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A „fiatal dráma" esélyei

Összejövetelünk tárgyát - a fiatal dráma-
írók és a színház viszonyát - szemlélve
pesszimista vagyok. Borúlátásom nem a
priori természetű; kizárólag tapasztalataim
tesznek pesszimistává. Nem hiszek a
világmegváltó vitákban, amelyek után a
dolgok majd jobban mennek. Sietek
hozzátenni, hogy éppúgy nem hiszek a
világsirató egyetértésben sem, vagyis ab-
ban, hogy jól kipanaszkodjuk magunkat,
és azzal a közös megkönnyebbüléssel
távozunk, hogy a helyzet úgyis remény-
telen. Nemegyszer tapasztaltam, hogy az
effajta alkotó erőfeszítéssel kiküzdött le-
targia valósággal mámorba, mondhatni
euforikus hangulatba ringatta a résztve-
vőket. Így hát legalábbis megértem azo-
kat, akik nem szívesen vesznek részt az
ilyen önsanyargató kéjjel negativista
szeánsszá szerveződött kábítószeres ösz-
szejövetelen, vagy ahogy mai nyelven
divatosan nevezik: szipózáson. Végül is
mi értelme van bús egyetértésben egy-más
nyakába borulni? Mint egy dráma-író
barátom mondta: „Inkább drámát írok
helyette." És bár nem hiszem, hogy azért
kevés a jó dráma, mert sok a róla folyó
szóbeszéd, álláspontjában azért
határozottan van valami. Annál inkább,
mert három színháznak tartozik darabbal.

Szándékosan lyukadtam ki erre a pél-
dára, tudniillik innen szeretném folytatni.
Íme, egy fiatal drámaíró - mert azt, ugye,
mondanom sem kell, hogy fiatal
drámaíróról van szó -, aki dolgozik. Akitől
darabokat várnak. Akinek a közel-jövőben
bemutatói lesznek. A kép meg-
nyugtatónak látszik. Túlságosan is. Hol
voltunk ettől tíz évvel ezelőtt? Azért
mondok tíz évet, mert e vitaindítóra ké-
szülve a hetvenes évek anyagát tanul-
mányoztam át. Bemutatókat,
publikációkat, nyilatkozatokat. Örömmel j
jelenthetem, hogy a helyzet azóta össze-
hasonlíthatatlanul jobb. És én főleg ezért
vagyok pesszimista, ami nem paradoxon
és főleg nem a minél rosszabb, annál
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jobb cinikus elvének előrángatása. Egé-
szen másról van szó. Igaz, hogy tíz évvel
ezelőtt nem volt Sarkadi Imre Drámaírói
Kör, nem volt Fiatalok Rivaldája, nem
volt minisztériumi ösztöndíjrendszer
de a fiatal írók ugyanúgy dolgoztak,
ugyanúgy voltak félkész és kész darab-
jaik, és a bemutatónak elméletileg ugyan-
olyan esélye volt, mint ma. Az esélyek
mégis csak elvétve, különös szerencse
révén realizálódtak, és ez a helyzet lé-
nyegében nem változott. Különösebb
kockázat nélkül megjósolható, hogy az
említett fiatal drámaírónak nem lesz a
jövő színiévadban egyszerre három be-
mutatója.

Borúlátásomra tehát az ad okot, hogy tíz
év óta annyi minden jó dolog történt -
kivéve azt az egy dolgot, hogy a fiatal
drámairodalom jelen van a színházban. A
fiatal drámaírók már jelen vannak
valamilyen formában -- hogy névlegesen-e
vagy valóságosan is, arról később
jelen vannak, elvétve, maguk a drámák is,
de a drámairodalom nincs jelen.

Kezdjük akkor innen, legyen ez az első
kérdés: van-e egyáltalán fiatal
drámairodalom? A hangsúlyt most is a
jelzőre tegyük, mint a magyar nyelvben
illik, ne a jelzett szóra: van-e fiatal drá-
mairodalom? Visszaemlékezvén egy nem
is olyan régi keletű szóváltásra, amely a
próza vidékén folyt, s amelyből megta-
nultam, hogy igen-igen sértő lefiatalírózni
valakit, készséggel - sőt mélyebb
meggyőződéssel - mondanám, hogy nincs
fiatal író és öreg író (s ennek meg-felelően
fiatal drámaíró és öreg dráma-író), hanem
csak jó író van és rossz író. Még inkább:
író és nem író. Igen ám, csakhogy a
prózairodalomban a „fiatal-íróság" elleni
tiltakozás mögött az rejlik, hogy az írót ne
az életkora, vagyis egy esztétikán kívüli
szempont szerint kategorizálják, és főleg
ne ennek alapján rakják be egy olyan
nemzedéki „kreclibe", amellyel egyébként
semmilyen közösséget nem vállal. A fiatal
próza-írónak ez a jogos gőgje már a
birtokon belüli szerző gőgje; azé az íróé,
aki ön-érzetesen követeli, hogy kizárólag
publikációinak esztétikai értékei alapján
ítéljék meg.

Ez persze föltételezi, hogy vannak

publikációi. Merőben más a fiatal dráma-
író helyzete - kénytelen vagyok egyelőre
ezt a kétes kategóriát használni, noha csak
munkahipotézisként. A fiatal dráma-író
ugyanis abban különbözik a fiatal
prózaírótól, hogy nem föltétlenül tud
publikációra hivatkozni. Engedjék meg,

hogy publikáción most előadott drámát
értsek, minthogy eretnek véleményem
szerint egy színdarab csak akkor tekint-
hető késznek, ha előadják - de a példa
akkor is érvényes, legföljebb egy kicsit
szűkül a lista, ha némi engedményt teszek
a nyomtatásban megjelent szövegek
javára. Még így is akad olyan számon
tartott fiatal drámaíró, akinek a műveit
néhány barátján kívül maximum néhány
színház dramaturgja ismeri.

Föltaláltuk tehát a lappangó dráma-írót,
a becsületszóra drámaírót, a dráma nélküli
drámaírót, akinek a helyzete sokkal
rosszabb, mint panaszkodó prózaíró
kortársáé, és aki szeretne hozzá hasonló
értelemben lefiatalírózott író lenni, még
azt sem bánná, ha bemutatott darabjai
alapján nemzedéktársaival és nem Csurka
Istvánnal sorolnák közös kategóriába.

Mint mindannyian tudjuk, ez a vágy
konkrét értelemben is nagyon reális: fiatal
íróból - értsd: fiatal prózaíróból -
változatlanul hamarabb lehet fiatal drá-
maíró, mint abból a vakmerőből, aki úgy
érzi, hogy ha nem is teljes írói fegyver-
zetben, de legalább drámaírásra való
fegyverzetben pattant elő Zeusz fejéből.
Iránta még nagyobb a bizalmatlanság,
hiszen eddig egyáltalán nem bizonyított.
Nem bizonyított, s így nem bizonyíthat. E
circulus vitiosus abszurditásának analóg
példája valami olyan képtelenség lenne,
hogy csak az a jó párbajtőröző, aki már
megnyert egy-két kardversenyt, hiszen ez
is, az is vívás.

Mindebből annyi a tanulság, hogy a
fiatal drámaíró egyáltalán nem olyan elő-
kelő kategória, 'mint a fiatal prózaíró, és
nem is lehet belőle olyan hamar kinőni.
Mert a fiatal drámaíró - még ha van is
mögötte színházi bemutató - nem élet-kori
értelemben fiatal, hanem azért, mert kezdő.

Szemben azzal, aki befutott. És a mi
színházi gyakorlatunk azt mutatja, hogy
adott esetben nagyon sokáig lehet
kezdőnek lenni. Sőt, kezdőnek maradni.

Úgy is mondhatnám, hogy színházi
életünk permanens kezdőkké kényszeríti a
fiatal drámaírókat.

Schwajda György a szó valódi értel-
mében akkor volt fiatal drámaíró, amikor
A bohóc című darabját bemutatták, tizen-két
évvel ezelőtt; tizenkét évig nem lehet
büntetlenül fiatalnak megmaradni, leg-
följebb kezdőnek: olyasvalakinek, aki
bemutatóival együtt sem tudott szerve-seri
beépülni a színház világába - s talán
mondanom sem kell, hogy ez a helyzet
nem Schwajdára nézve sértő. Cifrább
példa, hogy legutóbb Boldizsár Miklóst



kellett ifjú drámaíróként üdvözölnünk
tizenöt évvel ezelőtt írt darabjának be-
mutatóján. Még megérjük, hogy aggas-
tyánkorú kezdők érettségijük előtt írt
drámáit fedezzük föl a színpadon.

Persze ez is jobb, mondhatnák kajánul,
mint az a régi magyar hagyomány, hogy a
szerző életében egyáltalán nem adták elő a
darabjait, azaz kezdővé is csak a halála
után, posztumusz válhatott. Alig jobb -
válaszolom szívem szerint -, mert míg az
előbbi esetben a mást tenni tehetetlen
utókor szolgáltat igazságot a halottnak,
addig az élő fiatal szerző örökös kezdővé
bélyegzésével maga a kortárs jelen öli
meg benne a drámaírót, megfosztván a
színpadi bemutatók tanulságaitól.

A kezdő-íróság Káin-bélyegének hát-
rányos következményeit, azt hiszem, nem
kell részleteznem. Az óvatosság a
kezdőkkel szemben szinte már kórosnak
tekinthető. Kedvem támadna, hogy annak
az amerikai prózaírónak a kísérletét, aki a
saját, korábban már kiadott könyve
kéziratát újra elküldte ugyanahhoz a
kiadóhoz, majd annak rendje és módja
szerint mint kiadhatatlant visszakapta,
megismételjem, némi kis változtatással,
hazai viszonyainkra alkalmazva. Mond-
juk, egy kezdő író művét valamelyik
befutott szerzőnk neve alatt futtatnám
körbe a dramaturgiákon, és megfordítva:
Jónevű Drámaíró soros darabja fölé
ismeretlen nevet csempésznék. A fiktív
kísérlet eredményét biztosra veszem:
kiderülne, hogy fontosabb a név, mint a
mű. De talán nincs is szükség kísérletre,
elég körülnéznünk színpadjainkon, hogy
olyan darabot találjunk, amellyel minden
ismeretlen kezdőt eltanácsoltak volna a
színház tájékáról, még ha kíméletlen
önfeláldozással maga vállalkozik is a
megrendezésére. Másrészt tudunk tehet-
séges, ám előadatlan darabokról. Végül is
fölborul az értékrend, ha egy-két korábbi
bemutató tekintélye utóbb már a
szinopszisokat is színpadra segíti, de az
elsődrámás szerzővel szemben a perfek-
cionizmus kérlelhetetlen elve érvényesül.

Persze ismerjük a színházi üzemmenet-
biztosítók reális ellenérveit, amelyekkel a
fokozott kockázatvállalástól való félelmet
indokolják. Röstellem fölsorolni őket,
noha változatlanul érvényesek. A
nagyszínházak tervteljesítési kötele-
zettsége áll az első helyen, és itt mindjárt a
stúdiókat szokták emlegetni mint ki-búvót
a pénzügyi terv alól s ekképpen a
kísérletek lehetséges színhelyét. Csak-
hogy stúdiók vagy vannak, vagy nincse

nek. Néha létrejönnek, néha megszűnnek.
Ha léteznek, akkor sem föltétlenül az új
magyar dráma műhelyei, hanem szokatlan
hangvételű - mondjuk így: avantgarde -
művek megszólaltatására, illetve rendezői
és színészi stílusok ki-munkálására
alkalmas helyek. És ki vitatná el a jogot,
hogy ezt a profiljukat éppoly fontosnak
tekintsék ?

Másrészt az az író, akinek azt mondja a
színház, hogy „légy szíves a stúdióban
gondolkodni", máris úgy érzi magát, mint
akinek cilinderben kell sétálnia az asztal
alatt. Tegyük föl, hogy meg akarja váltani
a világot, de a színházat ennél jobban
érdekli, hogy a darabjának kevés
szereplője legyen, s azok is főleg nők,
lévén a színésznőket kell szereppel ellát-
ni, mert az írók túl kevés női szerepet
írtak, William Shakespeare-t is beleértve.
Valahogy tehát úgy fest a dolog, hogy a
fiatal szerzőnek a női szereplők számát te-
kintve kell túlszárnyalnia Shakespeare-t,
holott ő lélekben talán a shakespeare-i
géniuszt szeretné legyűrni, mint egykor az
ifjú Kleist a költőfejedelem Goethét.

A példa, elismerem, sarkított, de egy-
részt igaz, másrészt csak modellként
szolgál. Ugyanis nem a stúdiókról van
szó, hanem a kompromisszumról. Nem a
végső kompromisszumról, aminek a
beszámítása nélkül jobb, ha az író - s
nemcsak a drámaíró - tollat sem vesz a
kezébe, hanem az eleve kompromisszumról.
Arról, hogy már amikor hozzáfog az
íráshoz, magára húzza az „elvárások"

kalodáját. Így pedig nem lehet jó drámát
írni.

Akárhány fiatal író nyilatkozott e
tárgyban az elmúlt tíz év alatt, az a gon-
dolat, hogy írni csak fanatikusan, a lehe-
tőségek méricskélése nélkül lehet, mind-
egyiküknél fölbukkan. A hét-nyolc évvel
ezelőtti Gyárfás-iskola drámaírótanoncai
hasonlóan beszéltek, mint nemrég egy
fiatal író - első, megtagadott bemutatója
után. Az előbbiek úgy vélték, hogy ők
könnyedén és nyugodtan írhatnak, hiszen
bemutatóra úgy sincs reményük; az
utóbbit éppen a bemutató győzte meg
ugyanerről, tudniillik fölismerte azt a
patthelyzetet, hogy ő tudna még olyan
darabot írni, amit bemutatnának, de olyat
nem akar; amilyet viszont ő akar írni, azt
a színház nem akarja bemutatni.

Körülbelül így fest tehát drámaíró és
színház rejtelmes viszonya, amely talán
kevésbé látszik majd rejtelmesnek, ha
leegyszerűsítjük író és rendező viszo-
nyára, hiszen mindannyian tudjuk, hogy
erről van szó. Sőt a további egyszerűsítés

kedvéért beszélhetünk életkori értelem-
ben fiatal drámaírók és fiatal rendezők
viszonyáról, amennyiben axiómaként el-
fogadunk két dolgot. Egyrészt, hogy a
„fiatal" nálunk harminc és negyven kö-
zöttieket jelent, másrészt, hogy az azonos
nemzedékhez tartozás itt csakugyan a
közös vagy legalábbis hasonló gondol-
kodás előfeltételének, következésképp az
eredményes kapcsolat zálogának látszik.

A kérdés most már az, hogy a biztatóan
indult, de mostanában magáról hírt sem
hallató Vámos Miklós-Valló Péter duón
és a talán most alakuló Bereményi-Gothár
kettősön kívül miért nem jöttek létre
hasonlóan tartalmas munkakapcsolatok.
Szoktak itt arra hivatkozni - s őszintén
szólva, jogosan-, hogy tíz évvel ezelőtt a
fiatal rendezők még nem voltak
pozícióban, örültek, hogy éltek, napi
jogaikért kellett harcolniuk főnökeikkel,
az idősebb generációval, így érthető, hogy
a harc zászlajára nem épp a fiatal magyar
dráma ügyét tűzték ki. Azóta a helyzet
változott, az akkori s még mindig fiatal
rendezők egy része már pozícióban van,
most viszont a társulatszervezés
nehézségeivel vagy a társulaton belüli,
jobb esetben stiláris, rosszabb esetben
személyi problémákkal kell megküzde-
niük, s a drámára megint nem jut energia.

Színházi fejlődésünk hetvenes évekbeli
szakaszának egyik sajátossága volt, hogy
a fiatal rendezők nem engedhették meg
maguknak a kétfrontos harc luxusát.
Mondanivalójuk kifejezése, színházesz-
ményük valóra váltása, más szóval a
bizonyítás gyorsabbnak látszott a világ-
irodalomból való válogatással, mint új
művek hosszadalmas és bizonytalan ki-
menetelű földajkálásával. Különösen
olyan helyzetben, amikor a bukás nem
egy-két produkció bukását jelentette
volna, hanem egy egész színházszemlé-
letét, ami színházművészetünk szempont-
jából a szó szoros értelmében tragikus lett
volna. Meg lehet kérdezni, hogy mi-ért
beszélek harcról. Talán nem ellenfelet,
hanem éppen szövetségeseket nyertek
volna a rendezők a fiatal drámaírókban.
Ez szépen hangzik, de amíg a színházban
a szövetségesek összegyalulódnak, addig
sok vér elfolyik, talán el is vérez-nek,
mielőtt az ellenfél odaérne. Különösen ha
mindkettőjüknek elveik és eszményeik
vannak.

Mégis azt mondom, hogy a fanatikus
drámaíró és a fanatikus rendező a legjobb
párosítás. Csak helyzet kell hozzá. Lan
gyos dolgok születhetnek kompromisz
szumból, a mindenáron való színpadra



kerülés vágyából, illetve az új magyar
dráma című rubrika kitöltési kényszeré-
ből, de jelentős dolgok nem. Helyzeten
pedig azt értem, hogy csak markáns
profilú, megerősödött szellemű színházi
műhelytől várható eredmény, mert csak az
ilyen intézmény képes tar-tósan a
vonzókörébe csalogatni, a saját
hullámhosszára hangolni az írót.

A kötődést mesterségesen is elő lehet
segíteni, erre szolgálnak azok az írói
ösztöndíjak, amelyekben a Kulturális
Minisztérium második alkalommal ré-
szesített tíz-tíz fiatal írót, tíz-tíz havi
időtartamra. Ez jó kezdeményezés, de
rövid távon túl sokat ne várjunk tőle. Úgy
értem, hogy a kilenchónapos kihordási idő
és a szokásos egyhavi próbaidő után nem
föltétlenül születik majd élet-képes
bemutató. Sőt, megkockáztatom, hogy
biztosan nem születik. Mert igaz, hogy
ezek a rövid távú házasságok a
gyermekáldás reményében köttetnek,
vagyis az író beígér egy darabot, cserébe
kap részletekben harmincezer forintot
állam bácsitól, ám a nyugodt drámaírás
körülményeit elősegítő anyagi támogatás
a dolog egyik oldala. A magam részéről
fontosabbnak tartom a színházzal, a
színházi munkával való ismerkedést.
Tudniillik a fiatal drámaírók többsége, és
főleg azok, akik a próza felől érkeztek,
kétségbeejtően nem tudnak szín-házul. És
közülük kerülnek ki azok, akik
ösztöndíjasként tíz hónapig jóformán
feléje sem néznek színházuknak, végül
mélán odavetnek egy kéziratot, nemritkán
valamelyik több évvel korábbi kísérletük
első fogalmazványát, majd a színház
szerény kérésére, hogy ezt tekintsék közös
tárgyalási alapnak, arrogánsan kijelentik,
hogy márpedig egy betűt sem hajlandók
változtatni.

Itt egy mély lélegzetet veszek, mert ha
eddig valakinek úgy tetszett a szavaimból,
hogy egy szelíden csengő fiatal drá-
maíróhad kér alázatosan bebocsáttatást a
teátrum falai mögé, ám egy mással
elfoglalt ádáz fiatal rendezőcsapat a
zsinórpadlásról lenyilazza őket, akkor ki
kell jelentenem, hogy ez a kép enyhén
szólva nem fedi a valóságot. A helyzet
úgy áll, hogy ez az irodalmi hátországgal
rendelkező, színpad nélküli, teátrumilag
sorsűzött fiatal írócsapat sokszor nagyon
is magabiztos. Ha csak az elveit tekintve
volna az, nem lenne baj, de sajnos, a
színházidegenségében is. Ezért is érzem
tisztességtelennek azt az ösztöndíjast, aki
legalább egyetlen bemutató előkészítését
és színpadi próbafolyamatát nem kí

séri végig. Ha meg tudná figyelni egy
leírt mondat átalakulását színpadi szituá-
cióban, akkor talán nem ragaszkodna
minden szóhoz többszörösen túlírt da-
rabjában, amelyben Karinthy-módra min-
dent kétszer mondanak, mindent kétszer
mondanak. Legalább. S ha a darab törté-
netesen megjelenik az irodalmi folyóirat-
ban, akkor makacs álláspontja sajnos még
igazolást is nyer. Már úgy értem, hogy
más színházidegenek szemében.

Szinte röstellek emlékeztetni némely
fiatal írót arra, hogy egy Örkény István
hétszer írta át a Kulcskeresőket a rendező
kívánságára, Csurka pedig a Deficit má-
sodik színpadi változatának próbáin a
rendezővel és a színészekkel együtt
töprengve készséggel igazította a mon-
datokat, szituációkat az új szereplők
alkatára.

De nem is erről a kétségtelenül fárad-
ságos dramaturgiai aprómunkáról van szó
elsősorban, hanem arról, hogy az író
próbáljon meg belehelyezkedni a színház
gondolatrendszerébe, vagyis azzal a
színházzal keressen kapcsolatot,
amelyikben lehetőséget lát a közös gon-
dolkodásra. Ezért mondtam az előbb, hogy
nagyobb az esélyük azoknak a
színházaknak, amelyeknél fölfedezhető
valamilyen egységes gondolatrendszer
vagy világszemlélet. Megfordítva is ér-
vényes: a tudatos színház tudatosan ke-
resse a neki megfelelő írópartnert. Így
alakulhatnak ki idővel az ideális párok.
Idővel, mondom, mert ebből az is kö-
vetkezik, hogy az ösztöndíj tíz hónapja
legföljebb az ismerkedésre elég. Ezért sem
szabad a tízhónapos próbaházasságtól
minden körülmények között élet-, azaz
színpadképes darabot várni. Inkább abban
kell bízni, hogy az évadon-ként elhagyott
író-menyasszonyok között a csélcsap
színház végül is megtalálja azt, akivel
tartós viszonyt kíván létesíteni. Ebben az
esetben az összeszokott partnerek
remélhetően már ösztönző díj nélkül is,
kizárólag a megismételt aktus spontán
öröméért és a szülőkre hasonlító közös
bemutató érdekében hajlandók kitartani
egymás mellett.

Valójában ekkor indulhat el az igazi
műhelymunka. Vagyis a legáltalánosabb
célokkal kell kezdeni: a színházról vallott
fölfogással, a valósághoz való viszonnyal, a
mondanivalóval. A formát már ki lehet
küzdeni közösen -- néha maga a mondani-
való kényszeríti ki a legmegfelelőbbet - ,
föltéve, persze, ha a forma csiszolására
alkalmas eszközöknek az író is a birtoká-
ban van. Itt lép be a képbe a drama

turg . . . és itt kezdődik el az a gyötrelmes
munkafolyamat, amely - ha már minden
más problémát megoldottnak
tekinthetnénk - tulajdonképpen az egyet-
len igazi tárgya volna ennek a mai vitá-
nak.

Tudniillik az, hogy hogyan születik a
dráma a színház műhelyében. Meddig
kell nyesegetni az írót ahhoz, hogy azért
önmaga maradjon? Hol van az a pont,
ahol már a legelszántabb írói gondolat
sem tud átevickélni a dramaturgiai buk-
tatókon? Viszont mikor fenyeget az a
veszély, hogy a göröngyös dramaturgia
gondos elsimításával együtt a mondani-
való élét is eltompítják, és egy kemény
mondanivalót nehéz zihálással a felszín-
re lökő darab helyett kapunk egy jólfé-
sülten semmitmondó művet?

A műhelymunka kérdései végtelenek.
És szeretném újra hangsúlyozni, hogy
ezek az igazi kérdések. Csak amíg elju-
tunk hozzájuk, addig az útakadályok
elgördítésébe és a terep megtisztításába
kell energiaigényes munkát ölnünk.

S nem tudom, hogy a mai általánosan
energiaínséges időkben kitart-e személyes
energiánk az út végéig.

E számunk szerzői:
ALMÁSI MIKLÓS egyetemi tanár,

az ELTE esztétikai tanszékének vezetője
ANTAL GÁBOR újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
BAJOMI LÁZÁR ENDRE műfordító, író
BALOGH TIBOR

a Színházművészeti Szövetség munkatársa
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Színházi Intézet főmunkatársa

SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,
az Élet és Irodalom munkatársa

SZŰCS MIKLÓS újságíró,
a Színházművészeti Szövetség
ügyvezető titkára

TAKÁCS ISTVÁN újságíró,
az MTI munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi irodalmi
tanszékének tanársegédje


