Örkény István: Tóték

Örkény István magyar drámaíró. 1912-ben született, gyógyszerész, zsidó származású családba Budapesten. Tanulmányai: piarista gimnázium; vegyészmérnöki + gyógyszerdiploma. Londonban és Párizsban jelentek meg művei. Itthon a Szép Szó folyóiratban jelentek meg írásai, drámái. 1938 – 1939ben Londonban, majd Párizsban élt. 1942-ben munkaszolgálatosként került az orosz frontra. A 2. Hadsereggel gyalog ment a Donig. Hadifogságból 1946-ban ért haza. Legfontosabb fogalom Örkény számára: a szolidaritás, ez a legtöbb, amit egy ember a másikért tehet. 1946: kommunista párt à kiábrándulás, ellenzékivé válik. 1956 után évekig nem publikálhat. Első novellás kötetei: Tengertánc; Budai böjt; Ezüstpisztráng. Kisregény: Macskajáték; Tóték. Verses kötet: Jeruzsálem hercegnője; Nászutasok a légypapíron. 1968: kiválogatja az egyperces novellákat à Egyperces novellák. Életének utolsó szakaszában a drámaírás felé fordul. 1979-ben halt meg.
Tóték: Először kisregény formában jelent meg, majd megírta drámaváltozatát. Középpontjában a háború áll, noha látszatra nem a háború a fő téma. Látásmódja groteszk (groteszk: a komikum szélsőséges fajtája, a komikum és a tragikum együttes megjelenítése). Színhely egy idilli kis falu, ahová az őrnagy illetve Tót Gyula távolléte hozza be a háborút. Feszültség van az idilli környezetben is és a háborúra utaló jelek között. A két világ között a postás közvetít, és fontos az, hogy az ő személyisége is sérült.

	A cselekmény röviden: A keleti fronton harcoló katona szülei igyekeznek mindenben kedvében járni az őrnagynak, akinek a fiú ajánlotta vendéglátóul mátraszentannai családját. A fiú elesik, ám a szülők nem szereznek tudomást róla, és a rigolyás tisztnek minden kívánságát teljesítik. A tiszt egy pszichopata, és idővel a békés család élete horrorrá válik, míg végül az apa vágógéppel feldarabolja a tisztet.
4. Szereplők jellemzése:
Őrnagy: A mű elején két őrnagy jelenik meg, egy magas valóban őrnagy alkatú férfi illetve egy alacsony, összeesett, lelkileg károsodott ember. Torz személyiség, üldözési mániája van. Eldeformálódott személyisége képtelen alkalmazkodni a civil élethez
Tóték: Az áldozat, a szolgalelkűség torz képei. Kiszolgálják az őrnagy abnormális viselkedését, amibe az ő személyiségük is beletorzul. A kialakult helyzetért ők felelősek. Az őrnagy nem viselkedik zsarnoki módon, Tóték csinálnak belőle zsarnokot a túlzásba vett kiszolgálással. Tót Lajos ugyan bensőleg kezdettől fogva ellenáll az őrnagy erőszakos kívánságainak, mindig csak egy hajszálnyit enged, azt is legtöbbször csak felesége és leány unszolására teszi. 
Postás: Gyuri atyus, a "púpos, félkegyelmű, hebegő" postás csupán mellékszereplő, de kulcsfigura. Nem csak azért, mert rokon- és ellenszenve függvényében manipulál a faluba érkező levelekkel, és ezáltal sorsokat alakít. Ő az egyetlen ebben a felfordult világban, aki ragaszkodik a szimmetriához, a rendhez, aki az igazi nagyságot tiszteli, és a maga torz módján ugyan, de tiltakozik a meghunyászkodás ellen. Amikor a világban uralkodó szabályok ellentmondanak a józan emberi észnek, akkor éppen az ún. abnormális viselkedés és észjárás volna követendő.
A hatalom és az áldozat bonyolult kapcsolatát mutatja be Örkény, a kettő egymást feltételezi.
Tóth lázadása a mű végén rendkívül groteszk, túl későn következik be, és mutatja, hogy egy eltorzult személyiség, ha fel is lázad, akkor is csupán groteszk, torz lázadásra képes
A drámai és a kisregény változat közötti eltérés: Mondanivalóját tekintve és a lényegi pontokat tekintve azonos. Eltérés: Cipriani professzor alakja, aki a kisregényben nem jelentős, egyetért Tótékkel, mely szerint ki kell szolgálni az Őrnagyot à az alkalmazkodást hirdeti. A drámában viszont az Őrnagy által képviselt világ ellensége, ő az aki kimondja, hogy Tót normális, amikor fellázad. Kimondja, hogy az őrnagyokat és azok parancsnokait hamarosan ki fogják végezni à háború fasizmusra való utalás. A darabot a Thália Színház mutatta be 1967 februárjában.
	A mű üzenete:

Az őrnagy alakjában maga a háború jelenik meg, a háború tébolya, mely az emberben éppen emberi tartását rombolja szét.
A regény a fasizmus és a kisember viszonyáról szól. Megmutatja, hogy az eredetileg egészséges gondolkodású tömegek milyen buzgalommal szolgálják ki a történelem agresszív erőit, a hatalomra került őrülteket.
A mű a kommunista diktatúra világát idézi fel. Az őrnagy tulajdonképpen jót akar, meg van arról győződve, hogy a dobozolást társadalmi mértékben kell megszervezni. Ennek a nagy célnak az érdekében szentesíti az eszközöket.
A hatalom és az áldozat viszonya nemcsak nagyobb társadalmi méretekben alakulhat ki, hanem kisebb közösségekben, egy családon belül, egy munkahelyen, sőt mindenféle emberi kapcsolatban is.
A mű kétféle életminőség ütközéséről is szól: a mániákus, "értelmiségi" őrnagy behatolásáról Tóték tespedő kispolgáriságába.
Az elbeszélés érzékelteti a konzervatív, hagyományosan kialakult hierarchiák nagy szerepét és erejét a társadalmi életben.
Örkény regénye azt mutatja be, hogyan vált át a hatalom hatalmaskodásba, s az elnyomottak szolgalelkűsége, gyávasága, saját nyugalmas életvegetációjuk védelme hogyan segíti az önkényt létrejönni.  Az emberi természet hajlamos arra, hogy úgy próbálja saját vélt érdekeit "megvédeni", hogy önmagát alárendeli a rossznak, alkalmazkodik hozzá, és alantas megalázkodásának magyarázatául még valami magasabb értelmet is keres. Csak végső esetben lázad fel.
Arról szól a regény, hogy mennyire eltorzulhat az emberfüggő helyzetében, hogy a félelem présében hogyan omolhat össze a jellem, hogyan változhat meg az emberi természet.  Mindannyian belenyomorodnak, beletorzulnak az önként vállalt szolgaságba. A nevetséges helyzetek sokaságában érződik valami borzongató abszurdum: az ember önfeladásának lehetősége, a kispolgári buzgólkodás szánalmassága.  Tót kivetkőzik régi önmagából, de ezzel nem egy újabb s teljesebb azonosságot talál, hanem önmaga teljes elvesztését éli meg. A végső, sokszorosan elkésett kísérlet a megszabadulásra már csupán groteszk csattanó, mert ilyen kétségbeesett és hebehurgya gesztusokkal ugyan hogyan is szabadíthatnánk meg magunkat a történelem egymást követő kisebb s nagyobb őrnagyaitól.
Az abszurd látásmód Örkénynél is formálja a nyelvet. Pl.: Az őrnagy egyik megsértődésének pillanatában elhallgattak Tóték. "Erre csönd lett - olvassuk -, olyan csönd, hogy ezt nem is lehet leírni. Ilyen csönd lehet abban a sírban, ahol egy süketnéma van eltemetve." A sírhasonlat stílusparódiája a ráduplázással együtt ellenállhatatlanul humoros és emlékezetes. Az író rendkívül érzékletes, és a dolgokra rápillantva ábrázol, ítél.

Isten hozta, őrnagy úr!: 1970-ben Örkény a Tóték című darabjáért elnyerte Párizsban a Fekete humor című díjat. 1979-ben Fábry Zoltán rendezett belőle filmet „Isten hozta, őrnagy úr!” címmel. A film a kisregény változatból készült. A mű jellegzetesen Közép-Európai groteszk látásmódját a realista stíluselemek sajátosan képtelen helyzetekbe, és szövegkörnyezetbe vannak elhelyezve. A film elején nemcsak látjuk az idilli környezetet, hanem narrátor segítségével megfelelően érezzük a hegyvidéki községben, egy Egerhez közeli mátrai faluban lévő atmoszférát. A szereplők fontossága – a hierarchia csúcsán lévő Tót tűzoltó, felesége Mariska, és lányuk Ágika – rajongó szeretetét a postás személye, aki csak a jó híreket viszi, az egész film cselekményét meghatározza. Éppen ez benne a groteszk. Tóték nem kerültek még soha sem konfliktushelyzetbe, sőt mindig, mint példaképek szerepeltek a falu életében. A fiúktól érkező levél izgatott készülődésre ösztönzi őket. A felkészülés az őrnagy fogadására olyan nagy, hogy szinte az egész falu várja a dicsőséges őrnagyot. Ez az érdekes a film megjelenítési eszközeiben, hogy mind a képi, mind a narrátori megjelenítés realistán ábrázolja, de mégis groteszk. Már az őrnagy megérkezése is ellentétes érzéseket vált ki a nézőből, az idealizált őrnagy, aki fogadására fúvós zenekar ment a buszhoz, az hátat fordítva, egy bőröndön ülve pillantjuk meg először. Ezt a szélsőséges magatartást Tóték az őrnagy fáradtságával jóra magyarázzák. Az őrnagy szerepében (Latinovits Zoltán) rossz idegállapotban lévő pszichopata, zsarnok tőr a családba Tót szerepének átvételére. Az őrnagy célja: személyiségének, akaratának, szeszélyeinek korlátlan érvényesítése. A konfliktushelyzeteket összetett eszközökkel élezi ki. Manipulálja a család többi tagjának egymáshoz fűződő viszonyát, megbontja a családi egységet, és átrendezi a viszonyrendszert. Tót sokáig pusztán meghátráló, elszenvedő, a fia sorsának az őrnagy jóindulatától függő alakulása miatt hátrább helyezi önérdekét, de amikor már menekülni akar ebből a helyzetből (plébános ágya alá, bezárkózik a WC-be), elérkezett a végső határpontra. Ekkor már egyénisége nem tudja félretenni az önérdeket, s nem tudja tovább tűrni a megaláztatásokat. Az őrnagy visszaérkezését brutális tettel (négy darabba vágja a nagy margóvágóval) fogadja. A konfliktushelyzetek közben érkezik a fiúktól egy levél, s ugyanabban az órában egy sürgöny is, ami rossz hírt, Gyula halálát közli. A jóhír-hozó balga postás fokozza a kialakult konfliktushelyzetet ebben a szituációban a „jó hír” átadásával csak elnyújtja a család további görcsös alkalmazkodását. Az agresszív őrnagy értelmetlen cselekedetekre készteti a családot, a dobozolás számára közösségi, jótékony, hasznos munka. A munka ezzel értelmetlen cselekedet jelképévé válik. A hatalom és az áldozat egymást feltételező, ugyanakkor egymásra is ható szereplők Tót és az őrnagyúr hatalmi harcán alapul. Azonban minden alkalmazkodási harcuk és konfliktustűrésük hiábavaló volt, hiszen gyermekük, szeretett Gyulájuk meghalt. A film egy narrátori közléssel végződik: megérkezett a leltárba vett hagyaték, ami nincs benne a drámában.
A színészek: Sinkovics Imre (Tót Lajos), Fónai Márta (Mariska), Vencel Vera (Ágika), és Latinovits Zoltán (őrnagyúr) professzionálisan alakították szerepüket. A jelenetek párbeszédei, hangsúlya, és mimikája hűen tükrözte Örkény dramaturgiáját. A képi megjelenítés a hangulatot fokozó hatások a film groteszk – idilli változásait jól ábrázolta.

Összegzés: A megfilmesített dráma ironikus hangvételű, de mégis súlyos, tragikus mondanivalót hordoz. Talán, amikor nézzük a filmet, a groteszk jelenetek miatt nem is tudjuk átérezni a dolgok, történések súlyát, a helyzetek szigorúságát, élességét. A film mégis elgondolkodtató, hogy egy szülő és testvér hogyan tudja leküzdeni saját önbecsülését, hogyan képes alkalmazkodni a másik fronton lévő testvér, gyermek érdekében.

(Forrás: Eduline.hu)


