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Ünneprontás
az Elvarázsolt Szigeten

Induljunk ki két fájdalmas megállapítás-
ból. Íme:

1. ha egy korszakban hiányzik a drá-
mairodalom, ez nem meglepő és nem
rendkívüli jelenség, sőt! inkább az a
meglepő és az a rendkívüli, ha van;

2. az a panasz (egyesek számára: az az
öröm), hogy ma a drámairodalom vi-
rágzásának - vegetálásának! - a feltételei
nincsenek meg: ez társadalmi rendsze-
rektől független jelenség, világjelenség.

Ami az első megállapítást illeti, vegyük
csak számba a drámai virágkorokat -
milyen rövidek.

A görög csoda hetvenöt évig tartott.
Szalamisztól a Harminc Zsarnokig. (Bár
utána a görög színházi kultúra - reprízekből
élve - még évszázadokon át divatozott és
terjedt, de csupán mint tisztes művészi
ipar.) Az Erzsébet-kori dráma nem
kevésbé csodás virágzása még ennyit se
tartott: egy emberöltő volt az ideje.
Corneille, Molière, Racine teremtő
korszaka: hatvan év. A spanyol
aranyszázad: csakugyan épp egy század.

A drámairodalom természetes állapota -
olybá tűnik - inkább a nemlét, mint a lét.

Hiszen amikor látszólag minden fel-
tétele megvan, ne adj isten, nem üt be a
virágkor. Például Franciaországban a
n a g y forradalom és a császárság idejé-
ben. A papírforma szerint a nagy társa-
dalmi változásokkal egyidőben nagy
konfliktusoktól terhes drámáknak kel-lett
volna születniök. A világirodalmi szint
eleve biztosított volt. És a drámák nem
születtek meg. (Igaz, hogy a nagy
regények sem, és a nagy költészet sem.)
Hiábavaló volt Diderot és Beaumarchais
sokat ígérő nekifutása: harminc évre
beállt a pangás. Egészen Victor Hugóig.

Ne tekintsük tehát azt se rendkívüli
esetnek, ha ma - szinte egyik évről a
másikra - megszűnt (legjobb esetben is:
szórványossá lett) Európában a dráma-

(Beküldött felszólalás az Olasz Dráma Intézete
által szervezett megbeszélésen Saint Vincentban,
1978 szeptemberében. A szerző távollétében egyik
tanítványa dr. Antonello La Vergata olvasta fel.)

irodalom. Se rendkívülinek ne tekintsük
ezt, se szükségszerűnek. Hiszen akár
virágozhatnék is. A drámairodalom létét-
nemlétét nem határozza meg fatálisan a
társadalmi valóság; vagy legalábbis a
meghatározó motívumokat nem a gaz-
dasági élet és a politikai hatalom szembe-
tűnő tényei között kell keresnünk.

Oroszország történetében a század-
fordulón semmi sem utalt arra, hogy a kor
legmaradandóbb drámai irányzata, a
Csehové, a nosztalgia és a búcsú jegyé-
ben fog megszületni, és hogy ez az újon-
nan felfedezett lírai dráma ellenállhatatlan
aktualitással fog szólni egy századon (és
még ki tudja, hány századon) át.

Az első világháború előtti években hir-
telen felvirágzó magyar drámairodalom
tüneménye (Molnár Ferenc, Lengyel
Menyhért, Móricz Zsigmond, Füst Milán,
Szomory stb.) a társadalmi fejlődéssel
könnyen magyarázható. De az már
lényegesen kevésbé, hogy a második
világháborút megelőző években felvirág-
zik Magyarországon - és épp a legkitű-
nőbb írók kezén - egy sokszínű, igényes,
társadalmilag elkötelezett drámairoda-
lom, s odaadó közönséget teremt magának
(Németh László, Tamási Áron, Illés
Endre, Kodolányi, Remenyik stb.).
Magyar Bálint nemrég megjelent, sokat
vitatott könyve a Nemzeti Színházról
feltárja, hogy mennyi kontingens elem
szükségszerűnek éppen nem mondható
ö s s z játéka idézte elő ezt a virágzást.

A drámatörténet efféle rendhagyó je-
lenségeit számba véve (gyakoribbak, mint
a nem rendhagyók) meg merném
kockáztatni a z t a megállapítást, hogy a
drámai virágkorok megjelenésükben is,
hozzánk szóló üzenetükben is - inkább
paradox (például egy paradox sze-
mélyiségen át megvalósuló), mintsem
szükségszerű fenoménjei a kultúrának.

Ami azt is jelenti, hogy ha nincs virág-
kor: ebbe nem muszáj fatalista módon
belenyugodni („ha nincs, akkor szükség-
szerű, hogy ne legyen"), mert bármelyik
pillanatban lehet.

Térjünk át a másik tételünkre: hogy a
dráma pangása ma: országok és ideoló-
giák határaitól függetlenül világjelenség.

Épp egy éve hallottam Aldo Nicolajtól
(ő is egy nemzetközi szervezet ülésén
sikoltott segítségért): „A kortárs dráma
szisztematikusan van eltűnőben a mai
színházak repertoárjából . . . Ha ez az
áldatlan folyamat tovább tart, meg fogjuk
érni a drámai szerző eltűnését, oly-
annyira, hogy (ha csak fordulat nem kö-
vetkezik be), hamarosan úgy beszélhe-

tünk a drámaíróról, mint a mammutról
vagy a dinosaurusról, mint menthetet-
lenül kihunyt fajtáról. Hiába helyezzük el
a túlélő szerzőket védett rezervátumban,
puskavégre kapják őket a színházi orv-
vadászok, és a műveiket kiszorítják a
színpadokról."

Milyen ismerős hangok! Athénban
mondta el, franciául, egy olasz kolléga.
Otthon érezhettem magam.

Ez év elején a Sipario folyóirat kezdett
ankétot a drámaíró és a közönség
viszonyáról. A bevezető tanulmány első
két mondata így hangzik - Edoardo
Sanguineti írta:

„Új olasz színház nincs. Tudjuk. És
azért nincs, mert nincsenek drámák,
nincsenek drámaírók."

Lírával vagy öniróniával avagy éppen a
sírfeliratok lapidáris stílusában: a tragédia
halála. (Nem véletlen az sem, hogy e
címmel bestseller könyvet írhatott George
Steiner.)

Meggondolkoztató, hogy ugyanazt a
folyamatot egyszerre látjuk végbemenni
különböző társadalmi rendszerekhez tar-
tozó országokban - ott is, ahol a szín-ház
magánvállalkozás, és ott is, ahol a színház
a nép tulajdona és a közművelődés
szolgálatába van állítva.

Ennek a Saint Vincent-i megbeszélés-
nek a címe: A drámaírók sorsa Európában.

Félek, hogy Európa oly áhított egysége
soha olyan tökéletesen meg nem valósult,
mint ma a drámaírók közös sorsában.

„Káin, hol van öcséd, Ábel ?" - ezt a
kérdést, az eltűnt drámaírót keresve,
rendszerint a Rendezőnek szokták fel-
tenni. Nem kisebb a tét közöttük, mint volt
egykor a Bibliában. Kié az isteni
kegyelem, a karizma? Azaz : melyikük-
nek van joga megváltani a világot? a
Rendezőnek-e vagy a Drámaírónak?

Sanguinetinek előbb már említett ki-váló
elemzésében - már a címe is: Ki innen a
szerzővel! - nagyon fontos mozzanatnak
találtam, hogy a rendezői hegemóniát a
hatalom szövetségében mutatja be. Utal
arra, hogy „a rendezői hegemónia
befészkelte magát a gazda-sági
adminisztráció és a kulturális politika
konkrét viszonyai közé, amelyek
támogatják és körülveszik ..."

Amire Sanguinetinek ez a kis közbe-
vetett megjegyzése rávilágít: alapvető
jelentőségű. A rendezői színház - ment-
hetetlenül - egy installált hatalom mellett
( v a g y annak ellenzéke mellett) el-
kötelezett és egyértelmű hitet valló szín-



ház. Most nem az az érdekes, hogy mi
mellett kötelezi el magát, hanem ennek a
formai velejárója. A rendezői színház -
gyakori tapasztalatunk szerint -: il-
lusztratív, sokszor didaktikus látványosság
a már megismert és megvallott igazságok
szolgálatában. Ahogy a kártyások
mondják: színre színt rak. Ahogy a magyar
argo mondja: rátesz még egy lapáttal. Ha
gitározó fiatalokhoz szól, akkor a
színpadon is gitározó fiatalok lesznek. Ha
viszont a szülőkhöz szól, a rossz
lelkiismeretű szülőkhöz, felemelt hely-
árakkal, akkor a színpadon szemléltető
jelképeket és helyzetgyakorlatokat fogunk
látni a polgárság hanyatlásáról.

Nem tartom véletlennek, hogy a „ren-
dezői színház" feltörésének évtizedeiben
az egész Shakespeare-repertoár szinte
kizárólag a Hatalom ábrázolásaként jelent
meg a világ színpadain - a veronai herceg
rendőrei gumibottal szerelték föl magukat
-, s minden Shakespeare-dráma azt a
közismert tényt illusztrálta újból és újból,
hogy a Hatalom hatalmi eszközökkel él.
Ugyanezekben az évtizedekben a
drámairodalom - talán a polarizálódás
törvényének engedelmeskedve - a
társadalmi meghatározástól függetlenül
bemutatott Lét abszurdumát fedezte fel.

A szakadás vonala jelzi, hogy mit vá-
laszt örökségül a Rendező, és mit a
Drámaíró, a nem is olyan régen még egy-
séges és teljes világábrázolásból.

A hajlandóság a bevett tézisek illuszt-
rálására nem a színház természetében
gyökerezett. (Az Ünnep, amelyből a szín-
játszás, a recitálás, az álarcos játék sza-
badsága egykor kialakult: éppen a feje
tetejére állított világ törvényen kívüli
állapota volt - esetleg a szolgák elég-tétele
a gazdáikon, az egész esztendő
megaláztatásaiért, a hívők kihívása volt ez
az istenekkel szemben . . .) A kísértés az
illusztrációra tehát kívülről jött. Ismeretes,
hogy az eszmerendszerek - akár hatalmon
vannak, akár küzdenek érte - hajlanak a
narcisszizmusra. (Figyeljük meg már azt a
szót is, amely a művészet hivatását egyre
általánosabban jelöli: „tükrözés" - eleve a
felszín ábrázolására utal, épp egy olyan
korban, amikor az anyag szerkezete, a
tudat alattija és a manipulációk mögöttese
volna az igazán megmutatni való lényeg.)

A dráma viszont, maga a drámai mű-faj,
arra a felismerésre szeretné inkább vezetni
a nézőjét, hogy a közvetlenül adott
valóságon túl - esetleg: annak ellenére -
munkálnak törvények a világban

és a lelkünkben... Megmutatja, hogy a
hatalom gyakorlásának igen-nemjei
mögött meghúzódhatnak ősi mitikus
modellek, regresszív és agresszív szen-
vedélyek, a paranoia és az önpusztítás
szédületei, az értelem rövidzárlatai és a
hamis tudatnak önáltató komédiái. Úgy is
mondhatnám, hogy a drámai műfaj,
szerencsés korszakaiban, legnagyobb
műveiben ellenpontozza a közvéleményt,
a közgondolkozást. A győztes görögöket
Aiszkhülosz megríkatja drámájával a
perzsák veszteségén. A katarzisról írva
már Arisztotelész fölfedezte a dráma
tisztító, gyógyító, üdvözítő erejét. Innen
csak egy lépés volt - bár kétezer-
háromszáz év kellett hozzá -, hogy
hasznosítsák a drámát mint gyógy-módot
a pszichoterápiában. A pszicho-dráma
csupán egy fokkal élesebben mutatja
minden dráma lényegét: átéljük benne
ellenfelünket vagy lényünk meg-tagadott
felét. És ez gyógyhatású, ez katartikus. És
így lesz - az érett drámai kultúráktól -
kerekebb a világ.

A drámairodalomtól elszakadó szín-ház
- figyeljék meg - erre a katartikus
funkcióra-egyelőre? alapvetően? - kép-
telen, sőt ma még fel sem fogja ennek a
drámai ellenpontozásnak a - társadalmi
egészséget szolgáló - jelentőségét.

Ha új drámai műveket nem fogad be a
színház, ez természetesen azt is jelenti,
hogy új drámai művek kevésbé fognak
születni. Minden fiókba rekesztett drá-
mával drámagenerációk hunynak ki. De
jelenteni fogja előbb-utóbb a színház
jelentőségének elkerülhetetlen pusztulását
is. Az eredeti drámai mű befogadása,
elfogadtatása és „konszakrálása" olyan
erőfeszítést kíván az ősbemutatót végbe-
vivő színháztól, amelyre saját egészsége,
fizikai erőnléte érdekében is szüksége
van. Teremtő erejének mégiscsak ez a
próbája. Ezt a kivételes erőfeszítést nem
pótolhatja sem a klasszikusoknak, sem a
külföldi daraboknak még oly zseniális
újjárendezése sem.

Az a két első Sarkadi-bemutató (Út a
tanyákról, Szeptember) a Horvai és Pártos
Géza vezette Madách Színházban nem-
csak A hős falu és A Kreml toronyórája stb.
sikerszériáinál volt jelentősebb hatású a
színház- és színészi fejlődésre, hanem
jelentősebb hatású volt - ha első
pillanatban paradoxonnak tűnik is ez -,
mint amilyen lett később a két
(önmagában talán izgalmasabb) posztu-
musz Sarkadi-drámának a bemutatója is
(Elveszett paradicsom, Oszlopos Simeon).
Ezek már „klasszikus" drámákká váltak

akkorra, az elkésett bemutatók idején:
írójuk sorsa akkor már nem forgott
kockán, már eldőlt.

Valamikor XIV. Lajos udvarában
napokig, néha hetekig tartó ünnepségek
folytak. Kápráztató látványosságok kö-
vették egymást. A fénypont rendszerint az
volt, hogy a Napkirály eltáncolta, hogy ő a
Napisten. Ilyen véget érni nem akaró
mulatság volt a Délices de l'Isle Enchantée.
Ennek keretében - valamelyik napon, egy
tűzijáték és egy jól sikerült balett között -
Molière társulata bemutatta Az úrhatnám
polgárt. A nagy röhejt, mindazokon,
akiket elkápráztatott akkoriban a
Napkirály fénye és kegye, vagy akiket
majd kétszáz év múlva fog elkápráztatni
Guizot „enrichissez-vous"-ja, vagy
háromszáz év múlva a német vagy a
magyar gazdasági csoda, a státus-
szimbólumoknak századunk alkonyát
beragyogó varázsa. Ez volt a nagy röhej -
sőt: előröhej - a polgáron, amikor a polgár
még haladó volt (sőt: még sokáig haladó
lesz), amikor a polgár még „védett
korában" volt.

Idézhetünk akár egy mai példát is az
idők menetétől függetlenül is fel-fel-
virágzó úrhatnám polgárokra és a köre-
ikből anakronisztikusan kiutált Dandin
Györgyökre. Csurka első darabjában
jelentek meg ők, a Szájhősben. A polgár-
családba beházasodott kommunista fiú
tragikomikus története volt ez. Figyel-
meztető vígjáték volt. „Akkor nem illett
szeretni" - írta róla mostanában egy
kritikus, némi önkritikával. A darab
vígszínházi bemutatója után egy-két évvel
az élet sorozatosan produkált színes
változatokat a Szájhős, a csak száj-hős
„nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet"

alapképletére.
Lehet, hogy, a drámaíró végül is efféle

bűneiért került kitelepítésre a színházak-
ból. Mert a katarzis érdekében, a társa-
dalom higiénéje érdekében hajlandó arra,
ami - mondjuk megint: a papírforma
szerint - inaktuálisnak tetszik. Mint ahogy
hajlandó volt ilyesmire Aiszkhülosz (aki
Szalamisznál megmutatta katonai
bátorságát a perzsákkal szemben, és a
Dionüszosz színházban megmutatta
drámaírói bátorságát a perzsák iránti
részvéttel), mint ahogy hajlandó volt erre
Molière és Csehov. Vagy mint Madách,
aki a nemzeti katasztrófát követő
gyászévtizedekben Világos helyett
világvégekben kezdett gondolkozni.

Elvarázsolt Szigetünk gyönyörei közül
azért marad ki mostanában egy műsor-
szám, a drámaíróé.


