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Ha tíz drámaíró nevét őrzi meg a jö-
vendő korunkból, ha tíz tanút idéz szín-
padra, hogy a század derekának jelenéről
valljon - Sarkadi Imre és Karinthy Ferenc
köztük vannak. Ha tíz jelenkori drámából
tervezne ciklust a századforduló
hagyománytisztelő színigazgatója - az
Elveszett paradicsom és az Ezer év nem
hiányozhatna a műsortervből.
Könyvkiadásunk helyesen felismert kö-
telezettségének tett tehát eleget, ha kis
példányszámban is, de hozzáférhetővé
tette ezeket a műveket, kötetbe közreadva
Sarkadi és Karinthy drámai oeuvre-jének
lényegét.

Mi az oka, hogy mégis szívfájdalom-
mal, némi csalódással és fokozódó szo-
rongással olvastuk ezeket, a színpadról is
ismert és az új magyar drámatermés
élvonalában számon tartott műveket?
Talán az, hogy az éppen csak születő,
közénk telepedő távlat kettős fénytörés-be
hozza ezeket a drámákat: a felfedezés
évtizedes örömét, személyes emlékeink
megszépítő varázsát kikezdi az
irodalomtörténet objektivitásra törekvő
szelektív igénye. Vajon a két drámakötet
tizenegy alkotása közül hány mű éri meg a
közelebbi s távolabbi jövőben a
nyomtatott - hibernált - álomból való
színpadi feltámadást? A ma még jóslat-
számba menő kritikai mérleg volt az, ami
elgondolkodtatott.

Tizenhárom év választja el egymástól
az élet nagy kérdéseinek, ellentmondá-
sainak feltárására vállalkozó író világ-
megváltó szenvedélyek fűtötte, tétován
szerkesztett riportdrámáját és a mesterség
minden titkát fölényesen ismerő író
legújabb színpadi játékait. A kötet két
drámai műve közül öt filológiailag iga-
zolhatóan prózai fogantatású - riport,
regény, illetve novella volt az írói gon-
dolat első és adekvát megfogalmazása -,
és hat kiállta a színpad próbáját is. (A
hetediknek a tévé képernyőjén volt leg-
utóbb az ősbemutatója.)
A prózaíró játékai

Karinthy műveinek kezdettől elmarad-
hatatlan kísérője a siker. Az Ezer évet
azért szerettük, mert elsőnek vállalkozott
egy, a felszín alatt sajgó visszásság, a
korszerűtlen és embertelen AB-törvény
akkor szokatlanul bátor kritikájára. A
Szellemidézést mert valóban, a szó leg-
igazibb értelmében szellemeket, játékra és
alkotásra kész, a földhözragadt valóságban
súlytalanul lebegő és sorskérdésekkel
labdázó szellemi lényeket idézett. Míg az
író későbbi egyfelvonásosai a
dialógusépítés virtuozitásával s az ennek
következményeképpen megszületett szí-
nészi bravúrral kápráztattak el. Kétség-
telen - és ma már egyre szembetűnőbb -,
hogy volt ezeknek a sikereknek némi
relativitása. Karinthy Ferenc drámái
annyival jobbak, készebbek voltak a velük
egy időben színpadra került művek nagy
részénél, hogy a kritikusok örömmel
hagyták magukat megtéveszteni.
Mégpedig nemcsak olyan indokkal, mint
amilyennel a pedagógusok vállalják az
osztályzás relativitását - mondván: az
osztályban elért legjobb szint a tantervi
követelményektől lényegében függetlenül
ötös -, hanem azért is, mert Karinthy
drámái valóban rendelkeztek a színházi
„ötös" mindenkori feltételeivel. Az Ezer
év bizonyos, a tényeken túlmutató tár-
sadalmi érvénnyel; a Szellemidézés az
irodalomtörténeti bennfentesség elegánsan
villogtatott varázsával, a színpadi játék és
a színfalakon kívülről behallatszó
történelmi vihar disszonanciáját meg-
elevenítő igénnyel.

Az egyfelvonásosok színpadi bravúr-ja,
verbális telitalálatai mögött nem volt
nehéz felfedezni valami többet: Karinthy
humorának halálosan komoly emberi tar-
talmát, a modern magány és a kiszolgál-
tatottság lelki röntgenképét. Hogy az
úszómesterré öregedett egykori vízipóló-
krekk nosztalgikus monológjában csak a
felszínen zajlik a sporttörténet, mögötte az
ifjúság-öregség örök drámája, az élet
mérkőzéseinek kiábrándító kudarca tá-
tong. Még belemagyarázni sem kellett
mindezt a Vízbe, hiszen valahol mélyen
mindez benne volt. Benne volt, ha nem is
a felvetett probléma egyetemessége, de

legalább annyi általánosság, ami hozzá-
segített ahhoz, hogy a néző maga is ki-
tágítsa a színpadi mű riportkereteit. S
mindezek alapján lelkesen ünnepeltük az
ívót, Molnár Ferenc kései szellemi roko-
nát, amiért „föl tudna emelni egy mázsás
súlyt is, de többnyire csak húsz-kilós
súlyokkal labdázik tüneményes biz-
tonsággal". De mivel tagadhatatlanul ér-
ződött, hogy ez az értékelés, pontosabban
ez az írói magatartás a kommersz felé
sodorja Karinthyt, akit pedig tehetsége
ennél magasabb írói rangra emelne, ezzel
szinte szimultán igyekeztünk elhinni azt
is, hogy a húszkilósként égbe lendített
súlyzók gömbje valójában mázsás drámai
problémákat rejt. A közönség tu-
lajdonképpen ugyanazt értékelte az író
színpadi bravúrjaiban, mint Kosztolányi
Molnár Ferenc művészi szerénységében,
hogy „ellentéte annak a művésznek, aki
csak húszkilós súlyt tud fölemelni, de
következetesen mázsás vastömböket gurít
a közönség elé, fontoskodva körül-
táncolja, izzad, tajtékzik, vérzik, s végül
összetörve távozik, s a súlyt meg se tud-ja
mozdítani". A kritika pedig megoszlott:
volt, aki beérte a színpadi virtuozitás
dicséretével, más ragaszkodott a pa-
pírmasé burok mögött felfedezett ólom-
golyók méricskéléséhez. Azok azonban,
akik elhitték Karinthynak, hogy a játék
nem cirkuszi mutatvány, hanem az élet
komoly próbatétele, többnyire csalódtak.
Csalódtak, mert Karinthy súlycsoportjában
a mégoly szellemesen fogalmazott
szópárbaj vagy az irodalmi szintre emelt
kabarétréfa is szinten aluli teljesítmény.

Egy lélegzetre olvasva a prózaíró Ka-
rinthy Ferenc drámai kirándulásait, le kell
számolnunk a drámaíró Karinthy il-
lúziójával. Karinthy úgy írta meg egy-egy
évad legjobb drámáját, hogy közben
valóban nem volt drámaíró. Még a drámai
emlékként őrzött Ezer évben is csak a
hősnő élethelyzete, sorsa volt drámai, nem
a színpadi szituáció. A történet pedig
valósággal kínálta, vonzotta volna a
színpadi összecsapásokat. Annának a
csábítójával vagy a felette ítélkezőkkel
való vitájában, a lányanya tényleges di-
lemmájában vagy a csecsemőgyilkosság-
hoz segédkezet nyújtó, a bába által meg-
zsarolt Bencsiknének cselekvési kénysze-
rében is kiaknázatlanul maradt a drámai
lehetőség. Karinthyt a hősei benső vi-
lágában feltáruló szakadéknál mélyebben
izgatják a riportban feltárt, felfedezett
társadalmi elemek. Ezer év elmara-
dottságának az egyes ember tudatvilágá-
ban jelentkező dokumentumai, a tudat-
lanság és érzelmi kulturálatlanság szinte
szociografikus hitellel dokumentált meg-
nyilvánulásai. Rádöbbenése elementáris
erejű: „Nyolc év az ezer ellen - nem éppen
könnyű meccs."

Ám ennek a felfedezett szembenállás-
nak a drámai megjelenítésére már tulaj-



donképpen nem vállalkozik. Sem a nyolc
évnek, sem az ezernek nem teremti meg a
maga egyszeriségében is történelmi hitelű
képviselőjét, nem képes arra, hogy ezt a
„nem éppen könnyű meccset" csapatok,
hősök küzdelmévé, igazi drámává
forrósítsa. Az egyszeri, riportszinten
megidézett, konkrét történet általános ér-
vényét a riportban az oknyomozó mód-
szerrel felszínre hozott tények, dokumen-
tumok támasztják alá. A drámai cselek-
ményben ugyanezt a távlatnyitó funkciót a
hősöknek maguknak kell hordozni, és ez
az, amivel az Ezer év hősei adósok
maradtak. Való igaz, hogy a bemutató
idején nem támadt ilyenfajta hiányérze-
tünk. Akkor saját élményeink, tapaszta-
lataink nyitották tágra a hősök sorsának
kapuját. Erre azonban az utókor nézője -
amelynek szerencsére történelmivé lett a
felvetett probléma is - nem vállalkozhat.

Lényegében ugyanígy halad el az író a
Szellemidézés hősének valódi drámája
mellett. Donáti Sándor nemcsak az ott-
hona nyugalmát fenyegető vendégeknek, a
színjáték nézőinek is szinte leüzen a
színpadról: „Ha az emberiség keres, nem
vagyok otthon." S ahogy a maga szín-
padra idézett civil életében fél meghallani
a történelem szólítását, fél számot vetni az
alkotás felelősségének nagy kérdéseivel,
drámai hősként ugyanúgy kikerüli ezeket.
Ezzel azonban Karinthy Ferenc, aki
láthatóan kegyeletből segíti hősét a
színpadi kibúvókhoz, s a publicisztikai
eszközökkel nyilvánosságra hozott
felmentéshez, egyszersmind degradálja is
Donátit. Degradálja, mert vég-érvényesen
megfosztja őt a drámai hős rangjától. Mint
ahogy megfosztja ettől Pintér Zoltánt is,
aki a Budapesti tavasz színpadi
változatában színről színre lépked anélkül,
hogy egyetlen jelenetben vállalná a
világgal avagy az önmagával való
szembenézés poklát. Még legbensőbb
világnézeti konfliktusainak sem
képviselője, hőse, pusztán csak narrátora a
színpadon.

S ha a prózaíró az élet és a történelem
valóban drámai fordulópontjain lemond
arról, hogy a küzdelemre társadalmilag is,
bensőleg is érett hőseit megmerítse sorsuk
poklában, hogy kíméletlenül kikergesse
őket a drámai küzdőtérre - miért várjuk,
hogy játékaiban, karcolatnyi
egyfelvonásosaiban szigorúbb lesz
hozzájuk, illetve önmagához?

Nem az elemzés logikája, talán csak az
író tehetségébe vetett hit teszi, hogy a
kötet tanulságait szinte tagadva továbbra
sem adtuk és adjuk fel a reményt, hogy
Karinthy Ferenc a színpadi sikerektől
eljuthat a drámai teljesítményekhez.
Ehhez azonban, mondjuk meg őszintén,
fordulatra van szükség. Fordulatra,
nemcsak a színpadra írás mecha-
nizmusában - hiszen Karinthy eddigi

munkamódszere, az etikai témák átülte-
tése eddig csak a másodlagosan drámai
művek másodlagosságát bizonyította -,
hanem az író világlátásában is. Arra van
szükség, hogy vallani kényszerítse cseve-
gésre szokott hőseit, s ne engedje ki őket
a valóság, saját sorsuk szorításából. Ját-
szani persze többféleképpen lehet: idő-
töltésül, a nyereség kedvéért vagy a ki-
bicek örömére, s Karinthy Ferenc mos-
tanáig is korrekt és szerencsés játékos
volt. De talán éppen ezért, pályája de-
rekán megérett már benne a felismerés,
hogy a színpad igazi játékaiban - az élet a
tét.

Küzdelem a démonnal

A most közreadott négy Sarkadi-dráma
közül hármat csak halála után láthattunk
színpadon. Négy közül kettőnek csak az
író életét derékba törő tragédia adott
értelmet, színpadi aktualitást. Sarkadi
alkotókorszakában aligha gondolt volna
bárki az 1943-ból való kéziratos dráma, A
próféta és a későbbi színpadi művek
előtanulmányának, jellemvázlatának
tekinthető, sebtében befejezett Ház a
város mel lett színpadra állítására. Így
azonban, a tragédia következtében befe-
jezetlenül maradt életmű önmagában való
kiteljesedése, az egymást esetlegesen
követő alkotások életművé forrása és a
mindenkori filológusi igény szentesítet-te
a szentesíthetetlent: az író tehetségé-nek
szintje alatt írott művek színpadi
nyilvánosságát. Valahogy úgy vagyunk
ezekkel a drámákkal, mint ahogy Radnóti
Miklós írta József Attila hátrahagyott
verseiről: „A versek mindig külön
hangsúlyt kapnak a halállal ... A versek
sugarat vetnek egymásra, a nagy versek
megragyogtatják a közömbösebb darabo-
kat is, a halállal gyászoló éjszaka borul a
műre, hogy sötétjén a gyöngébb fényű
csillagok is felragyoghassanak. Minden
töredék, minden papírlapon talált sor
adalék lesz, adalék az életműhöz, a nagy
egészhez, mely lezárt, szigorúan befeje-
zett és összetartozó már."

Való igaz, Sarkadinál ennél többről és
kevesebbről is van szó. Kevesebbről, mert
egy befejezetlen életmű elmulasztott
lehetőségeit fájlaljuk olvasás közben. És
többről, mert ahol a mű egésze nem is,
egyes motívumok intenzitása azért fi-
gyelmeztet: Sarkadi legmélyebben átélt
konfliktusai - a próféta kiábrándulása, a
cinizmus pszichológiája és a morális
kompromisszum életprincipiummá való
emelése - nem kizárólag a történelmi kö-
rülményekben gyökereznek. Ezek a kér-
dések kísértik az írót a kortársakból való
legelső kiábrándulás, a szellemi felnőtté
érés periódusában is. Irodalomtörténeti és
színháztörténeti szempontból persze
sajnálatos, hogy e tételek első megeleve-
nítése eléggé kusza, s a színpadra vitt
történet valójában nem ad módot költő

jének a tényleges dilemmák átélésére. A
próféta cselekménye alig-alig szolgálja az
írói gondolatot, s a dráma gondolati és
szerkesztési következetlenségei folytán
megkomponálatlan lazaságban hömpölyög
a színpadon.

A drámaíró Sarkadi rangját, tehetségét a
kötetben valójában két dráma, az Elveszett
paradicsom és az Oszlopos Simeon őrzi.
Mindkét mű az író utolsó, vitatott
alkotóperiódusából való. Azokból az
évekből, amikor hirtelen széttörött az
ötvenes évek elején még egységes világ-
kép, de anélkül, hogy újra egységbe for-
rott volna. Mindkét dráma a világnak ezt
az atomizálódását állítja színpadra. Az
Elveszett paradicsom egy költői, realista,
az Oszlopos Simeon pedig egy átté-
telesebb, az abszurdhoz közelítő formá-
ban. A tehetség számadása, az individuum
önmegvalósítása az, ami Sarkadit egész
pályáján - már 1947-től kezdve -
elementáris erővel foglalkoztatja. Mire
jogosít fel és mire kötelez a tehetség?
Adhat-e felmentést az általánosan elfo-
gadott erkölcsi normák betartása alól, s
milyen áron? Lehetséges-e a megkérdő-
jelezett társadalmi együttélési szabályok
felrúgása árán egy új, szabadabb norma-
rendszer törvényei szerint élni? Az 1947-
es Az önámító halálától az Oszlopos
Simeonig Sarkadi több választ fogalma-
zott a kérdésre, s ezek végső soron mind a
tagadás tagadásának feleletei.

Sarkadi kizárólag saját törvényei szerint
élő hősei környezetük fölé emelkednek
ugyan tehetségben, bátorságban, ön-
maguk vállalásában, de elbuknak, ami-kor
teóriájuk realizálásával elárulják ma-gát a
tehetséget is. Sebők Zoltánt anarchikus
szabadságfelfogása egy értelmet-len
gyilkosságba kergeti - vagy talán nem is
kergeti, inkább csak sodorja -, s ezzel
perspektivikusan megfosztja a tu-
lajdonképpeni szabadságot jelentő vá-
lasztástól. Azzal, hogy a korábban már
elkövetett bűn szükségszerűen vonja maga
után a büntetést s a bűnhődést, Sebők
Zoltán végleg eljátszotta a maga életének
lehetőségét, s rá kell döbbennie arra, hogy
nem választhatja a jövőt, a váratlanul
megismert boldogságot, a rá-szakadó
szerelmet.

Az Oszlopos Simeon festőjének tragé-
diája még egyértelműbb. Nála a világ
érvényben levő törvényeinek tagadása az
emberi élet mindenfajta törvényének, sőt
igényének felrúgásához vezet. A dráma
körül gyűrűző viták annak idején Sarkadi
anarchizmusát és nihilizmusát bírálták,
holott a mű cselekménye, János
jellemének fokozatos kiürülése eléggé
egyértelműen demonstrálja, hogy Sarkadi
itt eljut a tagadás tagadásához. Igaz, hogy
hősei a kőtáblákat összetörve se pillantják
meg a Kánaánt, és ennyiben naivitás lenne
drámáin valamiféle optimizmust számon
kérni. De nyilvánvaló,



hogy ezek a drámák egyfelől éppen a
törvényen kívüli lét kudarcának leleple-
zésével, másfelől a saját törvényeik sze-
rint élő hősök belső gyengeségének,
tényleges életképtelenségének dokumen-
tálásával határozott tartalmat adnak, és
irányt szabnak a mű kiváltotta katarzisnak.
Ráébresztik a nézőt nemcsak a drámák
hőscinek relatív igazságára - amennyiben
a maga törvényét kutató tehetség
magasabb rendű a konvenciókba süllyedt
hazug kispolgárnál -, hanem igazságuk
relativitására is.

Sarkadi drámáit nem lehet fogantatásuk
időpontjától elszakítva vizsgálni. Egy
nemzedék illúzióvesztése egy világ-
történelmi ébredés periódusa is. Korunk
hőse Sarkadi világában kettős kudarc
terhét hordozza. A beilleszkedés, az al-
kalmazkodás nyilvánvaló csődjét a világ-
megváltó álmok ellehetetlenülése súlyos-
bítja. Démonokkal vívja küzdelmét az
ember, míg saját töprengésének tudatára
ébred. Az a cinizmus, amely hőseiben a
végsőkig fajul, gyökerében a kételkedés
jogának kivívásához kötődik. A társada-
lomból való kilépés eltorzult, irreális igé-
nye a sztálinizmus viszonyai között meg-
szilárdult hierarchia elvetésének torzképe.
Es ebben az értelemben történelmi
fogantatásúak, mindenfajta konkrét utalás
és reflexió nélkül is korhoz kötöttek
Sarkadi 1956 utáni drámái.

Korhoz kötöttségük azonban merőben
más természetű, mint Karinthy Ferenc
riportdrámáinak aktualitása. Sarkadi leg-
jobb drámái ugyanis - s ezt feltétlenül
hangsúlyozni kívánjuk - rendelkeznek az
egyszerű drámai cselekmény és gondolat
általánosabb érvényével is. Már az
Elveszett paradicsom is, de még inkább
az Oszlopos Simeon problémafelvetése a
XIX. századi bűn és bűnhődés komplexum
modern reinkarnációja: az eltékozolt élet
társadalmi és individuális felelősségének
drámája. Mindkét mű hitelessége ebben a
tágabb értelemben válik szilárddá. Azon a
szinten, ahol már nem a János elcsábította
társbérlőnő maga-tartásának konkrét
lélektani rugóit, az agysebész
végrehajtotta küret büntető-jogi
konzekvenciáit vizsgáljuk, hanem az
emberi viselkedésnormák és formák ér-
vényét és szükségszerűségét.

Ezt az élményünket, a cselekménybo-
nyolítás szükségszerűségét támasztja alá
Sarkadi Imre jellemépítő művészete is.
Drámáinak hőseit nem esetleges írói öt-
letek, hanem valóban belső törvények
mozgatják. Sorsuk nem filozófiai tételek
egyszerű illusztrációja, hanem kike-
rülhetetlen, jellemükben is hordozott vég-
zet. Ezekről a figurákról nagyrészt el-
mondhatjuk, amit nagyon is kevés új
magyar dráma bemutatása alkalmából
állíthatunk, hogy a cselekmény fordulatai
fölé emelve is plasztikus, szuverén
színpadi jellemek, akik szavaikkal, létük-

Drámaiság és teátralitás

Almási Miklós:
A drámafejlődés útjai

Megírása után több mint egy évtizeddel
(az 1961-es rövidített kiadás után) végre
teljes terjedelmében megjelent Almási
Miklós könyve. A megjelenést üdvözlő
kritikus ebben az esetben nem kisegítő
frázisként, hanem valódi érték-ítéletként
mondhatja: jelentős művel gyarapodott
esztétikai irodalmunk, a dráma problémái
iránt érdeklődők tanulságos olvasmányt
kapnak kézhez. Valójában még többről
van szó. Almási könyve az első komoly
kísérlet arra, hogy egy műfaj fejlődésének
vizsgálatában a marxi módszert
alkalmazza, konkrétan, hogy Marx
esztétikai gondolatait általánosítsa a
modern dráma fejlődésére vonatkozóan.
Az újítás pátosza teszi gondolatait,
következtetéseit olyan vonzóvá, s - ahogy
a bevezetőben maga a szerző
megfogalmazza - „fiatalosan egyoldalú,
vitára sarkalló" téziseit
ellentmondásaiban is annyira elevenné.

Kiindulópontja Marxnak ahhoz a
megjegyzéséhez kapcsolódik, amelyben -
Lassalle drámáját elemezve - a történelmi
eszméket élő egyéniségek
összeütközéseibe sűrítő shakespearei áb-
rázolásmódot állítja pozitív példaként az
egyéneket a korszellem puszta szó-
csövéül felhasználó „schillerkedéssel"
szembe. A két különböző ábrázolási
módban Almási a modern drámatörténet
két alapmodelljét fedezi fel, a vi-
lágtörténelmi konfliktusokat megfogal-
mazó shakespearei és a polgári élet-
anyagból kinövő schilleri drámát. Míg a
shakespearei drámatípus a műfaj ma-
ximális lehetőségeinek megvalósítására
képes, benne drámai tartalom és szín-padi
forma természetes egységben fonódik
össze, a schilleri modell a drámai
ábrázolás számára kedvezőtlen polgári
életanyaggal való művészi küzdelem
eredményeként születik, szétválik benne
drámaiság és teátralitás.

kel képesek megidézni egy egész drámai
világot. Nemcsak Sebők Zoltán, hanem az
Oszlopos Simeon világcsúf Vinczénéje is
rendelkezik ezzel a nem minden-napi, ám
a színpadi halhatatlansághoz
elengedhetetlen belső tartással, az
összetéveszthetetlenség és a
szuggesztivitás vonásaival.

Almási a két drámatípus különbségét
szociológiai alapjaikra vezeti vissza. A
reneszánsz autonóm, történelemformáló
egyéniségeiből nő ki a „saját tetteinek
gyümölcsét leszakító" (Hegel) shakes-
peare-i hős, az öntevékenységet elpusz-
tító polgári társadalom talaján jön lét-re a
schilleri drámatípus hőse, a történelmi
feladattal idegenül szemben álló
magánember. Jól látja, hogy az autonó-
mia eltűnésében, egyén és tett elidege-
nedésében, magánember és történelmi
személyiség elválásában gyökerezik a
polgári életanyag drámaellenessége. S
mélyen indokolt az is, hogy ezt a ten-
denciát Schiller nevéhez kapcsolja, hi-
szen ő az, aki először fogalmazta meg
magánember és történelmi feladat ide-
genségének konfliktusát, ő az, aki meg-
írta ennek a drámaellenességnek a drá-
máját.

A kötet egyik legjobb fejezete, a Don
Carlos-elemzés bontja ki teljes gazdag-
ságában ezt a problémát, fogalmazza meg
legszebben a drámaíró tragikus
konfliktusát. Schiller küzdelmének dif-
ferenciált elemzéséből a schillerizálás
fogalmába elkerülhetetlenül csak a leg-
általánosabb vonások szívódhattak fel. A
shakespeare-izálással való
szembeállításban pedig szükségképpen
sarkított lett mindkét fogalom.

Az eddigiekben bizonyítottuk meny-
nyire indokolt és jogos a kétféle ábrá-
zolásmód megkülönböztetése, most még-
is azt mondanám, hogy ennek fókuszba
állítása nem szerencsés. Éppen Almási
elemzései sugallják azt - amit a könyv
szellemi inspirálója, Lukács György
drámatörténete nyíltan megfogalmaz -,
hogy az elmúlt két évszázad minden je-
lentős drámaírója ugyanazon probléma
megoldásáért harcol; a modern ember
életcentrumát keresi, mely össze-tartó
centruma a dráma világának és a
közönségnek, s így a dráma nyilvá-
nosságának megteremtője. Természetesen
az egyes művészek különbözőképpen és
különböző fokon tudatosították
a problémát gondoljunk egyfelől Goethe,
Schiller vagy Puskin teoretikus
tisztánlátására, másfelől lbsenre vagy
Hauptmannra -, s ebben fontos szerepe
volt annak, hogy mennyire értették meg
Shakespeare jelentőségét. Különböző
módon és különböző eredménnyel ke-

Az elmondottak talán fel is mentenek
az alól, hogy választ adjunk a bevezető-
ben feltett kérdésekre, hogy vajon hány
drámára vár a tárgyaltak közül színpadi
feltámadás. Jósolni talán ma még korai is
lenne. De két dráma margójára min-
denesetre már ma feljegyezhetjük, hogy
kiállták az első ' évtized próbáját.


