
fórum

Bubnov: Agárd i Gábor ( Ik lády László fe lvéte le i )

szakkal szemben. De csak akkor nevet-
hetnénk, ha szerencsétlen flótás lenne.
Valamikor talán az is volt. A felesége
összeszűrte a levet a segéddel, s ő lelépett,
mert tudta, betörik a fejét. Ennél
szánalmasabb történet nincs is. De itt „a
mélyben" már nincs helye a siránkozásnak.
Ez realizmus. Számára az egyetlen talaj,
amin még megvet-heti a lábát. De ebből se
csinál ügyet. Csak tudja. És eszébe se jut,
hogy takargassa a bűnösségét. Nem fontos
már a kendőzés. Nem fontos a megjátszás.
Nem fontos, hogy mások mit gondol-nak.
Nem maradt egyéb java: elfogad-ni, ami
történt. Es ez az, amire azt mondhatjuk:
sors. Ha Agárdi Gábor belebújt a
szűcsmester bőrébe, ezért tette:
megmutatni a bubnovi sorsot. Olyan
nyíltan és tisztán teszi ezt, hogy minden
méltató szó, amit alakítására találhatunk,
többé-kevésbé közhelynek tűnik. Tudatos,
pontos, fegyelmezett szerepépítés.
Csakhogy a nézőteret nem a szerep-építés
ragadja meg, hanem maga Bubnov.
Szárazon, lelki pőreségében, mintha az
önámításokon átvilágító röntgengép
felvételét látnánk. S így nincs is semmi
titokzatos abban, ami első pillantásra
meglepő volt. Vagyis hogy eltűntek, át-
alakultak a jellegzetes (és mi tagadás, né-
ha modorosan ható) Agárdi-hangsúlyok,
az üresjáratok áthidalására szolgáló „fo-
gások". Már-már azt merném mondani:
elszemélytelenedett. Ha nem épp ettől
lenne ott a színpadon. Ha ez az elsze-

mélytelenedés nem feltámadás lenne. Új
élet. Valóság. Mert többek közt erről szól
a Gorkij-dráma: hogy az élet még itt, a
legmélyebb ponton is élni akar. „Szent
okokból", Ady kifejezését használva, s
nem véletlenül: úgy tűnik, Agárdi
Bubnovja ezekre a „szent okokra" tapint
rá.

Liviu Ciulei, akinek nevéhez az elmúlt
évtizedek egyik legjelesebb Éjjeli mene-

dékhely-rendezése fűződik, három gon-
dolkodótípust lát a drámában: Szatyint, a
szkeptikust, Lukát, az idealistát és
Bubnovot, az egzisztencialistát. Ciulei
írását a Nemzeti Színház mostani, kitűnő
anyagokat tartalmazó és jól szerkesztett
műsorfüzetében olvasom, s nyilván nem
véletlenül; mégsem hinném, hogy Agár-di
Bubnovjára az „egzisztencialista" ka-
tegória használható. Mint ahogy a Nem-
zeti Gorkij-értelmezése Szatyin és Luka
interpretálásában is kerüli a kategóriákat.
Tény azonban, hogy az Éjjeli menedékhely
szellemi-gondolati pólusait Szatyin és
Luka alakjában szokták meghatározni.
Ebben az Éjjeli menedékhely-ben azonban
Bubnov nem kevésbé lényeges. Nem
pusztán azért, mert Agárdi alakítása
minden szerénysége ellenére, illetve épp
azáltal méltán a másik kettő mellé
állítható; hanem gondolatilag is. Agárdi
Bubnovjában a filozófia és az élet
szétválaszthatatlan, szerves egység. Ettől
rejlik olyan erő e meditáló, lezüllött
szűcsben, amitől lélegzet-vissza-tartva
figyeljük monologizálását. A pénz és a
szerelem ereje, mely hatalmasabb-nak
bizonyult nála és amelynek áldozatul esett,
itt már elhalványul. Bubnov, mielőtt
végképp elveszne és el-merülne, mégis
mélyebb, igazabb forrás-ra irányítja a
figyelmünket. S ezt a forrást nem lehet
más szóval jelölni, csak a nagyon gorkiji
kifejezéssel: hit az emberben.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Válaszúti tragédiák

A kortárs dráma nézője gyakran kísér-
tetiesen emlékeztet Constance Chatterley-
re, D. H. Lawrence híres regényének
hősnőjére: a lady kielégítetlen nő, mi
pedig kielégítetlen nézők vagyunk.
Pontosabban rnindegyikünkre az jellemző,
hogy a modern kor ábrázolt lehető-
ségeihez, illetve adottságaihoz képest túl
nagy a katarzisigényünk. A regény elején
D. H. Lawrence rendkívül meg-győzően
írja le Constance szerelmi vergődését. A
hölgy arisztokrata férje fél testére
megbénult, így a szerelemben
harcképtelen. De ez még csak a tragédia
egyik fele. Igen hamar csődbe jutnak
Constance első házasságon kívüli
kielégülési kísérletei. A telivér lady,
mielőtt igazi párjára, a vadőrre rátalál-na,
férje irodalmi batátai között keres
magának partnert. ltt azonban csak a kínos
csonkaszerelmet ismerheti meg. M. amúgy
decens, művel középosztálybeli választott
férfiassága elenyészik a fél-úton, erőtlenné
válik - miközben persze becsületességét, jó
szándékát, nemes törekvéseit a lady egy
pillanatig sem von-hatja kétségbe. Csak
mindez édeskevés a női üdvösséghez.

Nézőként hasonló érzésekben lehet ré-
szünk. Durván és tapintatlanul így fogal-
mazhatnánk: valami elkezdődik a szín-
padon, várunk a gondolati izgalomra vagy a
tomboló játékra, aztán lassanként lekonyul
a biztató lendület, a gondolat egyre
sivárabb lesz, játék pedig fokról fokra
lomhább. A drámaíró égető társadalmi
összeütközéseket ígér, de legalábbis a mai
magyar valóság tüzetes bemutatását, tehát
vad szeretkezéseket vagy a legrosszabb
esetben tisztes házasságot, aztán, amikor
szaván fognánk, szóvirágokkal fizet ki
bennünket, lelkes, de reménytelenül meddő
szó-áradattal. Drámaíróink remek témákat
dolgoztak fel, fantasztikus elánnal indultak,
hogy aztán nyomtalanul tüntessék el a
katarzist, jeltelen sírban, valahol a mű
közepetáján. A kifulladás, illetve a
keményebb megoldások kerülése, a valóság
tetszetős kendőzése drámatermésünk egyik
jellemzője lett. A mai magyar közéleti
dráma mintha valamely válaszúton



tehetetlenkedne. Lendülete mindig nosz-
talgikusan szép, megtorpanása azonban
szimptomatikus, lankadása bosszantó,
megalkuvó kommercializálódása figyel-
met ébresztő.

Póriasan így is mondhatnánk: a mai
magyar valóságot ábrázoló drámák egy
részében általában nem történik semmi.
Illetve csak az történik, ami szokványos: a
színmű elismétli, amit úgyis tudunk,
vannak rossz házasságok, pocsékul, vesz-
teségesen termelő vállalatok, lázadó ifjak,
a korrupció középszinten általános. Ezek
természetesen valóságos, sőt fontos em-
beri, közösségi gondok. Az a tény, hogy
színpadot kérnek, komoly társadalmi jel-
zésnek fogható föl, és messze túlmegy az
esztétika határain. Az is figyelemreméltó
jelzés persze, hogy ezek a gondok -
ahogyan az utóbbi évek során dramatizál-
tattak - inkább becsületes és igaz közér-
dekű bejelentéseknek tűntek, mint eszté-
tikailag közérdekű és közösségi ábrázolá-
soknak. Gyakran furcsa érzéseket váltottak
ki a szemlélőből. Körülbelül efféléket: a
színház végül is nem lakáshivatal, s nem is
telefondoktor. Ha a napi gondok ezen a
fórumon, a dráma fórumán kérnek szót és
követelnek megoldást, az nem kevesebbet
jelez, mint hogy eme kérdéseket ott nem
válaszolták meg, ahol erre elsődlegesen
hivatott dolgozók ülnek. Tehát mi
voltaképpen egy országos bürokratikus
mulasztás gyakorlati és esztétikai áldozatai
vagyunk. Napközben nem intézik az
ügyeinket a hivatalban, este pedig a szín-
házban sem kapjuk meg a katartikus
élményt, mert ehelyett egy össztársadalmi
panaszkönyvet olvasnak fel a jobb sorsra
érdemes színészek. Ha ez így megy
tovább, a legközelebbi mai témájú,
közéleti színmű arról fog szólni meg-
indult és felháborodott hangon, hogy
vendéglőinkben még mindig hideg a
pörkölt és meleg a sör.

Persze nem elsősorban a drámaírók
tehetnek erről a helyzettévesztésről, ők
csupán e sajátos kérdéscsuszamlás követ-
kezményeit fogalmazzák meg. A mű-
vésznek tulajdonképpen munkaköri kö-
telessége, hogy érzékeny hibajelző készü-
lék is legyen. És ezt meg is teszi: napi
feszültségeket jelez, a baj csak az, hogy
olykor az emelkedett szellemiség, a
kívánatos mérvű esztétikum feláldozása
árán is. A kritikusnak pedig

mutatis mutandis - az a kötelessége,
hogy ennek az áldozatnak nem teljesen
üdvös voltára figyelmeztessen.

A közvetlen írói reagálás persze min-

dig hatásos, e szemszögből a korszerűség
könnyen elérhetőnek látszik, s általa
hamar learatható a klasszikus babér: íme
rólunk szól a mese, sóhajt a néző hirtelen
meghatottságában. A dráma művészete
azonban nem ilyen egyszerű: nem
mindegy ugyanis, hogy a felismerés
milyen szinten következik be. A tetszetős
és közvetlen visszacsatolás nem oldja meg
a napi problémákat! Attól ugyanis eddig
kevesen kaptak új lakást, mert novellában
vagy színdarabban ecsetelték az albérlet
keserveit. A lakáshivatalnak ez a
megfogalmazás túl általános. A hivatal -
vérmérsékletétől függően - vagy rábólint a
műre, vagy tiltakozik ellene. Közvetlen
hatás eléréséhez tehát túl „artisztikus" az
efféle megfogalmazás, a közvetett, a
bonyolultabb, mélyebb, tehát művészi
hatás eléréséhez pedig erőtlen, mert
mechanikusan általánosít.

A drámaelemzéshez van néhány kitűnő
kályhánk - amelyektől el szoktunk indulni
-: a klasszikus tragédia, illetve olykor a
jelenkori történelmi dráma. Ha valamit
nem tudunk, általában a következő kérdést
tesszük fel: mit tett ilyen-kor Shakespeare,
mit csinált másképpen, mint huszadik
századi utódai? Ennek az
összehasonlításnak talán legszebb példáját
Walter Kerr egyik tanulmányában
olvashatjuk. Kerr szembesíti Shakespeare
drámaírói módszerét a naturalista
alapozású, tehát nálunk máig érvényes
drámavezetési módszerrel. Példázata
szatirikus, mulatságosan leleplező. Kerr
szerint Shakespeare-nél Romeo és Júlia
gyors szerelmesek; azonnal a tettek me-
zejére lépnek, míg a párhuzamul idézett
modern művek párocskái felvonásokon
keresztül üres, fűrészporízű pár-beszédet
folytatnak, átfecsegik a darabot, untatják
egymást és a nézőt. Shakespeare-t nem
érdekelte a pillanatnyi valószerűség, s bár
sokkalta hosszabb drámákat írt, mint az
átlag mai szerzők, órákon keresztül is
akcióközpontú tudott lenni. Kerr
stíluspéldázatát tovább bővíthetjük.
Shakespeare-t nemcsak a stílus apró
életszerűségei nem érdeklik, de a
körülmények és a szempontok hétköznapi
részletezése sem. Képzeljük el a modern
Romeo és Júliát. Ezt a szerelmet e
változatban valószínűleg a szülőkön kívül
a mellékszereplők és mellék-szempontok
egész dramaturgiai masinériája
akadályozná. A mai szerző minden
bizonnyal nem hanyagolná el a szülők
lelkének elemzését. Shakespeare-t nem
érdekelte a két középkorú házas-

pár életpályája, sőt még a nem túl idős
apák és anyák esetleges virgoncsága sem.
Utóda nyilván nem tűrné ezt az
antihumánus magatartást. A mai szerző
leginkább hosszú és mélyreható mono-
lógokat mondatna a szülőkkel arról, hogy
ők is voltak tizenévesek, s akkor milyen
más volt a világ, s hogy nekik mennyivel
nehezebb volt, mint gyermekeiknek,
továbbá arról is hallhatnánk né-hány
keresetlen szót, hogy mennyi baj,
viszontagság adódik tizenöt évi folya-
matos házasság után. Elképzelt drámák-
ban Páris grófnak is meglenne a maga
külön kis élete, sőt valószínűleg mint
szikkadt lelkű, jól kereső és törtető
mérnök-közgazdászt kellene sajnálnunk,
és elítélnünk három órán át. A szerelmi
tragédia elsikkadna ebben az iskolásan
valósághű dramaturgiában. Es itt a
szétfolyás, az elaprózódás már nem
csupán stiláris, szerkesztési gyarlóság
következménye, ezen a ponton mindez
tartalmi hiányossággá válik.

Az utóbbi évek tanúsága szerint a
szerkezeti szilárdság megőrzésére né-hány
történelmi drámánk, illetve né-hány
társadalmi komédiánk adott jó példát.

A történelmi drámákat gyakran bírálják
azért, mert nem közvetlenül a mai
valóságot ábrázolják. Ennek sokféle oka
van, az egyik talán az, hogy itt a szerző
ösztönösen vagy tudatosan, de
mindenképpen épít arra az előnyre,
mellyel az efféle hősök bírnak. Sütő
András Kálvinja, Székely János Petro-
niusa, Páskándi Géza Dantonja eleve
nagyszabású jellem, a drámaíró nyugodtan
rájuk bízhatja legfennköltebb, leg-
égetőbben mai gondolatait. E hősök tirá-
dái a legteljesebb mértékben és a leg-
mélyebben rólunk szólnak - mégis ezeket
az eszméket nehezen tudnánk elképzelni
úgy, hogy egy hozzánk hasonló hős, egy
mérnök vagy például egy szak-szervezeti
bizalmi mondja el őket. De az a
piedesztál, amelyen ezek a hősök állnak,
mégsem csupán történelmi, műveltségi
vagy társadalmi rangbéli, hanem - jó
dráma esetében - főként művészi. A
történelmi téma csak lehetőséget ad arra,
hogy a szerző ne váltsa aprópénzre a
valóságot, kedvez a dramaturgiai in-
tegritásnak, de természetesen a téma ön-
magában még nem teremti meg a művet.

A komédia másként, de végül még-is
ugyanerre a szerkezeti szilárdságra
törekszik. Örkény István sajátos humorára
egyebek mellett az is jellemző, hogy a
szerző e csodálatos és nagyszerű



négyszemközt
vezércsellel játssza ki, illetve kerüli meg a
naturalizmus ravasz csapdáit. Csurka
István hasonló eredményeket ért el azzal,
hogy szigorúan tartja magát a vígjáték
egészséges és könyörtelen
hagyományához. Klasszikus értelemben
vett társadalmi komédiákat ír, melyeket az
angol terminológiával írhatunk le talán a
leg abban : comedy of manners; művei oly
találóak és oly szórakoztatóak, mint
például Congreve színjátékai. Legjobb
tragikomédiáinkra és víg-játékainkra az
jellemző, hogy a műfaj törvényeit követve
megszervezik a kis-szerűséget, ezzel
emelkednek esztétikai magaslatra. A
középfajú színműben vagy a
posztnaturalista drámában ennek épp a
fordítottja történik: nem a mű szervezi
meg a lényeges és lényegtelen tényeket,
hanem a kisszerűség szervezi, irányítja,
uralja a művet.

A mai középfajú színdarabokból te-hát
elsősorban az esztétikai emelkedettséget, a
drámai könyörtelenséget, a katarzis iránti
érzékenységet és a művészi bátorságot
hiányoltuk. Ez utóbbi fogalmat szigorúan
cl kell választanunk attól, amit
hétköznapian politikai vakmerőségnek
mondanak, illetve tisztelnek. A bá-torság -
mint annyi más egyéb kategória - szintén
inflálódott némiképp, s ily módon az írói
középszerűség egyik legbiztosabb
búvóhelyévé vált. Így ma már laza
kapcsolat is alig fűzi ahhoz, amit esztétikai
bátorságnak hívunk. Ez persze
közhelyszerű megállapítás, de mégsem árt
újra meg újra elmondani. Ma már nagyon
sokan írnak tetszetősen kényes témákról -
például a lakásmanipulációkról, a
tivornyázó, vadászó funkcionáriusokról, a
mérleghiányos téeszekről, a hivatali
visszaélésekről és a fiatal-kori bűnözésről.
E művek egyik legnagyobb hibája az,
hogy szerzőjük legtöbbször megrészegül a
témaválasztás merészségétől. A művészi
ábrázolásra, az út végigjárására így már
nem futja az írói energiából. Az igazság
hosszadalmas keresését, szenvedélyes
kutatását gyakran a vélt igazság, valamely
hangzatos szólam vagy részigazság
kimondása, demagóg meghirdetése
helyettesíti. Az utókor majd sokat törheti a
fejét, hogy a huszadik század második
felének középfajú színműveiben az
értelmiségiek miért olyan frusztráltak, a
vezetők mi a csudának töltötték idejük
nagy részét vadászházakban, míg a
munkások a csapszékekben búsongtak.
Lehetséges, úgy vélekednek majd, ezek
kardinális és minden egyebet kiszorító
ábrá-

zolása éppoly fölösleges és érthetetlen írói
modor volt, mint az úri kisasszonyok
életét betöltő zongorázás egykori érzékeny
leírása. Igazuk lesz, s még szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, ha csak kacagnak
ezen unokáink, s rájönnek arra, hogy
mégsem ez volt korunk egyetlen lényeges
vonása.

Pedig a papírforma szerint az adott,
jelenkori történelmi, társadalmi körül-
mények között kitűnő, mélyenszántó
drámák tömege születhetne. Hisz legalább
oly izgalmas évtizedeket élünk, mint
amilyen például az Erzsébet-kor volt.
Igencsak vaksi az, aki manapság az
élmények hiányáról, a valóság unalmas
voltáról panaszkodik, illetve eme téves
megfigyelésre hárítja a felelősséget a mai
magyar dráma egy részére jellemző
laposságért. A hiba talán a szemlélet
bizonyos maradiságában keresendő. Ab-
ban például, hogy a naturalizmus dra-
maturgiai gyakorlatának egykori kutató
szenvedélye az utódok kezén kényelem-
szeretetté, sematizmussá öregedett. A
drámaiság specifikumát ma másutt kellene
keresnünk, mint annak idején. A film, a
riport, a dokumentumok gyűjtésé-nek
fejlődése következtében ugyanis a színpad
már nem annyira versenyképes az élet
aprólékos másolásában, a részletek
meghökkentő, egyszeri ábrázolásában.
Bármelyik rádió- vagy tévériport
legyőzheti e tekintetben - új technikai
lehetőségek birtokában - a kisipari mód-
szerekre ítélt színházat. E fórumokhoz
képest a színház mindig kibírhatatlanul
lassúdadnak és mesterkéltnek tűnik. De a
lemaradás nemcsak a forma területén
behozhatatlan. A valóság felszínén
pásztázó színmű csak unalmas újra-
felmondásra képes, halovány epigonja
lehet a más műfajokban már sokszor
bemutatott társadalmi dokumentumok-
nak. A sajtó ez idő szerint már réges-régen
lerágta azokat a csontokat melyeken az új
magyar dráma egy része nem szűnik meg
újra meg újra rágódni. Anélkül persze,
hogy e témákról újat, drámaian sajátosat
tudjon mondani.

Nem ártana tehát új csapásokat keresni a
valóság erdejében: a középfajú mai
magyar színművek ugyanis csupán a
jelzett turistautakon hajlandók ma-napság
előrehatolni. Hogy az új ösvény merre van
- azt a színpad szemlélője nem tudhatja. A
kritikusra más feladat vár: a felfedezett
ösvényt majd őneki kell turistaúttá
nyilvánítania, a gondosan, pontosan
felfestett iránymutató jelzések is az ő
munkáját dicsérik majd.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Hatalmas, őrjöngő,
tébolyult látomás"

Beszélgetés Spiró Györggyel

-- Tudjuk, hogy már réget - mondhatni gyer-
mekkora óta - ír színműveket, erről legtöbbször
nyilatkozott. Hogyan lesz valakiből ilyen
eltökélten drámaíró? Miféle sugallat vagy
indíttatás kell ehhez?

- Megírtam egyik novellámban (Előszó
posztumusz drámakötetemhez), hogy tizenöt
éves koromban, akkori és máig legjobb
barátommal a Margitszigeten
meghánytuk-vetettük, mi legyen belőlem.
Sorra lemondtunk a fizikáról, a
festészetről, mindarról, amit addig csi-
náltam, amiben fantáziát láttam, és el-
döntöttük, hogy drámát kell írni. Mert
nagy költők már voltak, a próza hosszú és
unalmas, meg különben is sok apróságot
kell tudni hozzá az életből - maradt tehát a
dráma, ami tudvalevően filozofikus műfaj.
Egyébként pedig épp itt az ideje, hogy
meghonosítsuk Magyarországon. Az ötlet
tulajdonképp nem az enyém volt, hanem a
barátomé. Anyám pedig, aki valamikor
színésznő volt, el-vitt családunk jó
barátjához, Bálint Lajoshoz, kérdve, mit
csináljon a gyerekével, aki azt mondja,
hogy drámát akar írni. Bálint Lajos ellátott
olvasni-valókkal. Kitűnő könyvtára volt,
amiből akkor még elég keveset tudtam
használni, mert nem beszéltem nyelveket.
Ami magyarul volt, azt elolvastam, és
közben beszámolókat, tanulmányokat, kis
esszéket kellett írnom a feldolgozott
anyagról. Aztán egyfelvonásosokat, kü-
lönböző stílusban. Mindettől azonban nem
kellett volna végérvényesen a dráma
mellett döntenem, mert közben verseket is
írtam és műfordítottam. Tulajdonképpen
abban a korban lehetett valami alapvetően
drámai. Visszagondolva, nem lehetett
véletlen, hogy anynyira erőltettem a
drámát, s az sem lehetett véletlen, hogy
akkor, 1962-ben, elkezdtem egy darabot,
amin mind a mai napig dolgozom. Vagyis
már tizenhetedik éve próbálom megírni, és
még mindig nem sikerült. Ot-hatféle vál-
tozata is volt, három-négyévenként
megpróbálom átdolgozni, mert a téma,
amibe első nekifutásra természetesen
hülye és dilettáns móc on vágtam bele,
azóta sem hagy nyugodtan. Eddig nem


