mint ha nyo mon kö vet het nénk, de
va ló já ban en nél iz gal ma sabb, mi lyen le he tô sé ge ket
dol go zott ki ma gá nak egy drá ma író és egy szín ház -
ren de zô (majd igaz ga tó) aka ra tá nak ér vé nye sí té sé -
re. Ör kény je le ne te ket írt új ra, Vár ko nyi újabb ren -
de zé si kon cep cióit ol vas hat juk, pon to sab ban az
azok ra adott írói vá la szo kat. Ör kény drá má ja az ér -
tel me zôi ha gyo mányt azon a dra ma tur giai kons pi -
rá ció men tén in dí tot ta el, me lyet ép pen az elôadás
be mu ta tá sa ér de ké ben dol go zott ki a szer zô. Ör -
kény 1969-tôl tu cat nyi szö veg vál to zat tal a da rab
kö rü li ideo ló giai vi tát a rea lis ta iro da lom ról a dra -
ma tur giai for má ra irá nyí tot ta.

A Pis ti dra ma tur giai vá lasz az ideo ló giai kédésekre.
Ör kény azt ír ja 1969. ok tó ber 27-én Len kei La jos -
nak „Az én da ra bom nyílt, egye nes be széd, és ha a
ren de zô akar ná, gyen géb ben ked véért min den je -
le net ben leen ged het né az év szá mot. Itt te hát sen ki -
nek hát só gon do la ta nem tá mad hat.”3 Ez ép pen az

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Ör kény Ist ván: Pis ti a vér zi va tar ban, Pes ti Szín ház, Be mu ta tó: 1979.01.20., Ren de zô: Vár ko nyi Zol tán, Dísz let ter ve zô: Fe -
ke te Ta más m.v., Jel mez ter ve zô: Ke me nes Fanny m.v., Szí né szek: Tor dy Gé za (Pi sti pi sti pi sti pi sti PI STI), Né hány elô nyös,
il let ve nem elô nyös tu laj don sá ga: Ba lázs Pé ter (A te vé keny PIS TI), Ga ras De zsô m.v. (A fél szeg PIS TI), Szom ba thy Gyu la
(A ki mért PIS TI), Né há nyan azok kö zül, akik föl zak lat ták PIS TI bé kes sé gét, il let ve, ép pen el len ke zô leg, jó ha tás sal vol -
tak rá: Mik ló sy György (PA PA), Sze ge di Eri ka (MA MA), Ha lász Ju dit (A SZÔ KE LÁNY), Gob bi Hil da m.v. (RI ZI), Sö rös
Sán dor (EGY FÉR FI), Sza ká csi Sán dor (MÉG EGY FÉR FI), Pe re mar to ni Krisz ti na (EGY FIA TAL NÔ), Ko vács Nó ra (MÉG
EGY FIA TAL NÔ), Va day Vik tó ria/ Far kas Lil la (KIS LÁNY, sze rep ket tô zés), For gács Gyu ri (KIS FIÚ)

2 Rajk Lász ló: Ami kor a fo lyó be le lép, ahe lyett, hogy láb jegy zet ben ma rad na… in: Ki san tal Ta más – Meny hért An na (szerk.):
Mû vé szet és ha ta lom. A Ká dár-kor szak mû vé sze te. Jó zsef At ti la Kör – L’Har mat tan, 2005. 80.

3 Ör kény Ist ván: Drá mák, 586.
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a szín há zi egye nes be széd, mely a het ve nes évek ma -
gyar szín há zi ese mé nyeit jel le mez te, de nem a kô -
szín há zi, az el sô nyil vá nos ság ban lét re jö vô kis re a -
li sta for má ban, ha nem a (neo)-avant gárd má so dik
nyil vá nos ság ban, a be til tás oka a szö veg do ku mentum-
dra ma tur giá já ban, a ráépü lô szín há zi avant gárd for -
ma nyelv in téz mé nyes hasz ná la tá ban is ke res he tô.

A Pis ti 1972-es kiadott vál to za ta klasszi kus dra -
ma tur giai ér te lem ben nem drá ma. Pis ti négy kü lön
ka rak ter, a tör té net egy per ce sek össze szer kesz tett
fü zé re, me lyet a Je der man- misz té ri um kul tu rá lis
ha gyo má nya tart egy ben.4 A kortárs kri ti kák a for -
mai gyen ge ség bôl adó dó ideo ló giai bi zony ta lan sá -
got ne ve zik meg iga zi té ve dés ként, s nem en ge dé -
lye zik, hogy a szín há zi gya kor lat for mál ja dra ma -
ti kus szö veg gé a je le net gyûj te ményt.

A ren de zés

A „tör té ne lem szem lé let” az, ami Ör kény szö veg -
kiadá sá ban, a könnye dén „nyi tott dra ma tur -
giá nak”5 ne ve zett tech ni ká ja miatt fél reol vas -

ha tó, de az elôadás ban nem néz he tô fél re. A kortárs
kri ti ka azt a kul tu rá lis gya kor la tot le ga li zál ta, amit
Ga ras/Tor dy/Szom ba thy/Ba lázs Pis ti je tett vi lá gos -
sá: a rea lis ta áb rá zo lás kli séi csak hi sto ri sta al ko tá -
so kat ered mé nyez nek, s Ör kény je le ne tei ép pen
ezek tôl a for mák tól tá vo lí tot ták el a já té kot. Le het,
Ör kény ol va sá sa köz ben nem hi he tô, hogy a gyil -
kos az ál do za tok kö zé áll, s ma gá ra ad ki lô pa ran -
csot, de Vár ko nyi ren de zé sé ben a bi zony ta lan ság,
a to po gás, a megin gás, s mel let te a ha tá ro zott ság és
a ke mény ség ké pe olyan test nyel vi for má val be szél,
mely nem is ért he tô más ként, csak négy test négy -
fé le be széd mód já nak. Vár ko nyi e négy tes tû egyet -
len ka rak ter be sû rí ti a má so dik há bo rú ma gyar hó -
hé rait és ál do za tait egyaránt.

A do ku men tum drá ma mû fa ja, mi kép pen a
hosszú ideig ké szü lô, fo lya ma to san ala ku ló mû vek
is, lát ha tó vá te szi a kö zös sé gi trau má kat. A Pis ti a
vér zi va tar ban szín há zi ha tás tör té ne tén jól kö vet he -
tô e tíz éves ren de zés ala ku lá sa. Egyet len pél dát
néz zünk: Vár ko nyi ren de zé se már Ga ras De zsô fel -
ké ré sé vel ál lást fog lalt: Pis ti iden ti tás kép zé sé nek
idôt ál ló szín pa di alak ja, Ga ras De zsô Pis ti je zsi dó
Pis ti lesz. Igaz, a kortárs kri ti ka ke rül te mind a
holokauszt, mint az ál lam szo cia liz mus alat ti an ti -

sze mi ta meg nyil vá nu lá sok te át ra li zá ci ó já ról fo lyó
be szé det, azon ban az Ör kény–Vár ko nyi-be mu ta tó
szín há zi kon tex tus ban elin dít ja a múlt fel dol go zást.
Az el múlt há rom év ti zed be mu ta tói rend re to vább
vi szik ezt a mun kát. Az öt ve nes évek kon cep ciós
pe rei, a hat va nas évek se ma tiz mu sa, a het ve nes
évek kon szo li dá ció ja kö zös sé gi tet tek ben te át ra li -
zá lód nak, s az elôadá sok sok fé le kép pen, de el kez -
de nek be szél ni a ma gyar tör té ne lem legel hall ga tot -
tabb trau má já ról, a ho lo kausz tot a Du na-par ti ki -
vég zés ben szín pa di ak tus sá for má ló je le net rôl.

Szí né szi já ték

V ár ko nyi Ri zi nek, Su lyok Má ria nyug dí ja zá sa
után, Gob bi Hil dát szer zôd tet te, az iga zi „ne -
héz sú lyú rea lis tát”.6 Gob bi Hil da tra gi kai tu -

dá sá nak meg je le né se a ko mi ka há zá ban per for ma -
tív ak tus, a víg szín há zi já ték nyelv ala kí tás be li el -
len té te. Gob bi já ték tech ni ká ja ép pen annyi ra elüt
a töb bie ké tôl, mint Ri zi idô ér zé ke lé se a töb bi ha -
lan dóé tól. Vár ko nyi ez zel a sze rep osz tás sal az
összes Pis ti kí sé rô jét, a rea lis ta orá ku lu mot he lye -
zi a já ték ori gó já ba, ô az Egy Pis ti töb be se mel lett.
Vár ko nyi tíz éves sze rep osz tá si dön té sei is do ku -
men tál tak. Az egyet len La ti no vits ból lesz Ga -
ras/Tor dy/Szom ba thy/Ba lázs négyes. Mindemel lett
Gob bi szí né szi élet tör té ne te is a po li ti kus sze rep -
vál la ló, az ak tív kom mu nis ta tu da tos em be ré, így
a je len lét és az élet pá lya azo nos sá ga hoz za lét re, és
fô ként erô sí ti az elôadás rea lis ta ér tel me zé si tar to -
má nyát, s hogy ez ép pen az öreg jós nô alak já ban
ér he tô tet ten, az az ör ké nyi gon do lat ere jét mu tat -
ja Vár ko nyi szín pa dán. Ri zi itt ezért sem egy ma -
dá chi Lu ci fer-pa ra frá zis, mert Gob bi Hil da öreg -
asszo nya a ta pasz ta lat ból ere dô tu dást vagy nem-
tu dást je le ní ti meg, s sem mi kép pen nem a ro man -
ti kus ki vá lasz tott ság ból fa ka dó bi zo nyos sá gát.

Gob bi a Ma jor- fé le rea liz mus baj no ka, egy szer -
re mû köd te ti a brech ti po li ti kai szín ház gesz ti kus
ere jét és a Szta nyisz lavsz kij -is ko la „mint ha”-hely -
zet ér tel me zé sét. Gob bi a Du na-par ti je le net ben
utol só a ki vég zet tek so rá ban, fe ke te kok tél ru há ján
fe hér kö ténnyel tér del szem ben a né zôk kel. S míg
min den ki a Mi a tyán kat mor mol va bú csú zik az élet -
tôl, ô hé be rül imád ko zik. Ha lá la így vá lik a Du na-
par ton hang sú lyo sab bá a töb bi tôl.

Szín há zi lát vány és hang zás

1979 -ben a Víg szín ház he lyett a Pesti Szín -
ház ban játsz hat ják az elôadást. A tér
üres sé gét szé kek ta gol ják, a mo bil

konst ruk ció és a mi ni má lis költ ség ve tés is al ter na -
tív ke re tek re en ged kö vet kez tet ni. A tíz évig ér le -
lô dô be mu ta tó in kább a hat va nas évek kí sér le te zô
szín há zá nak, mint a het ve nes évek vé gé nek for máit
mu tat ja. A szín ház mint fe ke te doboz, mely nek ha -
tá rait a reflek to rok raj zol ják né ha elénk, hang sú -
lyo zot tan nem rea lis ta ér tést tá mo gat. Az elôadás a
zö re je ket, nem a ze nét hasz nál ja, a Pes ti Szín ház
gyen ge akusz ti ká ja nem en ge di a pár hu za mos be -
széd-zö rej já té kot.

Az elôadás ha tás tör té ne te

APis ti re cep ció tör té ne te ol vas ha tó gro teszk pár -
be széd nek, ahol Pán di Pál prog ram adó íté le te
a Kri ti ká ban7 az ál lam szo cia lis ta ideo ló giai tér

vé del mé ben rossz nak defini ál ja a da ra bot, majd a
Nép sza bad ság ban Szi ge thy Gá bor8 eny hí ti a tá ma -
dást, hi szen Pis ti csak „nem ér tet te a tör té ne lem hí -
vó sza vát”. S az er re adott vá la szok, a to váb bi elem -
zé sek mind az ör ké nyi drá ma hi te les sé gét, vagyis
a vi lág ab szur di tá sát és így Ör kény rea liz mu sát iga -
zol ják Be rend T. Iván tól Föl des An náig. Föl des An -
na Ör kény szín há zi mun káit összeíró mû ve9 prog -
ram adó érv sor egy olyan gro teszk for ma mel lett,
mely csakis a va ló sá got iga zol ja. A hi te les, az ér vé -
nyes ál lan dó jel zô ként kí sé ri Ör kényt eb ben a gyûj -
te mény ben, mely a mar xis ta iro da lom tu do mány
rea liz mus fo gal má val szem be sí ti Ör kény élet mû vét
és vé di is meg: „a tár sa dal mi élet fel szí ne mö gött
ka var gó gon dok ból és gon do la tok ból”10 gyö ke re -
zô tra gé dia Ma dách hoz mél tó. A re cep ció tör té net
leg fô képp ezt az au to ri tás-tech ni kát hasz nál ja Ör -
kény drá má já nak meg men té sé re, ak kor is, ha a Tra -
gé dia és a Pis ti kö zöt ti akár dra ma tur giai lag, akár
poé ti kai lag erôs meg fe le lés ne he zen bi zo nyít ha tó.11

Ör kény a do ku men tum drá ma mû fa ja fe lé in dul
el, Vár ko nyi pe dig a do ku men tum szín ház for má -

ját ke re si, s a het ve nes évek vé gi ma gyaror szá gi pro -
fesszio ná lis né zôk mindezt in kább a XIX. szá za di
dra ma ti kus ha gyo mány hoz tud ták köt ni, mint sem
a kortárs eu ró pai je len hez.

2013-ból lát vá nyos, hogy a párt ál la mi, ret te ne -
te sen bo nyo lult kul túrideo ló giai mû kö dés mennyi -
re ki zök ken, ami kor a rend szert vé gül is fenn tar tó
leg job bak ké pe sek tíz éven át ki tar tóan küz de ni egy
tel je sen más re gisz ter ben va ló meg szó la lás le he tô -
sé géért.

A Pis ti 1979-es szín há zi, mi ként 1972-es iro dal -
mi re cep ció ja is a mar xi zá ló esz té ti ka, a kis re a li sta
hi te les ség és va ló sá gon ala pu ló tük rö zés tech ni ká -
ját ke re si az al ko tás ban, s en nek az ideo ló giai konst -
ruk ció nak a hiá nyá ból a mû gyat ra sá gát ve ze ti le,
sem mi kép pen nem an nak a le he tô sé gét, hogy a Víg -
szín ház igaz ga tó ja, a Szín mû vé sze ti Egye tem rek -
to ra és a nem zet be fo ga dott író ja, vagyis a szer zô(k)
ké pe sek len né nek vagy szán dé kuk ban áll na esz té -
ti kai lag és po li ti kai lag is más re gisz te rek ben al kotni.

Ör kény Ist ván és Vár ko nyi Zol tán együtt ír ják
új ra és új ra az ál lam szo cia lis ta his to ri kus tu dat és
a nem ze ti kér dé sek vál to zá sait ön ma guk tör té nel -
me ként ön ma guk múlt já vá. Az 1979-es elôadás bír
olyan mû vé szi erô vel, mely 33 év után is néz he tô,
meg rá zó ese ményt kí nál, mely újabb elôadá so kat
ge ne rál, újabb szín há zi for mát hoz lét re: a do ku -
men tum-szín há zat.

A szín há zi egye nes be széd, mely a het ve nes évek
ma gyar szín há zi ese mé nyeit jel le mez te, de nem a
kô szín há zi, az el sô nyil vá nos ság ban lét re jö vô kis -
re a li sta for má ban, ha nem a (neo)-avant gárd má so -
dik nyil vá nos ság ban. Sem Ör kény, sem Vár ko nyi,
a nagy rend szer nagy al ko tói nem tud ták sem kö -
vet ni, sem megér te ni, sem könnye dén be fo lyá sol -
ni a be til tás, a leál lí tás fo lya ma tát, mert a pro -
cesszust nem az avant gárd for má ciók, vagyis a kul -
tu rá lis mû kö dés pe ri fé riá ján él ték meg, ha nem a
leg na gyobb né zô te rû kô szín ház igaz ga tó sá gán ta -
pasz tal ták. En nek az elem zés nek egyik felis me ré -
se, hogy a be til tás oka a szö veg szo kat lan dra ma -
tur giá já ban, a ráépü lô szín há zi avant gárd for ma -
nyelv in téz mé nyes hasz ná la tá ban is ke res he tô.

4 Szi rák Pé ter: Ör kény Ist ván, Bu da pest, Pa la ti nus, 2010. 291.
5 Kol tai Ta más: Pis ti küzdj… Szín ház, 1979/4. 11.
6 György Pé ter uo.

7 Ör kény Ist ván: Drá mák, 565–566.
8 Ör kény Ist ván: Drá mák, 564–565.
9 Föl des An na: Ör kény a szín pa don, Bu da pest, Pa la ti nus, 2006.
10 Föl des i.m. 139.
11 Szi rák i.m. 290.
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