
Mindössze egy rövid jelenetet illesz-tett
a darabba: a halálos sebtől vérző Puskint a
színpad mélyén dolgozószobájába viszik át.
A néző nem látja a költőt, csupán a
mindenkinek ismert, kedves fej hátrahulló
árnyékát, amint átsuhan a falon. Ennyi az
egész. De ebben a jelenetben ott van a
költő halála okozta mélységes megrendülés
és Bulgakov szeretete Puskin, a költő és az
ember iránt.

Azt hiszem, Bulgakov Puskin-drámá-
jához jeligéül Tjutcsev szavai illenek:
„Mint első szerelme tüzét őriz szívében
Oroszország!"*

A darab szereplőinek rajza szűkszavú,
kifejező. És szimbolikus értelmet kap a
dráma kínzó, tragikus refrénje: „Felhő
felhőt gyúrva jajgat, szélörvény és hó-
vihar. . . "**

1962.
Dalos László fordítása

KONSZTANTYIN PAUSZTOVSZKIJ (1892-
1968) a szovjet prózaírás egyik legnagyobb alakja.
Írásművészetében Turgenyev, Bunyin és Cschov
irányát folytatta. Kara Bugaz című regényével tűnt
fel a harmincas évek elején. Legnagyobb szabású
vállalkozása a hat kötetből álló, befejezetlen
Életem regénye című önélet-rajzi regényciklus.
Pausztovszkij Moszkvában született, de gyermek-
és ifjúkorát Kijevben töltötte, egy gimnáziumba
járt Mihail Bulgakovval; haláláig jó barátja maradt.
Önéletrajzi regényében is többször felvillantja
Bulgakov alakját. Bulgakov és a színház című
esszéje 1962-ben jelent meg.

MIHAIL BULGAKOV (1891-940) a szovjet
próza- és drámaírás egyik legizgalmasabb újítója.
Kijevben született, orvos lett, de már fiatal fejjel
feltűnt írásaival a húszas évek lapjai-hall. Fehér

gárda című regénye nagy feltűnést keltett, de cl is
indította Bulgakov körül az oktalan gyanúsítások
áradatát. A regényből írta Turbinék napjai című
drámáját, a színművet azonban - felsőbb utasításra
- csak a Művész Színház játszhatta. A Művész
Színházzal való találkozása ihlette Színházi regény

című rend-kívül eredeti hangú, szatirikus művét.
Későbbi drámái már a bemutatóig sem jutottak el;
egy negyed századig kéziratban hevert A Mester és

Margarita című regénye is. Mihail Bulgakov évekig
segédrendezője volt a Művész Színház-nak,
miután minden publikálási lehetőségtől
megfosztották. Az utóbbi években indult meg a
kiváló író teljes rehabilitálása. Ivan Vasziljevics

című komédiáját Iván, a Rettentő címmel nemrég
mutatta be a budapesti Katona József Színház.

Dalos László

* ** Szabó Lőrinc fordításai.

könyvszemle

Tragédia és komédia

Walter Kerr: Tragedy and Comedy.

New York, 1967.

A drámai műfajok sorában Arisztotelész
megállapításai óta fejedelmi rangja van az
elsőszülöttnek, a tragédiának. A francia
romantikusok forradalmi lendülettel
detronizálták ugyan, de az újabb literátorok
már inkább azon boronganak, hogy vajon
miért veszett ki ez a hatalmas, óvilági
csodalény. Nálunk először a fiatal Lukács
György mutatott rá vagy ötven éve arra,
hogy a legnagyobb modern drámaírók mind
a tragédia újjáteremtésére pályáztak, ez
azonban nem sikerülhetett nekik. Vágy,
kísérletezés, kudarc - a kép az utóbbi fél
évszázad alatt sem változott lényegesen,
inkább csak a baj diagnózisa. Végletes
álláspontot hirdet az angol Steiner
professzor néhány éve megjelent könyve,
amely már címében is utal arra, hogy a
tragédia meg-halt. A másik végletet
közelíti meg Walter Kerr könyve, amely
megcsillantja a feltámadás lehetőségét.
Steiner főként a pozitívumokat vizsgálta:
miféle körülmények tették lehetővé a
tragédia vitalitását Pericles, Erzsébet és
XIV. Lajos korában; Kerr műve a
negatívumok elemzésében a legérdekesebb:
miért nincs modern tragédia.

Kerr másfél évtizeden át a New York
Herald Tribune színikritikusa volt, s ma

a New York Times színházi rovatának
vezetője, szakmájának legnagyobb tekin-
télye hazájában. Apróbb cikkeit, nagyobb
tanulmányait egyaránt jellemzi a megfi-
gyelés és a kifejezés élessége s a széles
körű tájékozottság. Új könyve szemléle-
tének alapjait körvonalazza.

Miért nincs ma tragédia? Hogyan lehetne
mégis újjáteremteni? - ezek a kérdések
mozgatják Kerr fantáziáját, s ez azért is
izgalmas, mert az ő felfogása szerint igazi
komédia csak a tragédia árnyékában élhet.
Erre az összefüggésre különben már
Lukács György is rámutatott. Kerr
mindenekelőtt felülvizsgálja a tragédia
közszájon forgó, iskolás ismérveit.
Valójában igen kevés remekműre áll, hogy
a tragikus hősnek valami vétséget kellett
elkövetnie, az pedig tévhit, hogy a
tragédiának szükséges követelménye a
lehangoló, zord befejezés. Ennek
ellentmond az Oreszteián kezdve számos
ó- és újkori remekmű, amely a hős meg-
dicsőülésével zárul. Inkább a vígjátékra
jellemző, hogy a hős problémája meg-
oldatlan marad, mert megoldhatatlan, s a
happy end rögtönzésszerűen odacsapott
toldalék, össze nem illő emberek össze-
boronálása az állítólagos boldogság ígé-
retével, hogy a közönség békén hazame-
hessen. Shakespeare és Moliére legtöbb
vígjátéka ilyen; ami pedig a tragikus vét-
séget és a zord befejezést illeti, ezekre
ugyan jó mintapélda az Oidipusz király és
a Macbeth, de a többi tragédia csak ravasz
mesterkedésekkel fér be a szűkre szabott
kategóriákba.

A tragédia kategóriáját, ha pregnánsan is,
de tágabban kell meghatározni, hogy
nehézség nélkül beférhessen minden érté-
kes mű. Kerr szerint a tragédia lényege az
emberi szabadság lehetőségeinek kutatása,
az a küzdelem, amelyet egy ki-magasló
egyéniség - a gyakran isteni vagy
istenekkel egyenrangú tragikus hős - a
haladás ügyében az emberi szabadságért
vív. A cél többnyire jó és nemes, az
eszközök kevésbé. Csakhogy a hős nem
tudhatja előre, hogy választott esz-köze
végül jónak vagy rossznak bizonyul-e.
Saját belátása szerint kell cselekednie, s a
hős nagyságát épp önállósága adja meg: őt
a küzdelemben nem korlátozhatja senki és
semmi. Végül akár győz (megdicsőül) a
hős, akár elbukik, a néző előtt világossá
válik, hogy az emberi szabadságnak ez az
útja járható-e vagy sem, s ez a végső
fölvilágosodás mindenképpen az emberi
haladást szolgálja.

Az igazi komédia hőse - Arisztophanész
óta - szintén az emberi szabadság



lehetőségeit kutatja, csakhogy itt a korlá-
tokra esik a hangsúly. A testi vagy szel-
lemi béklyókra, amelyek kezdettől fogva
megalázzák a hőst, földhöz kötik, küz-
delmét lehetetlenné teszik. A szellemnek
ellenáll az anyag, s az ember végül egy
vállrándítással fogadja el, hogy a világ
ugyan rossz, de lehetne még rosszabb. A
komikus hős nevetségesnek született, de ő
azért tragikusan komolyan veszi ön-magát.

Ha tragédia és komédia csak a sza-
badságért folyó küzdelem talaján jöhet
létre, érthetővé válik, hogy mindkettő
miért apadt el. Három nagy sokk érte az
emberiséget az újkorban, s ezeket még
nem tudta kiheverni. Copernicus eltöröl-te
az eget, s az ember nem hiheti többé, hogy
a kozmosz közepében áll. Darwin még
jobban megtépázta az ember hiúságát,
amikor elvette tőle az isteni szikrát.
Hiszen, ha az ember a természet műve,
akkor nem ő idézi elő a fejlődést, a
haladást, hanem csak átéli, elszenvedi.
Végül Freud azt is megmutatta, hogyan
működik a nagyszerűnek és önállónak vélt
emberi szellem: a tudatos cselekvést
meghatározza a tudattalan, az egyéniséget
a sok öröklött és egyéb sajátosság, s így az
egyéni szabadság csak illúzió. A modern
ember nem bízhat már vakon önmagában,
annyira problematikussá vált egyénisége
és szabadsága. Ábránddá foszlott a
küzdelem a környező világ
meghódításáért, hiszen ez a világ
meghódíthatatlan, bonyolult okok és
okozatok hálózatává terebélyesedett. Ilyen
légkörben kétséges lenne nemcsak a
tragikus hős törekvéseinek őszintesége,
hanem cselekvéseinek értéke is.

Más vetületét mutatja meg ugyanennek
a problémának az egzisztencialista
filozófia. Sartre szerint az ember léte egy-
értelmű azzal, hogy cselekszik, ezért
kénytelen állandóan cselekedni. Így
azonban állandó választásra, örök sza-
badságra van ítélve vagy kárhoztatva,
viszont cselekedetei értelmét, értékét, s
így önnön mivoltát csak akkor mérheti föl,
amikor már kipróbálta. Ez a szabadság
örökös magányba taszítja az embert, nincs
is más kivezető útja, mint a meg-
semmisülés. Ez a filozófia tükröződik
Camus Caligulájának amoralitásában,
Beckett végletes pesszimizmusában, de -
Kerr szerint - a modern tragédia lehető-
ségeit is megcsillantja. Éppen csak meg
kell fordítani, a talpára állítani: a vá-
lasztást, a szabadságot az embernek arra
kell felhasználnia, hogy a haladást szol-
gálja, értelmet keressen léte számára. A

Copernicus-Darwin-Freud okozta sokk
ugyan demisztifikálta, reálissá tette a vi-
lágról és az emberről alkotott képet, de a
cselekvésre és szabadságra ítélt ember
tragikus hőssé magasodhat isteni tulaj-
donságok nélkül, szellemi ereje folytán,
ha ezt az erőt valami nemes cél érdeké-
ben veti be.

Kerr úgy látja, hogy a mai drámairo-
dalom legnagyobb baja a két klasszikus
műfaj összemosódása: a legértékesebb
darabok egyszerre tragikusak és komiku-
sak. Williams, Dürrenmatt vagy Albee
művei komikus hangvételűek, noha mon-
danivalójuk tragikus. A keserű komédia
valójában a szunnyadó tragédiát szeretné
felébreszteni. A bohócnak van a legna-
gyobb szüksége a szabadságért, haladásért
rendületlenül küzdő, szörnyű fájdalmak
közt elbukó, nagyszerű tragikus hős-re.
Mert ha ez új életre támadna, a bohóc
végre ismét elmondhatná neki, hogy az
ember korlátai mit sem változtak, s az
egész küzdelem képtelenség, értelmet-
lenség.

Kerr könyve elgondolkoztató olvas-
mány, de nem mindenütt meggyőző. A
tragédiának iskolás szabályait könnyű el-
marasztalni, de ezzel az író nyitott kapu-
kat dönget. Az viszont nem teszi túlsá-
gosan meggyőzővé érvelését, hogy az
ókori tragédiák közül a nem éppen ki-
magasló Oltalomkeresőkre hivatkozik a
legtöbbször. Még ha igaz is, hogy Arisz-
totelész nyomán idáig az Oidipusz király
volt a mintapélda, s részben ezért szűkült
le ennyire a tragédia közhasználatú és
iskolás fogalma - Kerr elmélete hasonló
megszorításokat, kizárásokat ered-
ményezne egy kevésbé szerencsés példa
nyomán.

A tragédia fogalmát, úgy hiszem, két-
féle módon lehet megközelíteni: az iro-
dalom története vagy elmélete felől. Ha a
történeti megközelítést választjuk, csak
azokat a műveket tekinthetjük tragédiá-
nak, amelyek eredetileg is ezt a műfaji
megjelölést hordozták. De akkor a re-
mekműveken kívül (görögök, Shakes-
peare, Racine) foglalkozni kellene a mű-
faj hanyatlásával (francia álklasszikusok,
Voltaire, XVIII. századi angolok), s leg-
alább utalni átalakulására. Ez a vizs-
gálódás oda konkludálhat, hogy a tragédia
bizonyos társadalmi körülmények adekvát
kifejezője volt, s azokkal együtt pusztult
el. Föltámadásához hasonló társadalmi
körülményeknek kellene előállni, persze
magasabb szinten. Kerr azonban
figyelmen kívül hagyja a társadalmi
berendezkedés formáit.

Az elméleti megközelítés alapja olyas-
mi lehetne, hogy miféle közönségigénye-
ket elégített ki a tragédia. Kerr gondo-
latai ezt is megközelítik, mikor a nagy-
ság, haladás, fejlődés eszméit boncolja,
de azzal nem vet számot, hogy ezek az
eszmék máskor is utat találtak a szín-
padra és kiváló műveket hoztak létre, ha
más műfaji megjelölés alatt is. Csak jel-
zésként hadd utaljak itt Lope de Vega,
Calderón, Corneille, Schiller nevére,
Goethe Faustjára. Ilyen alapon meg le-
hetne találni a tragikus életérzés olyan
modern megvalósulásait, mint a Szent
Johanna, az Amerikai Elektra vagy A
salemi boszorkányok, s objektíve több
reményt lehetne fűzni a tragédia újjá-
éledéséhez - még ha ez más címke alatt
történik is.

Kerr tudományos fölfedezésekben (Co-
pernicus, Darwin, Freud tanításaiban)
keresi a tragikus légkör megzavarodásá-
nak okait. De ha az emberi szellem fej-
lődése szükségszerűen így hat vissza a
színházra, akkor semmi jót nem várha-
tunk a jövőtől egy olyan korban, amikor
az ember elért a Föld elpusztításának
lehetőségéhez, az elektronikával pedig
egy önmagánál tökéletesebb lény megte-
remtéséhez. Hogy az egzakt tudományok
is hozzájárulnak a mindenkori szellemi
légkörhöz, azt nevetséges lenne vitatni.

Viszont az ezeknél lényegesebb társa-
dalmi változásokat észre sem venni -
naivság.

Ami a tragédia és a komédia egymásra
utaltságát illeti, ott is akad néhány
bökkenő. Kerr példái arra vallanak, hogy
Arisztophanész, Shakespeare és Moliére
művein kívül nem volt igazi komédia.
Maradandó vígjáték valóban igen kevés
van - például ma már Arisztophanész
művei is csak egy szűk réteghez szólnak,
nem az átlagos színházi közönséghez. De
azért Goldoni is megérdemelt volna egy-
két szót, A revizor is vagy Bernard Shaw
életműve. Kerr azonban egyfelől a
tragikus hős, másfelől a bohóc (clown)
személyére sűríti a tragédia és a komédia
kérdéseit, s ez oda vezet, hogy az ő
szemében csak az individuális, filozofikus
problémák az „igaziak", a társadalmiak
nem. Vizsgálódásai köréből teljesen
kiesik a társadalom vígjátéki bírálata, s
ettől mindaz, amit Arisztophanészről
vagy Csehovról mond, legföljebb
féligazság.

BENEDEK ANDRÁS






