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FÖLDES ANNA

Vita-interjú Szabó Györggyel

Szabó György a drámaírói pályájának második
premierjét megelőzö nyilatkozatokban még
nyomatékosan kéri nézöit, azonosítsák végre a
drámaírót a „másik" Szabó Györggyel, a filo-
lógussal és esztétával, a futurizmus monográfu-
sával, a Képek és lagúnák című velencei művé-
szeti esszé szerzöjével. Mindezek ellenében vi-
szont nem kér sem kegyeket, sem méltányosságot
a Szekrénybe zárt szerelem nézőitöl: sőt,
hangsúlyozza, nem szeretné, ha elnézö mércével
mérnék.

Szabó György darabján lehet és érdemes vi-
tatkozni. De vitathatatlan végre a tény, hogy újra
olyan dráma született, amely nem elnézésre,
hanem kritikára érdemes.

- Bevezetőben a legsematikusabb kérdést tenném
fel: milyen út vezetett Szabó György pályáján a
drámához? Ám hogy mégse legyen annyira
konvencionális, szeretném kicsit szorosabbra fog-
ni: tehertételt vagy előnyt jelentett, hogy filosz-
ként ostromolta meg a színpadot?

- Tulajdonképpen mind a kettöt. Ha személyes
oldalról közelítem meg, inkább elönyt. Hiszem,
hogy a színház és a drámaírás is szakma, amelyet
meg kell tanulni. Megvan a saját jel-rendszere,
technikája, amelynek elsajátításához
könnyebbséget ad a modern irodalomban és
művészetben való jártasság. Sohasem hittem a
vad zsenikben, a feltörő nyers alkotóeröben, de
ma tudom, hogy a modern világ problémáinak
megfejtése - amely a művész küldetése is - a
legbonyolultabb szellemi eröpróba. Gyakran
vádoltak szétszórtsággal, hogy túlságosan sok
mindennel foglalkozom. Pedig én minden oldalról
egyetlen fókusz felé szeretnék közelíteni: a
huszadik század emberének a világban elfoglalt
helye izgat, akár a futurizmusról, az avantgarde-
ról vagy a magam höseiröl írok. Gyerekkoromtól
álmom és célom a színház, de remélem, hogy
nem volt felesleges megjárni hozzá azt az utat,
ami a bibliográfiai munkáktól, a Nyugat-
repertórium szerkesztésétöl századunk művé-
szetének komplex tanulmányozásán keresztül a
drámához vezetett. Úgy érzem segítettek az el-
méleti úton megszerzett tanulságok és tapaszta-
latok is, Pirandello vagy Brecht műveinek is-
merete.

(Érdekes módon nem itt, hanem csak a be-
szélgetés egy későbbi fordulatánál utal Szabó
György az elönyök árnyoldalára: arra, hogy a
szakma szótárának túlságosan alapos ismerete
néha görcsöt is okozhat. Felidézheti a konstru-
áltság veszélyét. Mert az az író, aki nem tudja
leküzdeni az elraktározott receptek követésének
kísértését, könnyen válik valóban rutinier-vá. De
hozzáteszi azt is, hogy reméli, az új dráma
vallomásos jellege megóvta őt a szakma ilyen-
fajta csapdáitól.)

- Ugyanakkor a közvélemény szemében
egyértelműen handicapnek számít a filosz múlt.
Szellemi életünk megmerevedett struktúrája
szerint mindenkinek egy meghatározott skatu-
lyában vagy mondjuk kategóriában van a helye.
Aki bibliográfusnak indul, az törekedjék arra,
hogy szorgalmas filoszpályát fusson be,
doktoráljon, írja meg a kandidátusi disszertáció-
ját. Aki művészeti kritikákat követ el az ÉS-ben,
az vállalja szakmájának nem is elsősorban, ha-
nem kizárólagosan a képzőművészetet, és ki-ki
érezze jól magát a neki kiutalt Prokrusztész-
ágyban. Ha pedig nem hajlandó rá, akkor
vállalnia kell a renitenskedőket megilletö
gyanakvást.

- És maga vállalja?
- Meggyőzödéssel, és nem is elődök nélkül!

Szerb Antalék nemzedékében sem határolódott el
olyan élesen az esszéista és a regényíró, mint



ahogyan sokan elvárnák. Illyés Gyulát is joggal
illetné az akadémikusi cím. A huszadik század
második felében szerintem nem lehet úgy feltenni
a kérdést, hogy valaki vagy művész, vagy
gondolkodó.

- Sajnos mégis azt tapasztaljuk, hogy az in-
tellektualitás hiánycikk az irodalomban. Ez a hiány
sokszor tehetséges írók munkáját is degradálja,
súlytalanabbá teszi.

- Ugyanakkor viszont az intellektualitást a
művészettel kapcsolatos jelzőként - még a kri-
tikusi gyakorlatban is - diszkreditálták. Leg-
többször érzelmi töltés nélküli, lombik világú
művekkel kapcsolatban használják, és éppen ezért
sértő.

- Maga sem vállalja?
- Vállalom, azzal a megkülönböztetéssel, hogy

szerintem a korszerű intellektualitás komplex
emberi tartalmak hordozója, és megköveteli a
művek értelmi és érzelmi töltésének teljességét.

Szabó György nem most jelentkezett a szín-
házi világban. Öt évvel ezelőtt Miskolcon drá-
mapályázatot nyert, és akkor bemutatott, könyv-
alakban is kiadott drámája, a játék és igazság
biztató indulás volt. Újraolvasva sem egyszerűen
pirandellói játék, hanem lényeges korproblémák
többsíkú - bár eléggé egyenetlen - felvetése. De a
folytatás fél évtizedig váratott magára.

- Ma már úgy érzem, kamaszmunka volt.
Szertelen, túl sokat beszélnek benne. Sokszor
választottam a könnyebbik színpadi megoldást. A
narrátor is többnyire azt képviseli. Mégis
csalódást okozott a dráma fogadtatása. Nem
szerencsés pillanatban és nem szerencsés módon
találkoztam a színházzal. A kritikák után
meginogtam, nem volt bemérési lehetőségem. És
színházat csinálni nem lehet egyedül. De nem
csinálni sem könnyű annak, aki már egy-szer
belekóstolt. Hiszen egy színházi villanysze-
relőnek sincs szíve - több pénzért sem - ott-
hagyni a színházat. Nekem öt év kellett hozzá,
hogy újra győzzön a kísértés, a gyerekkorom óta
élö szenvedély... De az igazat megvallva ma is
úgy érzem, hogy hibáival együtt volt abban a
darabban valami. Valami, ami fontos. Az
értelmetlenül eltöltött évek kritikája.. .

- Ennyiben a játék és igazság eszmei rokona az
új darabnak. Kovács mérnök életének csődje is a
befelé fordult, passzív lét értelmetlensége és
kudarca.

- Valóban, ez a gondolat, ez a probléma az én
írói monomániám. Személyes ügyem, mert
mindennél jobban izgat ma is, mit tehetünk azért,
hogy értelmet és tartalmat adjunk a ránk kiszabott
életnek. Ugyanakkor társadalmi érvényű-

nek is érzem, és a személyes hevület forrás és
eszköz arra, hogy az író egész életre szóló prog-
ramot vagy talán szerényebben, tippet adjon a
többi embernek. Mert az élet nem ismételhetö!
Tudom, hogy a téma így megfogalmazva banali-
tás. De minden lényeges téma és tartalom az. Ha
most hirtelen megkérdezik magától, miért él -
mindenképpen banalitást válaszol, vagy pedig a
kikristályosodott formulák és katekizmusok
elkerülésére valami túlságosan bonyolultat. De a
színház nem válaszolhat olyan bonyolultan, hogy
a néző ne tudja követni. Annál kevésbé, minél
lényegesebb, minél közérdekűbb dolgokról
beszélnek a színpadon. Az élet értelme, az emberi
boldogság pedig - ha ugyan szabad ezt a néha
lejáratott, túlcukrozott, de alapjában fontos
tartalmat hordozó szót használnom - minden
ember gondja. Valahányszor elöadást, ankétot
tartottam a modern művészet kérdésé-ről,
Bartóktól és Picassótól mindig eljutottunk a
század égetö gondjaihoz, az emberi élet tartal-
mához. Ez az a probléma, amely a könyvheti
kultúrműsorok hallgatóját éppen úgy izgatja, mint
a vonaton megismert nyugdíjas mozdony-vezetőt.
Erre a kérdésre próbálnak választ adni az írók, és
ez az én legfontosabb közölnivalóm is. Ha már
lehetőséget kapok arra, hogy a szín-házat, a
színpadot mint fórumot igénybe vegyem,
becsületbeli kötelességnek érzem, hogy erröl a
számomra legfontosabb ügyről beszéljek.

A Szekrénybe zárt szerelem legfontosabb érdeme,
hogy sok álproblémát feszegető színmű, a
drámában is a magánügy szintjén rekedő
konfliktus után valóban korkérdésekre keres vá-
laszt. Ehhez képest kielégítetlenül hagyott az a
magyarázat, amelyben a szerzö a gyűjtögetés
leleplezését, az ellene való állásfoglalást jelöli
meg drámája alapkérdésének.

- A szinopszis nemcsak a legértelmetlenebb, de
a legnehezebb műfaj is! Nem akarok nagyképű
lenni, de amíg a színlap hátára alkalmas szöveget
fogalmaztam, az járt az eszemben, hogy mit
mondanék a Hamletről? A töprengés drámája?
Persze hogy az, de ezzel csak egyetlen szálat
emelek ki a nyolcvan közül. Maga a mű - ha
valóban az - ezerszer több, mint a tartalma. Mert
igaz, hogy egy kristályt meg lehet fogni a két
lapjánál, de azért mégis attól kristály, hogy még
harminchat másik lapja is van. Ami-kor az ember
egy dráma „lényegét" tolmácsol-ja, legfeljebb a
szobor drótvázát mutatja fel, azt amire az agyagot
rakják. A drótváz pedig nem árulja el, hogy
remekmű lesz-e belőle vagy tucattermék.

- Ha a drámám lényegét alkotó gondolatok-



ról beszélek, valójában csak egy tizenhatkábeles
telefonközpont segítségével érzékeltethetném ezek
szimultaneitását. Elöszóban az időbeliség, a
sorrend szükségszerűen - és szükségtelenül! -
differenciál. Amikor legutóbb egy interjúban a
gyűjtögetést emeltem ki, azért tettem, mert arra
gondoltam, hogy a drámának ez a legkülső köre, a
tárgyak fetisizmusának leleplezése az, ami a
legtöbb emberhez szól. Ennek a motívumait - a
szekrénybe zárt gyerekkori kisvonatot - a modern
drámában járatlan néző is elsö hallás-ra megérti,
és ha csak ezt az egy problémát, igazságot viszi
haza, már nem írtam hiába. Ugyanakkor ez nem
jelenti azt, hogy a dráma külsö köréböl befelé
haladva ne törekedtem volna ennél bonyolultabb
igazságok kimondására is. A rabszolgák
boldogságeszményének és a kiteljesedö ember
életfelfogásának szembeállításával bizonyítani
akartam. Bizonyítani, hogy aki az élet célját nem
az emberben látja, annak az útja az
embertelenséghez, annak legkülönbözöbb
változataihoz vezet. Apcika fejbólintása - amelyben
a Zen-buddhizmus vulgarizált változata ölt testet -
tulajdonképpen egy töröl fakad Olivér abszolút
playboy logikájával. Meg-próbáltam felvillantani a
vak alárendeltség, a kínaiság, az amerikanizmus
riasztó lehetőségeit csak azért, hogy világossá
tegyem: egy primitív fetisizmus alapjáról csak
újabb, önállósuló fétisekhez lehet eljutni.

- A logikáját elfogadom még akkor is, ha a
variációk és lehetőségek ilyenfajta konkretizálása
némileg meglep.. .

 De azt remélem, érzi a darabban, hogy a
tárgyak mítosza csak a kezdet.

A darabnak ez a síkja - a tárgyak mítoszának
leleplezése, a kispolgáriság és a sztálinizmus at-
moszférájának kritikája - egyértelmű és művé-
szileg erőteljes. Lényegesen halványabb viszont az
ellenpólus, amire a szerzö utal. Sem Herminke
álma, sem az öreg ellenőr idillje nem alkalmas
még az emberi kiteljesedés lehetöségének fel-
villantására sem.

- Nem is lehet ez a funkciójuk. A menekülés és
az idill vágya - nem program. Az ellenőr két-száz
négyszögöles kertje sem az.

 Az igazság az, hogy az ember hörcsögter-
mészetéröl többet tudunk. Mélyebben és több-
rétűbben ismerjük. Az új, kiteljesedö emberesz-
ményt viszont még társadalmi méretekben inkább
csak keressük. Elképzelésem szerint az igazi
ellenpólust alkotó, helyes boldogságeszménynek
nem a színpadon, hanem a nézöben kell
megszületnie és kialakulnia.

Nyilatkozatában maga is kérdő hangsúllyal veti
fel, hogy vajon kitermeli-e az előadás a nézőben
azt az „ellenszérumot", amely segítségé-re lesz,
hogy saját hétköznapjaiban ellenálljon az
ártalmas illúziók csábításának. Nem lehet, hogy

biztosabb lenne a kívánt reakció, ha a darabon
belüli második pólus erőteljesebben ki-rajzolódna?
Nem valamiféle „pozitív erő" jelenlétére,
beavatkozására gondolok, nem a tan-mesék
megnyugtató megoldását hiányolom, ha-nem
talán éppen ellenkezőleg. A drámai feszültség
katarzist kiváltó fokozását. . . Elképzelhetö, hogy
Herminke kiszolgáltatottságának alaposabb
motiválásával, a színen levö erök kíméletlenebb
összecsapásával intenzívebb érzelmi és értelmi
reakciót váltott volna ki a cselekmény. A drámán
belül végig megvolt a lehetőség a feszültség
fokozására. De amíg az első részben maximálisan
ki is aknázza ezt, a második részben engedett ez a
drámai szorítás. Nem véletlen, hogy a bírálatok
többsége szóvá teszi, hogy a játék második felére
mintha ellötte volna a puskaporát. Voltaképpen az
első rész végén felberregö négy csengetés - Olivér
befogadása a családba - le-zárja a drámát. Minden
további akció lényege, a szentesített szabályzat
további szigorítása, a korszerűtlen kóceráj
technikai korszerűsítése, a börtönélet
eszményítése - lényegében benne van az elsö
részben.

 Nem hiszem, hogy a nézők többsége az elsö
rész végére eljutna az általam szuggerált
konklúzióhoz. Söt, azt tapasztaltam, hogy Oli-
vérben nemcsak megjelenése pillanatában, ha-
nem jó ideig még késöbb is afféle szabadító höst,
James Bondot látnak, neki drukkolnak.. .

Lehet, hogy a szerző nem bízik saját eszkö-
zeiben? Szerintem már a vizsga jelenete is tö-
kéletesen leleplezi, hogy Olinak Mamm-mal egy
sínen, egy srófra jár az agya. Hogy nemcsak a
közhelyekben, de életfelfogásban is találkoznak.
Söt, a szabadító lovag még elöbb is színt vall,
amikor szóvá teszi a kóceráj kisszerűségét, és
elégedetlen az ö megérkezése pillanatáig ér-
vényesülö szellemi kapacitással. Ehhez képest a
második rész már akcióban és gondolatban is
kevés újat ad. Hogy őszinte legyek, nem is látom
világosan, mi volt a felvonás funkciója, illetve
koncepciója.

 Eljutni az abszurdumig. Végpontot teremteni.
Ha az elsö felvonásban lelepleződnek azok, akik
nem használják a frizsidert, ez a fokozat azokat
mutatja be, akik már szolgálják. Amikor a
kvarclámpa pótolja höseimnek a napot - a
konzumjólét már az örületben tetözik.. .



Kérdések, feleletek sorával. sem sikerül
teljesen közös nevezőre jutni. Szabó György -
érthető módon - magyarázza, menti a dráma
ismét-lésre, illetve fokozásra kondicionált
második részét is. Érvei sorában többször
visszatér, hogy a közönség számára így válik az
írói gondolat világossá. De azért egy ponton
mégis egyetértünk, hogy tudniillik a második
rész, amely cselekményében Olivér
leleplezésének felsö fokára szorítkozik,
gazdagabb és művészileg hatásosabb lett volna,
ha nem éri be az ismétlés-fokozás dramaturgiai
lehetöségével, hanem mélyíti és szélesíti a
konfliktust. Volt kritika, amely szinte receptet
kínált az üresen hagyott keretek kitöltésére. Én
magam csak kielégítetlen kritikusi igényemet
próbálom megfogalmazni, láthatóan nem minden
eredmény nélkül.

- Az igazság az, hogy bár az én drámám „ké-
szen volt" az olvasópróbára, mégiscsak most
érzem, milyen lényeges lenne a részletek ki-
munkálása után még egyszer, távlatot szerezve
végiggondolni az egészet. Talán akkor jobban
feltöltödött volna Olivér és Herminke párbeszéde
a második részben.

Ezt nem is vitatom. Söt, továbbmegyek. Her-
minke kiszolgáltatottságát én egyenértékű drámai
mondanivalónak érzem. Éppen ezért szerettem
volna ha a művészi megjelenítése is egyenértékű.

- Én pedig annyira lényegesnek érzem ezt a
problémát, hogy erről külön drámát írok. A ki-
szolgáltatottságnak arról a nagyon is gyakori
formájáról, amikor az ember nem tud élni a
boldogság meglevö feltételeivel sem. Erröl a
nagyon is aktuális problémáról egyébként kosz-
tümös darabot tervezek. Ez lesz a harmadik.

 De azért maradjunk egyelőre még a második-
nál. Mint minden újat akaró dráma körül, a
Szekrénybe zárt szerelem körül is szinte gyűrűztek a
műfaji definíciók. Abszurd dráma, parabola, krimi
persziflázs, sőt kulcsdráma is. Legszívesebben
sorra venném őket. Tehát: abszurd dráma?

- Nem. Legfeljebb annyira, amennyire az élet
az. Sokszor az élet produkálja a legabszurdabb
szituációkat. Egyébként is minden azon múlik,
hogy mit nevezünk abszurdnak.

 Tehát reális?
- Igen. Reális, de - legalábbis remélem - nem

megszokott. Valósághű még annyiban is, hogy
korunkhoz és jelenünkhöz kötötten szocialista.

 Hogy érti ezt?
- Bizonyíthatnék szövegidézetekkel, de nem

teszem. Csak a darab struktúrájára utalok. Arra,
hogyha a Szekrénybe zárt szerelem polgári drá

ma, azon a talajon íródott, akkor a központban
álló család törekvése szükségszerűen expanzív.
(Legalább nyolc fióküzletet létesítenének!) Ami
viszonyaink között viszont szükségszerű, hogy ez
a világ bezárkózzon, önmagába forduljon. Söt, a
cselekmény folyamán a megépített sün-
disznóállás végül a föld alá kényszerül. A legna-
gyobb erö, ami létét meghosszabbíthatja, a
bürokrácia. Erre utal a drámában az öreg ellenőr
magatartása és tragédiája. Természetesen az ilyen
típusú drámában, mint az enyém, a realitás nem
zárja ki a parabolát.

- És mennyiben érzi krimi-persziflázsnak?
- A cselekmény bűnügyi elemei - a szekrény-

be zárt hullák és a nyílt színen elkövetett gyil-
kosság - nem krimi-aspektusból kerültek a szín-
padra, hanem mintegy persziflálva a tényeket.

 Kulcsdráma?
 Semmiképpen nem az. Jellegzetes közép-

európai betegségnek érzem, hogy minden mű-ben
allegóriát sejtünk, és minden műhöz kulcsot
keresünk. Őszintén remélem, hogy az én drá-
mámat nem nyitja egyetlen kulcs. Általában annak
örülök, amikor a darabot nem történelmileg,
hanem filozófiailag magyarázzák.

 Milyen irodalmi koordináta-rendszerbe he-
lyezné Szabó György, az esztéta saját drámáját? Az
elsőnél nyíltan, majdnem provokatívan vállalta
Pirandellót. Van-e most is ilyen természetű példa?

 Hadd válaszoljak negatívumokkal. Nem
Ionesco és nem Dürrenmatt. Az ö parabola-
metódusán, azt hiszem, túl vagyunk. És persze
nem is Brecht. Ha nagyképű lennék, azt monda-
nám, hogy úgy szeretnék drámát írni, ahogy
Csehov ma írna. Ezért is követtem a csehovi
dramaturgiát egy mai probléma analízise során,
egy általam korszerűnek vélt módon.

 Szóval Csehov ... Én a magam részéről két mai
nevet mondtam volna. Mrožeket és Örkényt.

- Mrožek nevének örülök, bár kevésbé isme-
rem, mint illenék, és mint a szakmában hiszik.
Ami Örkényt illeti, a Tóték nagy színházi élmé-
nyem volt, és öszintén irigyeltem is. Ragyogó-nak
éreztem a dobozolást. A darab groteszk
hangvétele biztos, hogy hatott rám. Örülök, ha a
darabomat Örkényével együtt emlegetik.

 Egészében elégedett a dráma fogadtatásával?
 Ami a kritikát illeti, azt éreztem, hogy néha

már érdemtelenül dicsérnek. Talán a rossz művek
fölött érzett düh is benne van abban az örömben,
ahogy ezt fogadták. A közönség érdeklödése
viszont azt bizonyítja, hogy nemcsak a Hopsza
Sárira van közönség . . . Az ötszáz személyes
nézötéren a héten is csak két üres hely volt.
Jegyet csak a jövő hónapra lehet már kapni.



Ez azt bizonyítja, hogy létezik egy másfajta kö-
zönségigény is. Állástól, iskolai végzettségtől,
lakhelytöl függetlenül megérett egy közönség-
réteg, amely kiéhezetten várja, hogy a művészet
eligazítsa a személyes problémáiban. És ezért
hajlandó bizonyos eröfeszítésekre is. A másik
„felfedezésem", hogy mennyire nem igaz az,
hogy a magyar lélektől idegen az irónia. Ez a
darab legalábbis - nézőtéri tapasztalataim szerint -
ott hat, ahol a legélesebb az irónia. Meg-
figyeltem, hogy az ironikus motívumoknál - a
vizsgajelenetben, a telefonnal való játéknál -
rendszerint hátulról indul el a nevetés. Az olcsóbb
helyekről, ahol a fiatalok ülnek. És ez a nevetés
azt jelenti számomra, hogy van kinek komolyan
szólni.

Hetekkel a bemutató előtt találkoztam egyszer
Szabó Györggyel, aki elmondta, hogy évek óta
ritkán jár színházba. Az indok? Túlságosan sze-
reti, túlságosan hat rá. Megrázza, felemeli vagy
felbosszantja. Filosz létére nem az irodalmi
remek, hanem az „igazi színház" az eszménye. Ha
a Szekrénybe zárt szerelemnek történetesen nem ö a
szerzöje, alighanem erre a darabra rábeszélném:
nézze meg. Távol van attól, hogy hibátlan legyen,
az elsö részben felcsigázott várakozásunkat a
második rész nem tudja teljesen kielégíteni, mégis
igazi színház. Es ebben a drámának és a Pesti
Színház ötletgazdag, kitűnő elöadásának egyenlö
része van.

ARNOLD WESKER

új drámát írt The Friends (Barátok) címmel, és
ó' maga akarja rendezni a mű előadását is. Úgy
hírlik, hogy Londonban sem a Royal
Shakespeare Company, sem pedig a Royal
Court nem hajlandó eleget tenni ennek a fel-
tételnek, ezért valószínűleg Stockholmban lesz a

dráma ősbemutatója.

HAROLD PINTER

nem kapható arra, hogy színdarabjait szín-
házüzemként működő éjszakai mulatóhelyeken

játsszák. Megtiltotta Kollekció című szín-
darabjának előadását a bécsi Moulin Rouge-
ban, mint ahogy ugyanennek a műnek a
müncheni Theatron Eroticonban való bemu-
tatását is megakadályozta.
Theater Heute, 1969. május

MAJOROS JÓZSEF

„Mily komázás az istenekkel!"

A Bachus a Tháliában

1.

Ennek a XVIII. századi, ismeretlen szerzötöl
származó magyar iskoladrámának a bemutatása:
meglepetés. Meglepetés még akkor is, ha a
Thália Színház és Kazimir Károly a „borotva-
élen táncolás" minden kockázatát következetesen
vállaló kísérletezö kedve az idök folyamán
megajándékozott már bennünket egy-két hason-
ló, váratlan kirándulással. Ami a Bachust illeti:
azt hiszem, ez a legösibb réteg, amit a magyar
dráma, a magyar színház múltjában kutató szín-
házi szakembereink eddig feltártak, s alkotó mó-
don megelevenítettek.

Ismét egy „felfedezés" tehát a Thália prog-
ramjában. Talán nem lesz érdektelen, ha egy
rövid kirándulás erejéig a felfedezés nyomába
indulunk.

2.

A hazai iskoladráma új korszaka körülbelül a
XVIII. század 60-as éveire datálható. A jezsuiták
latin nyelven írt moralitásai erre az időre háttérbe
szorultak, s a piaristák és pálosok kezében a
magyar nyelvű iskoladráma különféle formái
fejlődtek ki. Az elsö lépést ezen az úton a
„magyarosítások" jelentik: Plautus, Metastasio és
Moliére lesznek a leggyakrabban játszott
„magyar szerzök". Egerben kerül színre az
Úrhatnám polgár magyarosított változata, Fenn-
héjázó és maga sorsával meg nem elégedő embernek
bolondsága címmel. Simai, Pállya és Hagymási
tolla nyomán a ravasz szolgák, a kapzsi ingyen-
élök, az üresfejű, dölyfös, de késöbb felsült gaz-
dagok népesítik be a diákszínpadokat. Egy másik
kezdeményezés a hazai, népies hagyományokhoz
nyúl: a népi szólások és a népi humor felhaszná-
lásával egyfajta plebejusi szellemet honosít meg.
Kedvenc figurái a fűzfapoéták, ispánok, cigá-
nyok, kiszolgált katonák, bohócok (ez utóbbiak
közül a legelevenebben megírt figura Szathmári
Paksi Sámuel Mariója, aki tréfás monológjaival,
vaskos „kiszólásaival" a commedia dell'arte leve-
göjét élesztette). S szólnunk kell végül a bohó-




