
megírt, a két világháború közötti átmeneti
években született avantgardista darab ma
már élvezhetetlenül elavult. Horváth Ödön
reneszánszát tehát drámaírói eszközeinek
korszerűsége magyarázza. Különösen a mi
mai, szocialista népszín-házi törekvéseink
meríthetnének eredményesen a sajátos
horváthi „népszínműből".

Horváth Ödön úgy gyúrja át a maga
céljainak megfelelően ezt a sokat vitatott,
19. századi játékformát, hogy megőrzi
annak tragikus-víg hangulatváltozásait.
Előszeretettel keres drámai cselekménye
hátteréül látványos, színes nép-
ünnepséget, és ezt a keretet kora jelleg-
zetes közép-európai társadalmának,
mélyrehatóan elemzett osztályellentétei-
nek ábrázolására használja fel. A Mesél a
bécsi erdő hangulatos társaskirándulása, az
Olasz éj lampionos ünnepélye a német
kiskocsma kerthelyiségében, az októberi
ünnepség a vurstli ezer olcsó
szórakozásával a Kazimir és Karolinában,
a vendéglői díszvacsora az Utolsó ítélet
napjában nemcsak színpadi látványosság,
hanem tudatosan komponált
kontraszthatás. A látszólag szórakozó
kisemberek sorsa éppen most, éppen itt
fordul tragikusra.

Ezt a kontrasztos szerkesztést segíti elő
- a songok brechti módszerére emlékeztető
- zenei eszköztára. Nem a fel-használt
kompozíciók maguk „idegenítenek el",
hanem a széltében énekelt, mindenhol
játszott szalonzene „örök-zöld" melódiái.
Andalító dallamuk alkalmazásuk
pillanatában tévedhetetlenül egy-egy idilli
élethazugság leleplezésére szolgál.

Figurái nem álparasztok, mesebeli dol-
gos emberek, hanem a nagyváros tipikus
munkásfigurái, alkalmazottai, közrend-
őrei, kisemberei. Írói fegyvertára ki-
fogyhatatlan kontraszt-eszközökben, és
ezeket mindig nagyon tudatosan, nagyon
eredetien használja. Meggyőző példa erre
a keleti színjátszásból Brecht eszköz-
tárába átkerült merev jellemmaszkok al-
kalmazása. Horváthnál a Pompeji című
komédiájában az előkelő római urak és
hölgyek társadalmi rangjukat kifejező ál-
arcokat viselnek. Demaszkírozásuk mindig
fordulópont a komédia cselekményé-ben.
Ezzel a játékmóddal is rendkívül
takarékosan bánt a szerző. Az apró hely-
zetkomikumok jelzésétől indul el - a hős
katona maszkja a gyáva, ostoba ember
vonásait rejti. Az ifjú divathölgy fáradt
rabszolganői szép álarcát rúzsozzák, pú-
derozzák újra, s a meztelen arc ez alatt a
teljes ürességről, koravénségről árulkodik.
A demaszkírozás csúcspontja egy-ben a
komédia tragikus magaslata is. A gőgös,
fukar bankár hangja szólal meg a cirkuszi
játékokban az őskeresztények ketrecéből.
Ott áll a rács mögött - közvetlenül előtte
barátai és az a rabszol

gája, akinek élet-halál kérdése, hogy
gazdája mellette tanúskodjék -, és nem
ismerik fel. Nem visel álarcot többé, mert
megtért, kereszténnyé lett.
Brecht kortársa

A példák hosszú sorát idézhetném még
Horváth szinte kifogyhatatlan groteszk
színpadi ötleteinek illusztrálására. A mai
rendezők fantáziáját minden bizonnyal
elsősorban ezek indítják meg műveiben.
De nemcsak szerkesztési módjában, meg
egy-egy pompás színpadi ötletében
villódzik mai színekben groteszk
látásmódja, hanem sajátos, történelmietlen
komédiáinak szemléletmódjában is.
Dürrenmatt legjobb paraboláinak szintjét
és stílusát idézik fel a nézőben és az
olvasóban azok a Horváth-darabok, me-
lyekben a maga korának valóságát, álta-
lános érvényű anakronisztikus múltba
helyezte. Az imént idézett Pompejiben a
klasszikus ókor, Mikszáth-adaptációjában
a magyar reneszánsz, Figaro-feldol-
gozásában a francia forradalom köntösé-
ben szólaltatja meg kora problémáit.

Ez a fajta történetiség Horváthnál
nagyszerű lehetőség a máig hurcolt emberi
ostobaságok kicsúfolására, a kor ha-mis
eszményeinek - elsősorban a fasizmusnak
- ellenállhatatlanul nevetségessé,
lehetetlenné tételére. Joggal írta róla
néhány évvel ezelőtt barátja és műveinek
gondos ápolója, Ulrich Becher: „Ha
tovább él, kétségtelenül a német nyelv-
területnek Brecht mellett legnagyobb
színpadi költője lett volna korunkban." A
német nyelvterület irodalmárai vitatják is:
kit illet Ödön von Horváth élet-műve -
Ausztriát-e vagy Németországot? Nekünk
ebbe a vitába nincs, nem lehet beleszólási
jogunk. De jogunk, sőt kötelességünk,
hogy végre elkezdjük törleszteni
adósságunkat Horváth Ödön iránt! Ezzel a
törlesztéssel színházkultúránk,
közönségünk egyaránt csak nyerhet.

V Á L S Á G H E L Y Z E T

A F R A N C I A S Z Í N H Á Z A K B A N

A „Napirenden" rovat rövid interjút közöl
Michelet kultuszminiszterrel, aki kereken
leszögezi: a színházi vezetőknek választaniok
kell egyfelől szabadság és szegénység,
másfelől szubvenció és álla-mi függőség
között, mert az ország anyagi helyzete nem
teszi lehetővé a függet-len magánszínházak
támogatását. Ha a színház - mondja a
miniszter - segítséget kér az államtól, „ne
lepődjék meg. ha az állam és közte
szükségképp pár-beszéd alakul ki, vagy, ha
úgy tetszik, ha az állam számadást kíván
tőle".

Figaro, 1969. december 15.

levelek
a szerkesztőhöz

A drámaírás mesterség is

hozzászólás
a drámaíró-iskola kérdéséhez

Tisztelt Szerkesztőség,

az írói alkotói folyamat kétségkívül leg-
izgalmasabb és legbonyolultabb területe a
drámaírás. Közkeletű igazság ez, hiszen
ebben a műfajban kerül szembe a legtöbb
kötöttséggel, áthághatatlan szerkesztési és
műfaji törvényszerűséggel az író. Ha nem
szerzett elég technikai ismeretet és
gyakorlati tapasztalatot, úgy érzi,
tehetsége kevés is a vállalkozáshoz. A
dráma tehát nemcsak jó írót, költőt kíván,
hanem ügyes és avatott konstruktőrt is,
akinek amellett, hogy jól érti a drámai
sűrítés technikáját, a színpadi nyelv
dialektikus játékát, a hiteles atmoszféra
megteremtését és a drámaépítés iramát,
egyesíteni kell magában a kritikus szemű
dramaturgot, a színpadot és a nézők lelki
alkatát jól ismerő rendezőt, sőt bizonyos
fokig még a díszlet- és jel-meztervezőt is.

A regény a korlátlan lehetőségek mű-
faja, a dráma a korlátlan kötöttségeké,
amelyek századok folyamán jóformán alig
változtak. A dráma fölényes technikai
tudást és színpadismeretet követel. Nem
véletlen, hogy azokban az országokban,
ahol a színdarabírás és színjátszás anyagi
vonatkozásai döntőbbek, mint a művészi
szempontok, a drámaírást évtizedek óta
könyvből és tanfolyamokon tanítják is: az
Egyesült Államokban például már
nyolcadik évtizede működik
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az „Academy of Dramatic Arts", ahol az
ifjú drámaírójelölteket mindarra meg-
tanítják, amit a drámaíráshoz el lehet
sajátítani: hogyan kell az alapötletből, a
témából jó és hathatós darabot formálni,
milyen a jó expozíció, hogyan kell érdekes
és eleven bonyodalmakat teremteni,
kialakítani a drámai csomópontokat,
felépíteni az egyes jeleneteket és
felvonásvégeket s olyan magas szintű
megoldásokat elérni, amik élményt jelen-
tenek a nézőknek és tartós anyagi hasznot
a színház tulajdonosainak.

Az amerikai példát később követték
néhány nyugati országban, így Angliában,
Franciaországban és Németországban is, s
nem egy könyv került piacra a drámaírás
technikájáról és mesterfogásairól. Nálunk
Magyarországon, ha jól tudom, Hevesi
Sándor egy három évtizeddel ezelőtti
cikksorozatán kívül (amely azóta könyv
alakban is megjelent „A drámaírás
iskolája" címen) nem adtak közre
ilyesfajta szakkönyvet, hacsak nem
számítom ide Hegedüs Géza ilyen tárgyú
kis könyvét vagy - ellenpélda-ként -
Gyárfás Miklós rendkívül szellemes
„Tanuljunk gyorsan és könnyen drámát
írni" című könyvét, amely azonban
komoly drámaírójelöltek számára hasz-
nálhatatlan, hiszen az író maga is be-
vallja, hogy „könyvét mindenki olvas-
hatja, kivéve azokat, akik maguk is drá-
maírással foglalkoznak. Köztudomású
ugyanis, hogy a dramaturgia túlságos is-
merete a legtöbb drámaírónak ártalmára
van."

Ebben Gyárfás azonos nézetet vall
például Bernard Shaw-val, aki mindig
ironikusan és lenézően nyilatkozott a
tengerentúli „drámaíró-csináló iskolákról",
és azt vallotta, okosabb, ha a drámaíró
maga teremti meg a saját technikáját.
Persze a saját technika megszerzése
„magánúton" nem jelentheti egyedül a
nagy elődök és a sikeres kortársak
darabjainak tanulmányozását; a színházi
tapasztalatok egész tárházára szükség van.
Shaw-nál abban, hogy szinte már első
színművének előadása alkalmával teljes
fegyverzettel ugrott ki a porondra, nagy
része volt annak, hogy előtte hosszú időn
át mint színikritikus működött, s így
állandó, közvetlen kapcsolatban volt a
színházzal. A dráma nagy klasszikusai is
jórészt annak köszönhették fölényes
technikai tudásukat, hogy hosszabb-
rövidebb ideig benne éltek a szín-ház
világában, s kiismerték annak titkait és
törvényszerűségeit. Shakespeare-ről,
Moličre-ről és Ibsenről közismert, hogy
hosszabb időn át vezettek színházat, sőt
bizonyos színészi múltra is visszatekint-
hettek, akárcsak a mi Katona Józsefünk
vagy Kisfaludy Károlyunk. De a modern
drámaíró nemzedék jelentős alakjai is,
mint például az angol Osborne vagy Pinter
a színpadot cserélték fel a

drámaírással; ugyancsak a színészet is-
koláját járta ki az amerikai drámaírók
legnagyobbja, O'Neill is, aki azonfelül
fiatal korában hallgatója volt a Yale-
egyetemen Baker professzor drámaírói
tanfolyamainak is.

Egyetlen műfajban sincs olyan kény-
szerítő szükség arra, hogy az író pontosan
tudja, mit akar és hova akar eljutni, mint a
drámaírásnál. A regényíró gyakran
alakjaira bízza, hogy menet közben
hogyan fejlődik ki a cselekmény, s nem-
egyszer el sem dönti előzetesen, hogy a
kezdeten túl hogyan bonyolítsa tovább
szereplőinek sorsát. A drámaíró viszont
addig bele sem foghat az érdemleges
munkába (a drámaírás ökonomikus munka
is!), míg először gondolatban ki nem
építette, majd papírra vetve is föl nem
építette a drámai mű vázát, s ha nem is
jelenetről jelenetre, de felvonásról fel-
vonásra meg nem határozta a darab szer-
kezetét. Molnár Ferencről írta meg egyik
életrajzírója, hogy míg regényeinek úgy
ült neki, hogy még vázlatot sem készített,
s gyakran az aznapi folytatást is csak írás
előtt, a kávéházi asztalnál ötlötte ki,
darabjait gondos és előrelátó terv alapján
komponálta meg, s ehhez a
munkamódszerhez haláláig hű maradt.
Ahogy a dráma nem tűr meg egyetlen
felesleges szót, ugyanúgy megbosszulja
magát a henye szerkezet is. Diderot, aki
elméletben jobban értett a drámához, mint
a gyakorlatban, nem győzte eléggé
hangsúlyozni a szerzők számára dráma-
technikai könyvecskéjében, hogy addig
semmit se vessenek papírra, amíg nem áll
készen a mű terve.

Ibsen például mint rendező alaposan
kitanulta a drámaírás mesterségbeli részét,
s ezzel darabjaiban varázsos és le-
nyűgöző módon élt. Sok követője akadt,
akik jórészt a technikáját vették át, a
legtöbbet támadott ibseni vívmányt, a
„zárt drámai forma" találmányát, amely-
ben minden jelenet, gesztus, szó egymás-
ból következik, egymást készíti elő, s
amely hosszú időre megszabta a drámai
fejlődés útjait.

O 'Neillen kívül az amerikai dráma mai
nagy alakja, Arthur Miller is sokat tanult
Ibsentől. Főleg a drámatechnikában volt a
mestere, mint ezt a drámái elé írt
tanulmányában kifejti, de ezt a technikát
Miller később a maga sajátos módján
továbbfejleszti a hagyományos és
expresszionista technika elemeinek ve-
gyítésével. „Ibsen sok megoldását és
technikai mesterfogásait - írja - sokszor
magam is önkényesnek tartom, de tanul-
hatunk alapvető szándékaiból: nem állít
semmit, amit nem bizonyított, ragaszkodik
a csodálatos látványhoz, hogy az életben
minden mozzanat az előzőnek szerves
következménye, feltárja a bámulatos elemi
összefüggéseket ..." Majd saját
technikájáról így vall: „A dráma

költészete számomra is a részletek szer-
ves illeszkedése. Szeszélyből nem lesz
költészet, csak modor." Mihelyt a témát
kiérlelte, Miller azonnal írásba fog, de
tervet nem készít előre. „Mindegyik da-
rabomat azzal kezdtem - írja -, hogy most
egy ismert, de még meg nem értett
igazságot meztelenítek le ... de több, mint
féltucat drámámban csak úgy vaktában
nyúltam a témához . .. Kezdetben semmi
nehézséget nem okozott, hogyan
alakítsam a sztorit, de ma már annál
többet, hogyan tárjam fel gondolataimat
... Néha hosszabb ideig nem tudtam
folyamatos darabbá kovácsolni a drámát."

Ibsen tanítványa és csodálója volt Ber-
nard Shaw is ifjúkorában, de a maga
technikáját már korán kialakította. Azt
vallotta, hogy sok régi fogás, mint pél-
dául az előkészítés, az összeütközés és a
drámai kifejlet elmélete már elavult.
Helyettük a nézők lelkiismeretét kell ala-
posan felkavarni, és a végén sem szabad
lecsillapítani. Színpad és nézőtér között
harc folyik, s ennek egyik eszköze a
félrevezetés. Ez is technika. Bizonyos
tévhitet kell támasztani a nézőben, s a
következő felvonásban a tévhit leleple-
zésével meg kell szégyeníteni. Ez az
egyik alapelv. A másik az, hogy minden
komoly témát, problémát szellemesen és
ironikusan kell tálalni. A nagy ír dráma-
író egyébként egész életében harcolt a
drámaírás hagyományos technikája ellen,
ami nem is meglepő, hiszen az ő egyé-
niségének és a maga passzív hőseinek
(helyesebben: szócsöveinek) egészen más
drámaépítési mód felelt meg.

Shaw szellemi rokona a mai színpadon
a neves svájci drámaíró, Friedrich Dür-
renmatt. Neki is különös tehetsége van a
groteszk drámai konfliktusok szerkesz-
téséhez, és fölényes biztonsággal kezeli
mesterségbeli eszközeit is. Egyik interjú-
jában elmondotta, hogy darabjai cselek-
ményét mindig gondosan felvázolja, s
addig nem fog munkához, míg az egész
témát részletesen ki nem bontotta, fel
nem dolgozta magában. Gyakran előbb
novellában írja meg az ötletet, s csak
azután dolgozza fel drámai formában.
Természetesen akkor megváltozik min-
den, új szereplők lépnek színre, régiek
tűnnek el, a dráma világában minden
másképp alakul és fejlődik. Darabjait
sűrűn átdolgozza, a bemutatók után is.

Móricz Zsigmond írta: „Minden mű-faj
csúcsa a dráma. A drámaírónak van a
legnagyobb szüksége a legszigorúbb
fegyelmezettségre, a legérettebb életfilo-
zófiára és a legtöbb színpadi rutinra. A
drámát nem lehet úgy írni, mint a re-
gényt, szabadjára engedve a fantáziát és
csapongva mesélni ... A drámaírónak
alaposan meg kell tanulnia a mestersé-
gét."
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