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Pisti a vérzivatarban
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Bemutató a Kölcsey Művelődési Központban
Álmaink — tudjuk — zűrzavarosak. Teret
és időt gátlástalanul kavarva, hol vérfa
gyasztó realizmussal, hol
döbbenetesen
szárnyaló fantáziával száguldanak a végte
lenben, összemosva múltat, jelent és jöven
dőt, holtakat föltámasztva, élőket megsem
misítve, vágyakat realizálva, tényeket ködö
sítve. Részlegesen gátolt agykérgünk a léte
zés egyik legfurcsább csodáját produkálja.
Örkény közel tíz esztendeig alakított, javí
tott, átírt és újraírt, az 1969-es „alapműtől”
az 1979-es, pesti színházbeli bemutatóig
sokszor és sok helyen újjáteremtett játéka,
a Pisti a vérzivatarban e furcsa csoda szín
padi vetülete, drámai rögzítése. A szerkezet
kusza, mint az álom, a történet hol előre
nyargal, hol visszabújik a múltba, a hősök
ide-oda sétálnak az idő és a tér végtelen me
zőin, a hang olykor keserűségtől rekedt,
máskor groteszk kacajaival képeszt el. S a
szerző a valóság és a képzelet e kusza egy
velegét gondos kézzel elegyengeti történel
münk jelenkori szakaszának néhány korsza
kos eseménye köré. „Alaphelyzeteket” vá
laszt — ahogyan mondja — és ezeket szemé
lyes emlékek, s a nemzedéki emlékezet pél
daszituációival béleli ki. Mini-Tragédiát ír:
nem az emberiség, csak Közép-, Kelet-Európa egy kis népének történelméből hasít ki
néhány évtizednyit, azt is összevissza Za
varja, hőse nem tragikus megrendültséggel,
hanem tétova vigyorral kerül ki egy-egy tör
ténelmi sorshelyzetből, s egyáltalán: gro
teszk ügyefogyottsággal szemléli a világ me
netét. Ádámja, a Pistipistipisti stb. mintha
Karinthy Frigyes nyakigláb kamaszhősének
párja volna, aki abszolút zöld dolgokon töri
a fejét. Nem fáraó, nem Danton, nem Kep
ler: hanem trágyakutató, aranyhaltenyésztő
és zsoké. Évája — a Szőke lány — nem rab
szolga, nem hetéra, nem ősanya: hanem iz
gága bakfis, szemérmetlen áruló, prűd igaz
gatónő. S Lucifer? Egy viceházmesternő, égy
lompos, csámpás ókulárés asszony, egy Rizi.
aki örökké melléfog, aki tele van visongó
sopánkodással és egy kosár mákoskiflivel
lohol a gyáván rejtőzködő Pisti után. Az Űr
pedig a zsinórpadlás tájékáról üzen, légköri
zavarok közepette, esendő teremtményeinek.
És mégis! Pisti: az eszmék megszállottja,
a jobbra törő ember; a Szőke lány: az ezer
arcú örök Nő és Rizi: a békét-nyugalmat
nem tűrő, szüntelenül cselekvésre ingerlő
pusztíthatatlan kétely és megszállottság.
Tragédia ez: csak éppen groteszkben elbe
szélve. „Minden létező dolog több értelmű —
mondja Örkény. — És akár egy gyermek,
akár egy író szemével nézem a világot — ez
a kettő nincs nagyon messze egymástól —,
úgy vélem, hogy másmerről nézve másképp
is látom, és így talán egy arasszal, vagy ha
annyival nem, egy hajszállal jobban megkö
zelítem azt az igazságot, amelyet egy gro
teszk szemvillanás néha jobban meglát, mint
a világ legerősebb nagyítója.” A groteszk
nek nálunk Örkény teremtette meg az igazi
szemléltető Lovát: csontjain, izmain, erein
ott a műfaj minden fontos sajátossága — s
a rendező, Pinczés István ragyogóan ismeri
azt a Lovat.
Szemléletmód és játékstílus remek egysé
geként tálalta elénk — a színház legfrissebb
bemutatójaként — a P istit. . . Ez már önma
gában is nagy érdeme lehetne: de Pinczés,
a hibátlan színészvezetéssel megoldott stílus
egységen túl, határozott és koncepciózus el
mével dolgozta föl a darab „alaphelyzeteit”,
s e határozott eszme szellemében húzott, tol
dott, applikált a darabból és a darabbal so
rokat, jeleneteket, egyperces novellákat. Fe
szes szerkezetű, átmeneteiben hajszálponto
san kidolgozott és pontosan hangsúlyozottütemezett gondolati töltésű játékot szerve
zett, melynek felvonásonkénti centruma min
dig az ábrázolt történelmi szituáció érzékeny
megvilágítása.
Ez a történeti érzékenység mindenekelőtt
abban nyilvánul meg, hogy az eredeti kávé
házi játékot egy sokjelentésű romdíszletbe
emeli át, egy hatalmas — mondjuk: országnyi — félkész közegbe. K asztner Péter reme
kelt e díszlettel: pedig valójában nem tett
mást, mint hogy téglák százait osztotta víz
szintesen és függőlegesen a rom és az épülő
ház képzetét egyszerre keltő rendszerré. De
e téglabirintusban az egész játék kitágul, he
lye van a tömegnek, amely szintén Pinczés
leleménye és — a' jövőt illetően — a befejezetlenség pimasz, ugyanakkor nagyon reális
kételyeit is belénk szuggerálja. A tömeg Ör
kénynél kevésbé jelentős: Pinczés viszont
következetesen odarendeli hősei mellé: nem
irányítóként, csak úszójaként a történelem
folyamának, nem hatalmas pusztító erőként,
csak sodortatva az események által. Ez is a
Tragédia parafrázisa: csak itt nem a francia
forradalom vérében, nem a falanszter sze
mélyiségnyomorító közegében léteznek-sereglenek az emberek, hanem a húsbolt előtt,
vagy saját kivégzésük részleteiről vitázva, a
Ligetben. A jövő pedig, mely Örkénynél az
atomháború, itt egy idegenforgalmi parádé;
s alighanem szükségszerűen más, mint az
eredeti befejezés. „Amin nevetünk, azon már
túljutottunk” — vallja Örkény, s ha min
den, de az atomháború, az emberiség legret
tenetesebb lehetősége, nem tűri a mosolyt.
Nemcsak azért, mert nincs mögöttünk, azért
sem, mert erre nem érvényes az elv: „egy
groteszk szemvillanással” közelebb jutunk az
igazsághoz, mint a legtüzetesebb elemzéssel.
Az író ajkára is odafagy itt a mosoly, meg

akad a dráma groteszk lendülete: az atom
háború „stílusidegen” elem
a játékban.
Pinczés ezzel szemben a tökéletes jövő ké
pét vetíti elénk, a hibátlanul működő Dunamenti konföderációról,
amely a sohasem
kész téglaépítmények tövéből, a befejezetlenség állapotából egy jól ismert „örkényhű” mosolyt érdemel csak.
A rendező jól érti azt is: bármily mulat
ságosan kóborog Pistipistipisti . . . a történe
lem útvesztőiben, az író ellentmondásaiban
is határozott tablót állít össze a történelem
jelenetképeiből. A legélesebbet, legkönyör
telenebbet az ötvenes évekről, a festett egek
és eszmények, a szorító félelem, a bénító
megfélemlítés esztendeiről. S a játék szer
kezeti gerincének, a második felvonás záró,
a harmadik felvonás nyitó jelenetének a
koncepciós perek mintájára készült haland
zsapert teszi meg. végső mozzanatában a
kettős temetéssel. Történelmileg is pontos a
jelképrendszere, a Rajk-per eseményeinek
rekonstruálása, hiszen a sebtében elkapart
testet másodszor is eltemették: s tette ezt
egyazon garnitúra. Örkény halandzsa-lele
ményét Pinczés apró, éles jelképekkel dúsít
ja: a bírók például, akik egy utolsó cigaret
tával „törnek pálcát” a megvádolt, elítélt
Pisti fölött, megköszönve a kikényszerített
beismerő vallomást, az Örömóda dallamára,
flegma, boldog tánclépésben hagyják el a
helyszínt. Hogy azután ugyanők, ugyanabban
a talárban-pozícióban rehabilitálják az ár
tatlan mártírt.
Pisti nem hős, Pisti többnyire belekeve
redik a dolgokba. Pinczés úgy vezeti Pistit a
különböző helyszíneken és élettereken át,
hogy annak személyisége ugyanazt a sokszí
nűséget, „többértelműséget” sugallja, mint
amilyen többértelműek a történeti szituá
ciók. És Sárközy Zoltán Pistije, az a kicsit
mamlasz, a dolgokat pontosan sohasem értő
antihős, korunk hőse, amilyennek Örkény
elképzelhette. Ez a Pisti nincs is: annyi ar
ca van, hogy nem tudjuk, melyik az igazi.
Hős, bár fogalma sincs róla, gyáva, de úgy
viseli a gyávaságát, mint valami jellembeli
ékszert, közönséges, köznapi örömöknek hó
doló aszfaltbetyár, tiszta kételkedésében
„meggyőzött”, összetört polgára , e honnak,
vétlen áldozat és nagy álmodozó. Sárközy
úgy villant meg egy-egy színt, hogy soha
sem alakul át teljesen: arra a kicsit mam
lasz, a dolgokat pontosan sohasem értő Pis
tire rétegezi rá a jellem sokféle árnyalatát,
jelezve: általa egy nem zedék néz vissza, elő
re — és tekinget összevissza a világban. Egy
fátyolos hangú, rekedt női Lucifer űzi-hajszolja őt a történelem színein át: Agárdy
Ilona. Megrendítően-röhögtetően sokszínű az
ő játéka is. Mint egy vaksi, izgága varjú:
röpköd a vélt vagy valós látomások szár
nyán, okosan, bölcsen és magányosan, a sze
retet és a tudás fölényével piszkálgatva a
mafla emberi teremtményeket. Főzi a tör
ténelmet, mint egy boszorkány: és retteg ál
dozatai életéért. Néha egy külvárosi jósnő
rafinériájával handabandázik, máskor csön
des, bölcs ítéleteivel dermeszti meg a levegőt.
Nagyon pontos, nagyon szép alakítás ez: Éva
ő is, gonoszkodó, vénecske, és szeretettel te
li. Örkény a szüntelenül változó Pisti, az ön
maga arcát kereső alap-Pisti mellé három,
határozott jellemű Pistit állít: egy-egy min
tát, hogy ilyen is lehetne a főhős, egy-egy
mércét, amihez a fő-Pistit viszonyíthatjuk,
egy-egy arcot, a Pisti nemzedékéből való
kat, akik hol barátok, hol ellenségek. Korcsmáros Jenő: az örök kisebbrendűség-érzet, a
mindig zavarban levő, a mindig eltévedő, az
örök áldozat, a történelem ide-oda taszigált
kisembere. Fésűs Tamás: az önelégült, az os
toba és csörtető. Pozíciók és kitüntetések
birtokosa, aki bár embereket tapos maga alá,
szüntelenül egy helyben topog. Veszélyérze
te kiváló: soha a mélységben, csak a szaka
dék szélén! Életképes, kiirthatatlan. Iff. Mucsi Sándor: meggondolt, tartózkodó, mert
lassan forgó agyának idő kell az események
feldolgozásához. Nem siet el semmit: lassan
jön rá arra is, hogy a gyomorkorgás nem
gyomorkorgás, hanem ágyúdörgés. Sohasem
irányít: számon sohasem kérhető rajta sem
mi. Kitűnő hármas. S régen láttuk ilyen jó
nak Bessenyei Zsófiát — Szőke lány — : ma
radéktalanul kihasználja a szerepe által kí
nált metamorfózislehetőségeket. Legszebb
jelenete: amikor fehér szalvétával a nyaká
ban zokog az általa elárult férfi koporsójá
nál. Benne él a legtöbb kételkedés, ő mond
ja ki a legtöbbet, ő a leggyávább: nő, tehát
kiszámíthatatlan.
Figyelemre méltó Sárady Zoltán és Tikos
Sári (Papa, Mama) játéka is. Sárady több
alakban tűnik föl, színesebb, Tikos mind
végig a fiáért szűkölő anya. Lehetetlen hely
zetének (egy Semmi szülőanyja, egy nem lé
tező Pisti világrahozója) valamelyest azért
groteszkebb árnyalatai is vannak, de ez a
sültrealista Semmi-féltés sem teljesen ide
gen a színpadi játéktól. Szó volt már róla:
aprólékosan megtervezett reakciókkal kíséri
a tömeg a szereplők ténykedését, Pinczés fi
gyelme a részvétel minden mozzanatára ki
terjed. Jelmezigényes a darab: Greguss Il
dikó ruhái kor- és jellemfestőek egyszerre.
Lassan az évad feléhez közeledünk; van
már valamelyest összehasonlítási alapunk:
az eddigi legjobb, legátgondoltabb előadás
nak tapsolhattunk.

(Komolyzene) Közeleg az
év vége, s ez az időszak
csúcsidő a hanglemezgyártás
ban. Egymás után jelennek
meg a különböző műfajú ki
adványok, szinte lehetetlen
eligazodni a sok újdonság kö
zött. Az utóbbi hetek termé
séből néhány jellegzetesnek
vélt lemez kívánkozik szem
lénkbe; a tematikai változa
tosságnak megfelelően.
Az idősebb magyar zene
szerző-nemzedék egyéni han
gú alkotója volt a tavaly el
hunyt Maros Rudolf, Posztu
musz albuma az 1975—79 kö
zött keletkezett újabb művek
(Töredék, Cseremisz népda
lok, Kontrasztok kamaraze
nekarrá,
Négy tanulmány
négy ütőhangszeres játékosra,
Kaleidoszkóp
kamarazenekarra) mellett az 1959-es kel
tezésű, új távlatokat nyitó
Ricercare című darabját tar
talmazza. Ez a mű a Bartók
utáni generáció kutató, kísér
letező hajlamainak példája:
érezhetők rajta a népzenei
hatások, de mát kerüli a ro
mantikából köznyelvvé vált
drámai ütközéseket; ehelyett
a szemlélődő magatartás je
gyeit viseli magán. Az átlát
szó szerkezet és a tömör fo
galmazás Maros Rudolf kom
pozícióira egyébként is jel
lemző, csakúgy mint a táglé
pésű dallamívek és a külön
leges hangszerpárosítások al
kalmazása. Maros zenéje a
hagyományokból
építkező
modern hangzásvilág vonzó
lehetőségeit illusztrálja.
Egészen másfajta zenei él
ményt kínál a Liszt Ferenc
kamarazenekar új lemeze,
amelyen a kitűnő együttes
Haydn f-m oll és fisz-m oll
szimfóniáját szólaltatja meg.
A két szimfónia utóneve La
Passione (Kínszenvedés), il
letve Búcsú, ami azt jelzi,
hogy a művek meghatározott
alkalmakra íródtak. Az is
mertebb f-moll a Húsvéthoz
kapcsolódik, a fisz-moll pe
dig a szerző vezette zenekar
életének egyik epizódjához.
Mindkét mű több formai újí
tást tartalmaz;
például a
fisz-moll szimfónia végén fo
kozatosan halnak el a hang
szercsoportok.
Emelkedett,
ünnepélyes a hangvétel, s ez
hallhatóan kedvez a Liszt
Ferenc
kamarazenekarnak,
amely ezúttal is nagyszerűen

oldja meg feladatát. Az ered
(Dzsessz) A z elmúlt évek
mény: szép kiállítású, értékes ben kedvező változás állt be
hanglemez.
a Magyar Hanglemezgyártó
Vállalat dzsesszlemezek-ki
(Népzene) Az Indiából be adási politikájában. Szaba
hozott népzenei lemezek után dabb utat kapott a műfaj, a
az MHV most maga vállal korábbinál jóval több lemez
kozott indiai zene kiadására. készülhetett Nyolcévi vára
A Budapesten járt tablajá- kozás után a második (!) le
tékos, Shri
Anthony Dass mezével jelentkezhetett pél
előadásában, Kocsis Zoltán és dául Szabados György, a legKiss Sándor (harmonium), erédetilebb hangú magyar
valamint Hortobágyi László dzsesszmuzsikus. Albuma az
(szitár-dronika) közreműkö A dyton címet kapta. Az elne
désével három tálát rögzítet vezés többértelmű: görögül
tek lemezre. A különleges „legbelső szentélyt” jelent, de
felvételen a főszerep olyany- egyúttal utal az ihlető köl
nyira az
ütőhangszeresé, tőre, Ady Endrére és a tonehogy magyar partnerei csak ra, a hangra is. A nem könyaz alapharmóniák megszólal nyen befogadható zene egy
tatására vállalkozhattak. A szuverén gondolkodó öntör
tala tulajdonképpen az in vényű világába vezeti a hall
diai dallammodell ritmikai gatót. A szeptettre írt monu
megfelelője, azaz egyfajta mentális, háromtételes j:ím alapritmussor. A bonyolult,
többszólamú szerkesztésmód, adó kompozíció, majd a trió
Világpor és
a két különböző méretű do val előadott
Tánczene
világosan
jelzik
bon megszólaltatható változó
Szabados
kapcsolódásait
a
magasságú hangsorok, az öszszetett ritmuskombinációk az magyar népzenéhez és kultú
európai fül számára szinte rához, de mutatják igényét
követhetetlen zenei folyama arra is, hogy mindezt egye
tot képeznek. Anthony Dass temesebb összefüggésekbe he
az egyik legnevesebb ifjú lyezze. A lazán szerveződő
mestere a klasszikus indiai szabad improvizációk, illetve
tala-iskoláknak, játéka tehát a szigorúan kötött részek vi
mércének tekinthető. S hogy szonya pedig a „muzsikus
fogalmilag is legyen képünk én” tudatos és ösztönös olda
egymásrautaltságát
a hangzásélményről, Horto lainak
hangsúlyozza.
Sorskérdések
bágyi László bő és alapos is
mertetője segíti eligazodni a ről szól Szabados György le
hallgatót ebben az idegen, de meze, s ilyen értelemben fö
lötte áll a megrögzött műfaji
izgalmas zenei világban.
kategóriáknak. ZENE — így,
A
Magyarországon
élő nagybetűkkel.
nemzetiségek zenekultúráját
Nem érint ilyen mély prob
bemutatósorozat
keretében
a németség muzsikájából im lémákat, de a maga nemében
már a harmadik összeállítást tisztes, sőt igen jó lemez a
jelentette meg az MHV. E Kaszakö együttes első albu
nemzetiség kulturális hagyo ma. Az Edenkerten tagadha
mányaiban kiemelkedő sze tatlanul érződik a dzsesszrock
repe van a fúvószenének: je  stílus nagyjainak hatása, de
lenleg is több mint 50 fúvós csak annyira, hogy ne legyen
együttes működik az ország zavaró. Amúgy ötletes té
ban. Közülük az egyik legki mák, ügyes hangszerelések
válóbb a Soroksári Koncert és szólók, s a latin ritmusok
Fúvószenekar, amely a leg iránti erős érzék jellemzik a
újabb lemezen ländlereket, Kaszakő játékát. Az együt
valcereket, polkákat játszik. tes meghatározó egyénisége a
Szórakoztató zenét tehát, de gitáros László A ttila és a bil
korántsem csak szórakozás lentyűs Csanyi Zoltán.
ból; bár jól szórakozhat hall
(Popzene) Az ifjúsági zené
gatása közben az, aki szereti
nek mindig is jellegzetessége
a pattogó fúvósritmusokat, a
rezesek harsány
kórusát. volt kétarcúsága: egyrészt
Kár, hogy a felvétel techni nemzedéki önkifejező szán
déka,
másrészt gondtalan
kai fogyatékosságai (a cinek
semmitmondása.
Az őszi
hangja torzan magas) zavar
popkínálatban mindkét fel
ják ezt az élvezetet.
fogásra akad példa. A rövid
idő alatt sztárzenekarrá elő
lépett R-GO például egy si
keres üzleti
felismerésnek
köszönheti diadalát: rájöt
tek, hogy trópusi légiósruhá
ban eddig Magyarországon
senki nem énekelt popzenét.
A felfedezést tett követte, ze
nei alapul pedig a hajdan volt
szambát, mambót és társait
választották
hozzá.
Hegy
ennek mi köze van a rock
zene egykori nemes törekvé
seihez? Ki törődik
ezzel,
amikor oly sűrűn nyílik a
hanglemezboltok ajtaja?
A Hobo Blues Band har
madik lemezét ugyanakkor
alighanem jóval kevesebben
keresik. S ennek nemcsak az
az oka, hogy ez a zenekar
közölni akar valamit, hanem
az is, hogy ezt egyre komorabban és áttételesebben te
szi. Súlyosabb, olykor himnikus hangvételű, keserűség
ben fogant lemez a HBB
újabb opusza. Az első oldal
bluesokat tartalmaz a hagyo
mányoknak megfelelően, a
második a nagyobb szabad
ság jegyében fogant. Alap
vetően
meghatározza
ag
anyag minőségét
a remek
rockgitáros. Tátrai Tibor já
téka. És furcsa: minél csi
szoltabb a HBB zenéje, an
nál zavaróbbnak érezzük Föl
des László énektudásának fo
gyatékosságait. Persze, Föl
des nélkül nem HBB a HBB;
ő ad neki szellemet és tartal
mat: hangot. Ezt már így kell
tudomásul venni.
Túri Gábor

. Cs. Nagy Ibolya
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