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Töredékes megjegyzések
a fiatal drámaírókról

„- Mennyi?
- Harminc

- Mi harminc?
- Mi mennyi?"

(Nagy András: Erózió)

Nem volt még olyan régen, amikor a mai
fiatal magyar drámaírók új nemzedékét
kezdték emlegetni. Spiró György, Bere-
ményi Géza, Nádas Péter, Kornis Mihály,
Schwajda György, Czakó Gábor, Vámos
Miklós drámáinak színházi történetében
ugyan több a meghatározó különbség,
mint a generációvá - sőt Nagy
Generációvá - szervező azonosság, még-
is egyfajta - itt-ott lassú, komótos - szín-
házi áttörés volt az övék. S aligha lehetett
sejteni, hogy hozzájuk képest, belőlük és
róluk „dobbantva" indul majd el - egye-
lőre kevésbé a színpad, mint a dramatur-
gok fiókjai felé - a következő nemzedék,
amely valójában már inkább szerzőcsapat.

Mihez képest?

A mai fiatal drámaírókról szólva szinte
szó szerint idemásolható Koltai Tamás-
nak a Hiánydramaturgia című kötethez
írott bevezető tanulmánya. Nem mintha
változtatás nélkül lenne igaz a mai hely-
zetre - e tekintetben ugyanis öt-hat-hét év
alatt felgyorsult az idő -, hanem azért,
mert azok az okok és elemzések, amelyek
a kialakult helyzethez vezettek akkor, ma
is „állnak". Sőt: mennyiségi erősödésük
minőségi váltásba látszik átcsapni. Azaz:
a színházak vállalkozókedve nem nőtt
(sőt), az erre fordítható (a bukást is meg-
engedhető) pénzösszeg sem (sőt), az írók
nem tudnak jobban „színházul" (sőt), a
mecenatúra nem lett fejlettebb (sőt).

Vinkó József - ugyancsak a Hiánydra-

maturgiában - „arctalan nemzedéknek"
nevezi Spiróékat. Lehet, hogy egyidejűleg
szemlélve őket igaza volt; ma azonban
mása kép. A képről ugyanis egy markáns,
karakteres, pompás, férfias arc te-kint le
ránk. A Spiróék által próbálgatott újfajta
dramaturgia valóságos klasszikus-nak
látszik a mai, nem létező dramaturgiához
képest. Kudarcaik - például a siker
képében megjelent Légköbmétertől a
bukás képében megjelent Kutyákig, hogy
csak Bereményitől vegyük a példákat -
fajsúlyos, testes, jellegzetes alkotások,

apróbb hibákkal. És hát végső soron: az a
fiatal drámaíró-nemzedék olyan, amilyen,
de van.

A Spiró-Bereményi nemzedékhez ké-
pest lehetne talán szemügyre venni a mai
fiatal drámaíró-nemzedéket - melynél
legalább három dolog kétséges. Hogy fia-
tal, hogy drámaíró és hogy nemzedék.
Lehet, hogy mindezen felül a „mai" jel-
zőre sem szolgál rá, lehet, hogy az is teg-
napi belőle, ami csak holnap vagy holnap
sem fog megjelenni. De ha legalább va-
lamihez képest elárul magáról valamit,
azzal majdnem létezővé minősíti magát.
Es amihez képest vizsgálható, az a nem-
zedék bizonyítottan létezik.

Spiróék drámái kapcsán új szakszavak,
meghatározások bukkantak fel a szakiro-
dalomban. Irodalmárok és kritikusok tö-
rekedtek arra, hogy a lehető legspecifiku-
sabban írják le ezt a generációt - a Nagy
Generációt egyébként -, s ha műveikben
új jelenségre bukkantak, többnyire új meg-
határozás született. Nemcsak a tartalmi
elemekre, hanem a formai-dramaturgiai
változtatásokra is; s ha új kritikai szak-
nyelv nem is teremtődött, de kialakultak
bizonyos konvenciók az új jelenségekre.

Időnként-helyenként a próza vagy a líra
frissebb szakmai terminológiájával lehe-
tett dolgozni. Ezt a megoldást sugallta az
is, hogy személyes átfedések is mutatkoz-
nak a műnemek között, hiszen az előző
generáció nem egy képviselője a prózából
rándult át a színházba. (S nemritkán vissza
is rándult ugyanoda: gondoljunk például
Bereményire vagy Csaplárra; utóbbi in-
kább csak kísérletképpen próbálkozott a
drámával. Mások - például Spiró vagy
Nádas - párhuzamosan művelik a kettőt.)

Prózai születésű például a „csellengő
hős"; ez a megjelenésében talán kissé
nyurga, zárkózott, érzékeny és töprengő
fiatalember, akit az első megfogalmazá-
sokban még a hatvanas évek végén, het-
venes évek elején olvashattunk. Eleinte
novellákban, majd regényről regényre
sétált, míg végül felbukkant a drámában
is, alaposan felkavarva az ottani állóvizet.
Mint Vinkó József a Hiánydramaturg/a
című tanulmányban kifejti, ezek a figurák
Bereményinél, Czakónál, Vámos-nál,
Spirónál, Simonffynál egyfajta „holt-
hőssé" válnak. Drámai útjuk rövid és tra-
gikus: a cselekvésnélküliség állapotából a
cselekvésképtelenség állapotába tartanak.
„Az ösztönös passzivitásból a tudatos
semmittevésbe."

A hagyományos dramaturgia kódexe
szerint ezek a hősök nem hősök - leg-
feljebb antihősök, de hát az antihős nem

hős. Nem ők irányítják a cselekményt -
hiszen éppen arról szólnak, hogy nincs
cselekvési terük. Gyakran identitásuk
sincs - „keresik önmagukat". Arra még
jók, hogy ilyenformán is a történet közép-
pontján maradjanak - például a Légköb-

méter kiskatonája -, de tehetetlenek.
S mégis átszervezték az új magyar drá-

ma mondanivalóját és konstrukcióját is.
Megteremtik a „légszomj-közérzetet", a
„totális értékrendzavart", a »vákuum-létet";
hordozzák az apátlanságélményt, az ön-
megvalósítás képtelenségét és így tovább.

Újfajta dramaturgiát is szerveznek
maguk köré - Koltai Tamás mitologizáló
dramaturgiának nevezi -, amely alkal-
masnak látszik a passzív viszonyok, a
nem cselekvés, a különfajta képtelensé-
gek kifejezésére is. Ez a dramaturgia fel-
tételez bizonyos közmegegyezést - de ez
a közmegegyezés mintha anyanyelve
lenne ennek a nemzedéknek. Jelentéses
motívum egy álló óra a színpadon - a
Hallelujában -, egy piros nyakkendő - a
Mint a mókus. . . -ban -, egy mondókatö-
redék, egy kifacsart közhely, bármi.

Következésképpen átalakul a művek
nyelvi közege. A hagyományos jelenete-
zés csak részben, a hagyományos dialó-
gustechnika szintén csak részben alkal-
mas az új mondandó és új szerepkör köz-
vetítésére; a nyelv, akár leromlott, primi-
tivizált formában, addigi szerepe, jelen-
tősége fölé nő. A dialógusok töredezett-
sége - a lírában már régóta megszokott
kihagyásos technika - kommunikációs
értékkel bír.

Csöppet sem meglepő, ha ezenközben
nemcsak a hős, a történet, a cselekmény, a
dramaturgia veszti el részben megszokott
funkcióját, hanem a színpadi tér is.
Innen, ebből az időből való a felfedezés,
hogy egyes magyar drámákat kiválóan
lehet játszani folyosón, előcsarnokban,
zegzugokban. (Más kérdés, hogy a mai
színházi gyakorlat némiképp eltúlozza az
egykori felfedezést.) Nem meglepő, ha
el-dönthetetlen - és nem is kell eldönteni
-, hogy a színpadon „kint" van vagy
„bent", hogy amit látunk, tényleg
megtörténik, vagy csak a hős
képzeletében. Némi túlzással: romlanak a
színházi realizmus esélyei.

Túlzás nélkül: nem romlanak a szín-
házi realizmus esélyei. Részint azért nem,
mert akkor is és ma is a megszokás, a
konvenció jól tartja magát. Másrészt
azért nem, mert ez a realizmus már nem
az a realizmus: számos irreális elemet
képes integrálni. Elhisszük, mert hihető,
hogy a nagypapával diskuráló szereplő
hol kisgyerek, hol felnőtt. Átöltöznie sem
kell hozzá.



Nádas szertartásdrámái némiképp más
életet élnek, mint nemzedéktársai szín-
padi művei. Nemcsak ezért, mert jóval
kevesebbszer játsszák, mint amazokat -
nyilván éppen a formanyelv rendkívüli
bonyolultsága miatt. Hanem azért is, mert
a legtávolabbra húzódnak mindentől, ami
„otthon" van a mai magyar szín-házban.
Miközben gondolatilag lassan Nádas van
a leginkább otthon itt.

Ők azok, a Nagy Generáció, amely - a
kortársi külföldi hatásokat is beleértve - a
legnagyobb hatással van az új magyar
drámákra. Es ez a hatás nemcsak pozitív.

A dramaturgok fiókjai

Még mindig az előző nemzedék érdeme -
részben -, hogy a dramaturgokra más
típusú munka hárult, mint korábban. Már
roppantul kevés, ha egy dramaturg tud
drámát olvasni, és végigüli a színházi
próbafolyamatot. Már az is nagyon kevés,
ha jól ismeri egy-két nemzet dráma-
irodalmát, és vannak ötletei. Már az is
kell, hogy legyenek felfedezettjei, hogy
aktívan belesegítsen egy-egy új magyar
dráma megszületésébe. Mintegy „tolmá-
csoljon" a színház s az íróasztalánál ülő
író között. Beszéljen „színházul" - leg-
alább ő, ha már ennyi tapasztalat bizonyít-
ja, hogy az írók nagy része erre képtelen.

Mindezt végtelen empátiával, pszicho-
lógiai, szinte gyógypedagógiai szakérte-
lemmel lehet csak végezni. Es mégis: ez
az a pont, ahol az új magyar dráma nyúj-
totta kínálat a leggyorsabban alakította át
saját „infrastruktúráját"; azaz: leg-
gyorsabban és legrugalmasabban éppen a
dramaturg - elég sok dramaturg - reagált
és igazodott az új szerephez. Számos
színházunkban a mai magyar drámát el-
fogultan szerető, megszületésénél szíve-
sen bábáskodó dramaturg dolgozik; sőt,
kialakult a dramaturgok hivatalos, félhi-
vatalos, magánjellegű kapcsolatrendszere.
Ismerős nevek és kéziratok keringenek a
dramaturgok fiókjai közt, tapasztalat- és
véleménycsere folyik köztük, lázas
olvasás keresztbe-kasul. És fülelés min-
den felbukkanó új névre, novellaantoló-
giák sajátos szemszögű kijegyzetelése.
Nem tudom, hány oldalnyira becsülhető
az a kéziratos dráma, amely színpadérett -
de bizonyos vagyok benne, hogy csak
töredéke annak, ami a dramaturgok kezén
„átfolyik". Egyik dramaturg barátom
szerint száz új magyar drámából talán ha
kettő akad, amelyen érdemes elkezdeni
dolgozni; ez azt is jelenti, hogy a magát
drámaírónak tudó mezőny meglehető-

sen híg; de azt is, hogy drámát írni, és
esetleg színpadra kerülni, még mindig
vonzó dolog.

A Nagy Generáció íróinak drámái
nemigen pihennek a dramaturgok fiók-
jaiban. Amint a színház közelébe kerül
belőlük egy, szinte máris a színpad köze-
lébe került. Ha gyengébb is, mint az író
legjobbja - a név itt jó áruvédjegy. (Ezért
egyébként nincs kit kárhoztatni, nem is
lenne érdemes: ez a nemzedék már meg-
harcolta a maga részét, kivárta a maga -
szintén nem rövid - várakozási idejét.)

A dramaturg fiókjától rendszerint
hosszú út vezet a színpadig. A közös
átírási munkálatoktól addig a pontig, míg
egy rendező felvállalja, megszereti az
adott művet, szintén nem kicsi a távolság.
S ha mindehhez színészek is akadnak,
oda-adás is, munka is és teljesítmény is -
még mindig ott a bukás esélye. A bukásé,
amely főképpen a fiatal és kezdő drá-
maíró legnagyobb ellensége. Amelynél
nagyobb - már említett dramaturg bará-
tom szerint - csak egy van: a színpadra
nem kerülés.

A „támogatott" helyzet

Az új magyar drámát azonban nemcsak a
dramaturgok támogatják, hanem min-
denki, akinek ez - hivatalból vagy egyéb-
ként - dolga. A Fővárosi Tanács külön
támogatási keretéből kiemelten része-
sülnek a színre kerülő új magyar drámák,
a minisztérium időnként pályázatot ír ki,
a SZÍNHÁZ megjelenéssel kecsegtet - és
így tovább.

Más a helyzet a színházakkal és a szín-
házakban. Hihetnénk: praktikusan épp ők
tehetnek a legtöbbet az új magyar dráma
érdekében, hiszen csak ők vihetik
színpadra. De a színház feladatai és kül-
detései közt a magyar dráma ügye csak az
egyik, s talán nem is a legelső, sőt mosta-
nában bizonyára még hátrább szorul majd
a listán. Ha a színház tudomásul veszi -
márpedig kénytelen -, hogy új magyar
drámából csak a legritkább esetben lesz
kasszasiker, akkor igencsak takarékosan
bánik az ilyen produkciókkal. S ha azt is
tekintetbe veszi, hogy új szerzők új drámái
közt mind kevesebb a kacagtató komédia
- amelyet mégiscsak szívesebben venne a
színház is, meg a nézők is -, az esélyek
még rosszabbak. Ha az intézmény és
vezetője felfogja erkölcsi küldetését, és
mégiscsak szívügyének tartja új magyar
szerzők avatását, akkor igyekszik minél
olcsóbban megúszni őket (külön-ben még
többet fizet rá). Bizonyára ennek

a józan belátássorozatnak a következmé-
nye, hogy mai, új magyar drámát - isme-
retlen szerző tollából - nemigen játszanak
nagyszínpadon, inkább kamarának vagy
stúdiónak becézett játszási helye-ken,
előterekben, folyosókon, pincében és
padláson.

A „tágabb" helyzet még kevésbé barát-
ságos. Hétköznapi értelemben drámai-nak
mutatkozó korunkban nem meghatározó
műnem a dráma - optimista számítások
szerint csak a szokásos „spatet" kell
kivárni. Újszerű gondjaink nem szín-
padra, inkább regénybe valók - bár kivé-
tel természetesen akadt. Spiró Csirkefeje
azonban túlságosan magányosnak látszik.

Zalaegerszeg

Ennek a résznek tulajdonképpen a Nyílt
Fórum alcímet kellene viselnie, hiszen ez
a címe annak a rendezvénynek, amelyet -
többek között - a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház szervez és rendez, évek
óta már, Egerváron. Mégis inkább
Zalaegerszeget írtam, mert a Nyílt Fórum
olyannyira kötődik ehhez a vidéki
színházi csapathoz, hogy tulajdonképpen
a sajátja.

A Nyílt Fórum az új magyar drámák
fóruma; résztvevői dramaturgok, írók és
kritikusok. Három volt belőle eddig - ez
már elég ahhoz, hogy sorozattá lehessen
nyilvánítani.

Kezdetben volt a lelkesedés. Kis kör,
kevés résztvevő, semmi protokoll. A prog-
ram szerint vitattuk meg az előre elolva-
sott drámákat - amelyeket a szervezőbi-
zottság: Radnóti Zsuzsa, Böhm György
dramaturgok és Merő Béla rendező válo-
gattak ki rengeteg kézirat közül -, egy
referátum elhangzása után többnyire sza-
badon, kezdetben kötetlen beszélgetés
keretében, később parlamentáris szabá-
lyok vezette vitában. A szerzők általában
jelen voltak, és bele is szóltak a vitába;
egy-egy ilyen „tetemrehívásnak" valószí-
nűleg számukra volt a legnagyobb haszna.

A rendezvény szerves része az a „ha-
gyomány", hogy a drámák közül kettőt a
rendelkezésre álló négy nap alatt a gya-
korlatban is a résztvevők elé „tálalnak".
Nem egészében, természetesen, és nem is
kész előadásban. Inkább csak vázlat,
amolyan „szkeccs" egy-egy ilyen produk-
ció; sejthető belőle, mennyire működik az
adott mű színpadi szerkezete, menynyire
szólalnak meg az író gondolatai. De
látható a mesterségbeli tudás számos más
oldala is: milyenek az író dialógusai,
figurái, a szereplők viszonya egymáshoz



és az adott szituációhoz. Vállalkozó ked-
vű rendezők és színészek - utóbbiak a
színház tagjai - vesznek részt a munká-
ban (sokszor napi két próbán), valamint,
ha jelen van, maga a szerző is. A Nyílt
Fórum résztvevőinek módjukban áll be-
menni egy-egy próbára, akár beleszólni
is a munkába; valamint kötelességük,
hogy a végeredményt - ezt a fura félkész
terméket - értékeljék, bírálják.

A Nyílt Fórum eddigi vitáiban az volt
a legrokonszenvesebb, hogy - mindig
szóltak valamiről. Legtöbbször az adott
műről, de nagyon sokszor a magyar drá-
ma lehetséges útjairól, drámaelméleti,
befogadói esztétikai, színházi-praktikus
kérdésekről.

A jelen lévő írók többnyire - írók.
Kötetük van, esetleg drámájukat is be-
mutatták már valahol. De nem színházi
szerzők - legfeljebb drámaírók is. A leg-
élesebb viták éppen e kérdés körül, még
konkrétabban a drámaírási mesterség kö-
rül forognak. A színpad szempontjaival
 nem véletlenül - rendre a dramaturgok
hozakodnak elő, alkalmanként megtá-
mogatva a kritikusokkal, akik azonban
adott esetben könnyen hajlanak a másik
tél, az írók „elméletibb" álláspontja felé.

A mesterségbeli tudás tekintetében a
mezőny meglehetősen polarizált. Az írók
közt akadtak és akadnak „profik" akik
nemcsak saját mondandójukat, hanem a
„piac" törvényeit is jól ismerik. Mindket-
tőben egyszerre gondolkodnak, műveik
 éppen a színházi szempontok alapján -
flottak, közelebb állnak a készhez. Békés
Pál például - akitől egy amerikai tapasz-
talat alapján a Nyílt Fórum alapötlete is
származik - kétszer vett részt drámával a
Fórumon: az első alkalommal a Pincejá-
ték című művét elemezték a résztvevők,
majd egy év múlva a darab zalaegerszegi
színházi előadását, s a kettő összevetésé-
ből is adódtak hasznos tapasztalatok.

„Színházat járt" író Nagy András is. A
Nyílt. Forumon egy régebbi, Erózió című
drámáját „szedték ízekre", miközben egy
másikműve, a Báthori Erzsébet két szín-
ház színpadán is szerepelt. (Egyébkent
Békés Pál Pincejátékát - még ugyanabban
az évben - műsorára tűnte a békéscsabai
színház is: sőt szintén ugyanabban az
évben egy másik drámáját. A női part-
őrség szeme láttára címűt, bemutatta a
Madách Kamara is.)

Két évvel ezelőtt a „vitaműsorban"
szerepelt Kiss Irén Kémopera című mű-
ve. Egy évre rá a színház bemutatta a
Mayerlingi fondorlatok című tükörjátékot

- a legutóbbi alkalommal tehát ez a szí-
nielőadás is szerepelt a viták között.

Mindez azt mutatja, hogy a színház
 talán színházak - boldogan vállalják
fel a színpadképesnek látszó drámákat.
(Fogalmazzunk szerényebben: felvállal-
ják. Hogy boldogan teszik - nem is olyan
biztos.) Persze, többnyire a már említett
stúdiókeretek között.

A Nyílt Fórumon díj is van - amolyan
„mini-Oscar" -, a második évben alapí-
totta a törzsgárda. A díj legnagyobb ér-
téke valószínűleg abban rejlik, hogy spon-
tán ötletből született, s a módban, ahogy
odaítélik. Egy üveg Vilmos-pálinka sor-
sáról titkos szavazással döntenek mind-
azok, akik az összes drámát olvasták_
Tavalyelőtt Kulin Ferenc Kölcsey című
műve nyerte a Vilmos-díjat; a mű azóta
kötetben is megjelent, valamint felolva-
sószínházi keretben a Radnóti Színpadon
is megmutatta magát; legméltóbb
megjelenési formája azonban még várat
magára. Tavaly, legutóbb, Forgách And-

rás Mandulák című drámája nyerte a sza-
vazatok többségét és a Vilmos-díjat..

A Vilmos-díj komoly díj - mindkét
verseny es mindkét győztes ezt bizo-
nyítja. Igaz, hogy odaítélésében - a sza-
vazatokban - nemcsak esztétikai szem-
pontok játszanak szerepet, hanem mind-
az, ami egy színielőadás sorsába, meg-
ítélésébe „belelátszik". Azaz a Fórum s
maga a díj ebben a vonatkozásban is pon-
tosan modellálja a tágabb környezetet,
Sokszor válik fontossá a megvalósítás
milyenségén, az esztétikai szemponto-
kon kívül a műben és mögötte meghú-
zódó írói szándék: esetleg az a drámai
vagy színházi vonulat, amelyet követni
látszik, esetleg éppen az, hogy semmit
nem látszik követni; megint máskor az az
erkölcsiség, amely a műben tetten érhető
 megannyi esztétika „körüli" szempont

A Nyílt Fórum a jövőben valószínűleg
komoly anyagi gondokkal fog küzdeni -
ebben sem különbözik a színházaktól. A
szervezők eddig nagyvonalúan vendégül
látták a résztvevőket, útiköltséget
fizettek, honoráriumot a referenseknek.
A színház - magától értetődő
természetességgel - hatalmas mennyiségű
különmunkát vállak. nemcsak fuvarozta
a részt-vevőket, nemcsak gondoskodott
esti szórakoztatásukról - a színházi
játékrend megfelelő alakításával -,
hanem színészei révén vállalta a
„minibemutatókat", sőt Békés Pál és Kiss
Irén „komoly" be-mutatóját is.

A rendezvényt számos szervezet és
intézmény támogatja. Néhányan közü

lük a legutóbbit már kevésbé, mint az
előzőket. Megint néhányan azt is előre
jelezték, hogy legközelebb már ennyit
sem tudnak adni. Szóval a helyzet - egé-
szen bizonyosan - romlani fog. A Nyílt
Fórum veszélyben van. S mivel sokat
tesz - és még többet tehet - az új magyar
drámáért, hát az új magyar dráma is ve-
szélyben van.

Új-e az új?

„Valami megtörténik, és nincs
alapja.. .

Dúdolnánk, és nincs mit dúdolnunk.
Beszélünk, és nincs mit mondanunk.
Megyünk, megyegetünk, de nincsen

távolság."
(Sántha József: Kegyelmi rokokó)

Lehet, hogy tulajdonképpen inkább azzal
kellene kezdeni: dráma-e a d r á ma . . .

Az új magyar drámák - mint már utal-
tam rá - sokkal szorosabban kötődnek a
Nagy Generáció létéhez és műveihez,
mint bármely más előzményhez; vagy
mint azoké elődeikhez. Úgy tűnik, ma
már a különbözés kevésbé fontos, mint
annak jelzése: hova, merre kíván „beso-
rolni" művével a kezdő alkotó, Milyen
tendencia, irány, irányzat mögé húzó-
dik? Szerepe van ebben annak is, hogy
egy ilyen válasz meglehetősen általános,
sokat jelentő - és ez is túlmutat drámán,
esztétikán, még ízlésen is. Es feltétlenül
fontosabb, mint az eredetiség.

Zalaegerszegen is többször szóba ke-
rüli, hogy - tatán ezért - meglehetősen
sok „másodlagos dráma" születik manap-
ság. A másodlagos - vagy irodalmi - drá-
mát persze nem a legifjabb írók fedezték
fel, még, újrafelfedezése sem az ő nevük-
höz fűződik. Hogy ismét csak az előző
nemzedékhez kössem ezt a vonalat: Spi-
ró ugyan saját regényéből, az Ikszekből
irta Az imposztort, de Bereményi már
egyenesen Shakespeare Hamletjéhez nyúlt
a Halmi esetében. Az Átváltozások című
drámaantológia csupa ilyen művet közöl.

A fiatal - és bizonyos, korlátozott érte-
lemben máris sikeres - színpadi szerző-
nek tekinthető tehetséges író.. Márton
László szintén Spíró Ikszekjéhől írta A
kínkastélyt. De mire ez a dráma színre
került a szolnoki Szobaszinházban, már
Az imposztor is „klasszikusnak" s ilyen-
formán drámai előzménynek számított.
Gozsdu Elek ihlette Márton László má-
sik drámáját, a Radnóti Színpadon be-
mutatott Lepkék a kalapont. Zalaeger-
szegen, az egyik „gyorstalpalós" bemuta-
tón láthattuk Márton eddig talán legere-



detibb - de nem biztos, hogy a legjobb -
művét, A tagok szerinti szépséget.

Forgách András A játékos című drá-
máját Dosztojevszkij novellájából írta - s
a mű a Katona József Színház minden
igyekezete ellenére megbukott a színpa-
don. Másik művét, a Kafka regényéből
készült A kastélyt viszont még nem mu-
tatták be. Klasszikus hagyományokat foly-
tató Mandulák című drámája - amely a
többihez hasonlóan évek óta a folya-
matos át- és újraírás stádiumában van -
legutóbb a legjobbnak bizonyult Egervá-
ron. „Minibemutatóját" maga az író ren-
dezte - aki, fiatal íróink és a Nyílt Fórum
résztvevői közt majdnem egyedül, szo-
rosan kötődik a színházhoz, és számos
nagy sikerű előadás dramaturgja volt már
-, s azzal kezdte a munkát, hogy alaposan
átírta a színre kerülő részleteket. Rende-
zőként azonnal látta, hogy művét hogyan
kell a színpad praktikus követelményei-
hez igazítani. Ez is a Zalaegerszegen pro-
dukálható tanulságok közé tartozik.

Csáth Gézából merít A húszmillio-
modik év, Sárosi István drámája (a mű a
SZÍNHÁZ 1987/12. számában jelent
meg). Sárosi az író tragikus életének és
műveinek összefüggéséből próbál drámai
erőteret kovácsolni; a végeredmény egy
tisztességes, korrekt, itt-ott erősen szak-
mai javításokra szoruló irodalmi dráma.

Sipos András Scharf Móric című egy-
felvonásosa kétszereplős játék. Nem
annyira dráma, mint inkább párbeszédes
formában írott novella, abban is legin-
kább lélektani krimi, amely a tiszaeszlári
per ürügyén évtizedekkel később bonyo-
lódik. A néhány ponton jól, gördüléke-
nyen szerkesztett dialógusok ellenére
nem igazán erős a mű drámaisága; bizo-
nyos tartalmi vonatkozásai - a morális
felelősség boncolgatása, a zsidó lét lel-
kiismereti vetületei, az író kissé kuszán
megnyilvánuló gondolatvilága - nagyobb
vitát váltottak ki Egerváron, mint az írás-
mű mesterségbeli jellegzetességei.

Másképpen tekinthető másodlagos drá-
mának például Kulin Ferenc Kölcseyje. A
történelmi, áltörténelmi drámák, a para-
bolák és társaik sokkal közelebb állnak az
úgynevezett „eredeti" művekhez, mint az
irodalmi színművek; nemcsak azért, mert
a valóságos elemek kombinációja itt
sokkal inkább szerzői szabadság kérdése,
hanem azért is, mert a színmű maga a
legtöbb esetben valóságos drámaiságon
alapul. Kulin Ferenc tavalyelőtti díj-
nyertes műve ugyan elsősorban a költő
figuráján keresztül szerkeszt drámát egy
politikai-morális dilemmából, de a mű-

ből mindennél erősebben hangzik ki a
jelennel való párhuzam szuverén - mond-
hatnánk, szerzői - hitelessége, valóságos-
sága. A parabolisztikus tendenciát nem
nyomja el a filológiai pontosságú szöveg-
felépítmény, jelenidejűségét érvényesülni
hagyja, legfeljebb színházi-színpadi -
azaz praktikus - érvényesülését nehezíti
meg a számos idézet, levélrészlet.

Nem is túl távolról Kulin művével ro-
konítható Nagy András Báthori Erzsébet
című drámája, ahol egy valódi drámai
helyzet ágyazódik valóságos történelmi
szituációba - ez utóbbi tulajdonképpen
mellékes is, az egykori pikantéria, a hoz-
zátapadt legendák csak mint járulékos
elemek játszanak szerepet.

Másképpen idézi a történelmet, illetve
annak egy kis szeletét Kiss Irén Mayer-
lingi fondorlatok című tükörjátéka. Éppen
a kiszorultság, a háttérszerep adja annak
a helyzetnek a drámaiságát, amelyben
Rudolf trónörökös megöli szerelmét, Ve-
tsera Máriát, majd öngyilkosságot követ
el. A cselekvési tér hiánya provokál pót-
cselekvést, melynek - végül is - valósá-
gos, történelmi térrel rendelkező követ-
kezményei vannak.

A fent emlegetett másodlagosságnak -
természetesen - semmi szoros össze-
függése nincsen a művek esztétikai érté-
kével, színvonalával. Pusztán tartalmi
jellegzetesség, s mint ilyen, figyelemre
méltó.

A kezdet: a vég

„Al: Nem emlékeztem. Nincs mire
emlékezzek. Gondolkodtam. Megol-
dottam a világ problémáját.
Il: A világ már megoldotta a problé-
máját nélküled, Al, a te segítséged és
kérdezésed nélkül. Nemdebár?"

(Zalán Tibor: Azután meg-
döglünk)

A vég, a befejezettség, a totális perspektí-
vátlanság a század eleje óta klasszikus
drámai elem. Az abszurd, a groteszk
megerősödésével drámaszervező elem-
mé is vált.

Azután - egy másik aspektusból, és
immár itthon - tartalmi elem is lett, akár
igazi realista drámában. Bizonyos szem-
pontok szerint kevésbé népszerű ugyan,
mint megfordítása - nem túl jó szójáték-
kal: „a vég: a kezdet" -, de ezen
szempontok ismét csak esztétikán
kívüliek voltak. A dekadencia, a
kiábrándultság a Nagy Generáció
műveinek paradox módon az éltető
eleme lett: a hős, pontosabban a „holt-
hős" rendre eljut arra a pontra, ahol

nemcsak társadalmilag érvényes cselek-
vési tere szűnik meg, hanem bármely -
mégoly partikuláris - cselekvés értelme.
Czakó Gábor Karcsija patthelyzetbe ke-
rül; Halmi úgyszintén, a Kiskatona is (ők
Bereményi „holt-hősei"); a Halleluja Le-
bovicsa pedig már mások patthelyzetét,
egy totális cselekvésképtelenséget sum-
mázhat.

Más ez, persze; mind más, mint pél-
dául Samuel Beckett Végjátékának vég-
helyzete. Vagy mint az egyik népszerű
katasztrófafilm, a Másnap alapszituáció-
ja: egy, a világ megsemmisítését követő
nap története. E kettő és a kommersz
birodalmából számos más mű alaphely-
zete az alcím: a kezdet a vég.

Miként Zalán Tibor: Azután megdög-
lünk című drámájának is. Il, Al és Ila -
túlélők, az utolsó megmaradottak egy ne-
gyedik szereplővel, a Kalapossal együtt.
Zalán drámája - a legutóbbi Nyílt Fórum
egyik darabja - nagyon, talán túlságosan
is emlékeztet a Végjátékra; annyira fel-
tétlenül, hogy eredetisége, szuverenitása
megkérdőjeleződik. Szereplői a helyzet-
hez illően véglények, akik animális vi-
lágukban hordják egy egykor volt világ
összes filozófiai alapvetését - úgy-ahogy.
Primitív ösztönlétük, túldimenzionált
szexualitásuk mintha matematikai kép-
letszerűen működtetné a drámát. Amely-
ben végeredményben kézzelfogható
valóság - sőt, ha úgy tetszik, az egyetlen
valóságos, realista elem - a véghelyzet
maga.

Átvitten, „szürrealizálva" - s ami a mes-
terségbeli tudást illeti: gyengébben és
erőtlenebbül - szintén véghelyzet Sántha
József Kegyelmi rokokójának a kiin-
dulópontja. A figurák - természetesen
bábok - mintha cselekednének, például
színdarabot akarnának előadni, de min-
den ilyesfajta erőfeszítés virtuális. Darab
nincs - ezúttal egy darabbeli darabról
van szó -, a gróf, a parókakereskedő, Ili
Bili összegereblyézett képtelenségek.
Sántha darabjának számos ponton a
durva, primer tartalmi kivonatolása is
lehetetlen. „Nézze, kisasszony. Én ezt az
egészet már nem is értem. Azt se, amit
mondok. Beszélek, és nem értem. Vála-
szolok, és nem értem" - mondja az egyik
szereplő; de a találomra kiragadott pél-
dák sora egészen addig folytatható, míg
mindent el nem fed az érthetetlenség, a
képtelenség, a vég. „Valaki egyszer ko-
molyan vett valamit. Azóta mintha min-
denki komolyabban venné, hogy láthat
valamit. Aztán már akármit lát, komo-
lyan veszi" - ennek a gondolatnak lehet-
ne - talán van is - rétegzett, bonyolult



tartalma. De mivel Sántha műve jobbá-ra
ilyen, adott esetben közmondásszerű
lényeglátással fogalmazott mondatokból
áll, az egyes megszólalások mögött egy-
szerűen nincsen kontextus. Hacsak egy
másik, hasonló típusú - általános és sem-
mitmondó, tartalmas és híg - megfogal-
mazást nem tekinthetünk annak.

Előfordulhat, hogy éppen erről, a meg-
fogalmazások, kimondások fölöslegessé-
géről szól a mű, nemcsak elsődlegesen,
hanem „mélységében" is. A második fel-
vonás elején a szerző instrukciója a kö-
vetkező: ,,...Az egész jelenet Ili-Bili
álmában játszódik, de játszódhatna a her-
cegek tudatában is..." Az a rendező, aki
színpadra viszi a második félmondat meg-
engedő-feltételes rendelkezését, már töb-
bet tett a művel, mint ami abban benne
foglaltatik. Ha egy drámaszerű alkotás -
most éppen Sántháé - oly közvetlenül, a
maga teljes létében szól a véghelyzetről
úgy általában, az feltehetően éppen az
áttétel, a megformáltság hiánya miatt nem
lehet hatásos. A rokokó - mint díszekkel
és fölösleges cirkalmakkal túlzsúfolt for-
manyelv - adott esetben tartalmasabb,
mint maga a tartalom.

Nem a totális világvége, csak egy át-
meneti véghelyzet az alapszituáció Tolnai
Ottó: A tűzálló esernyő című drámájában.
Tolnai Ottó műve egyébként a szerző
„fiatal író" korából származik - több
mint egy évtizede született. A jugoszlá-
viai magyar költő-drámaíró legutóbb ven-
dége és résztvevője volt a Nyílt Fórum-
nak, s Forgách András mellett az ő művé-
nek keresztmetszetét is láthattuk, Paál
István rendezésében.

A tűzálló esernyő tehát inkább a Nagy
Generáció művei közt szerepelhetne; de
egészen kis prekoncepció is elegendő
ahhoz, hogy a véghelyzetművek közt
említsük. A tűzálló esernyőben özönvíz
pusztít, amelyből egy család kimarad.
Pontosabban benne marad, az özönvíz
kellős közepén éli túl a természeti csa-
pást, egy fóliával becsomagolt házban,
XY, egy misztikus bolyongó meséit hall-
gatva. XY igazi vándor, nemcsak a dráma
belső meséje szerint, hanem azon kívül
is. Drámáról drámára vándorol. Örkény
Bolyongójának távoli rokona. Képtelen
szenvedélyéről, az életrajzgyűjtésről me-
sél a családnak; arról, hogy hogyan gaba-
lyítja egymásba a különböző életrajzokat,
hogyan növeszti hatalmassá a lényegtelen
elemeket is, hogyan kombinálja egyetlen
óriás fonattá őket, míg végül evidenssé,
kézzelfoghatóvá válik az egésznek a
képtelensége.

„Életrajzfonatommal már magam sem
tudok mit kezdeni, körém fonódtak, mint
Laokoon kígyói, s ha nem jön az özönvíz,
megfojtanak" - a véghelyzet mint meg-
váltás sajátos eleme Tolnai nagy erejű,
költőiségtől duzzadó színművének,
amellyel egyébként a Nyílt Fórumon a
lehetetlent kísérelte meg a nagyon jó
művészi formában lévő Paál István. Az
egészet színre vitte; legalábbis a teljes
szöveg elhangzott a minibemutatón. Lát-
ni lehetett a mű színházi alappilléreit;
azt, hogy nemcsak szerkezetileg, hanem
tartalmilag és formailag is élesen elkülö-
nül a három felvonás, mintha három kü-
lönböző dráma lenne. Valójában azon-
ban egy történet - mondhatnánk özön-
víz-anekdota - három nézőpontjáról van
szó; az első kettőben belülről, míg a
harmadikban minden szereplő elveszti
addigi figuráját, és egy „operásított" já-
tékban befejezi a történetet.

Egy évvel korábban vett részt a Nyílt
Fórumon Sultz Sándor Öljük meg Józsit!
című darabja, amely mutat bizonyos ro-
konságot Tolnai színművével. Mindket-
tőben a drámai helyszínt veszi körül a
világvége - miközben odabent hétköz-
napi vagy majdnem hétköznapi élet fo-
lyik. Tolnai darabjában tudják a szerep-
lők, mi van körülöttük, de nem fogják föl
a jelenség tragikumát - ezzel meg is
fosztják a világvégét magától a tragikum-
tól. Sultz darabjában észre sem veszik,
hogy előbb a rádióból, majd fizikai szom-
szédságukból eléri őket a véghelyzet - s
éppen ezért megmarad a jelenség tragi-
kus felhangja. Más kérdés, hogy Sultz
drámája billeg a komédia és a tragédia, a
realizmus és az abszurd között - ezért
egyik műfajban és egyik minőségben sem
képes valódi hatásra. Dramaturgiai egye-
netlensége, gondolati zűrzavara bizo-
nyára jókora „utómunkálatokat" követel
az írótól és egy dramaturgtól is, mielőtt -
mint hírlik - valamelyik színházunk
műsorára tűzi.

Az eddig említett darabokban a vég-
helyzet a szereplőktől függetlenül idéző-
dik elő. A figurák elviselik, mert megtör-
ténik velük, és többnyire tehetetlenül
sodródnak az árral (Tolnai darabjában
éppen azzal, hogy megülnek a közepén;
Sultznál az atomháború fenyegetésével
nem néznek szembe, Zalámnál egysze-
rűen belekerülnek egy véghelyzetbe, Sán-
thánál maguk celebrálják egy nem létező
színielőadás formájában).

Nagy András Eróziójában viszont az
egyik főszereplő idézi elő. Itt tehát egy
cselekvő hős drámai, mi több, tragikus

vétségéről van szó, ez eredményezi azt a
véghelyzetet, amely részben egy város
pusztulásával, részben egy személyiség
totális megsemmisülésével azonos. Ér-
zésem szerint a látszólagos távolság elle-
nére mégis éppen az Erózió közvetíti
legerőteljesebben azt a tragédiát, amely-
ben minden a végpontig fut. Más kérdés,
hogy Nagy Andrásnak ez a drámája - dra-
maturgiájával, hős- és cselekményszem-
léletével - inkább a Nagy Generáció
műveinek sorába tartozik, s a fent emlí-
tett drámák szempontjából inkább előz-
mény, semmint kortárs.

Tovább halódik a „holt-hős"

„irigylek mindenkit, aki fel tud adni
egy hirdetést. Én még életemben nem
adtam fel egy hirdetést."

(Forgách András: Mandulák)

A fejezet mottóját a Ma n d u lá k testvér-
hármasának egyik tagja, azaz a darab
egyik főszereplője mondja. A Mandulák

egyébként a legutóbbi Nyílt Fórum me-
zőnyének legnagyobb színházi lehető-
séggel kecsegtető darabja; annak ellenére,
hogy alkalmi bemutatója inkább a
problémákat, semmint az erényeit jelezte.

A Mandulák alaphelyzete valóságos, mai,
sokak számára valószínűleg ismerős.
Három testvér él együtt egy lakásban,
amely - legalábbis számukra - eddigi
életükkel, kudarcaikkal, egész szemé-
lyiségükkel azonos. Az együttélés képte-
lensége és az egymástól és a lakástól való
elszakadás lehetetlensége egyszerre ha-
tározza meg viszonyaikat. A drámaíró és
testvérei egy ellehetetlenült világban, a
folytonos lakáscsere állapotában, egy
szüntelen környezetváltoztatásban kons-
tatálják egymás véghelyzetét, egyszers-
mind a magukét is. Egy a családhoz csa-
pódó fura figura - a Bolyongó és XY
rokona, ezúttal Peer doktor néven - szí-
nezi az együttest. A dráma - miközben
őrzi a valóságosság mozgatórugóit -
fokozatosan a szürreáliák világába tart.
Amikor a legvégén Labu, a drámaíró
magára marad egy zcngorával az üres
lakásban, egy zongorahangoló bukkan fel
mint megváltásra képtelen Megváltó,
hogy emlékvilágával még élesebben ellen-
pontozza és kiemelje Labu helyzetének
teljes reménytelenségét.

Labu végképp nem hős. Már nem is
„holt-hős" - meg sem történnek vele a
dolgok. Nem születik meg a drámája,
nem esik áldozatul a mások által előidé-
zett világvégének; a kezdettől a végéig



ugyanaz a reménytelenség és tehetet-
lenség kíséri. Akárcsak bátyját és húgát,
valamint Peer doktort; de kis lazasággal
szinte az összes mellékszereplőt - egyet
kivéve. Ez az egy Hunyadi, a minden
körülmények közt tehetséges túlélő, aki-
nek legfontosabb tulajdonsága, hogy e
praktikus túlélési képességen kívül sem-
mi nem jellemzi. Hunyadi szimbolikus
értelemben már egy újfajta hőst jelez:
azt, akinek igazán a vég a kezdet. A vég-
helyzet az életeleme, ebből kovácsot
tőkét és sorsot, ebből teremti meg ön-
magát.

Labu, Pepe és Zizi - legfeljebb „nem-
hősök", „megszüntetett hősök". Fölösle-
ges cselekedeteket ismételgetnek, fölös-
leges mondatokat mondanak - de tragé-
diájuk van. Egy mindentől megfosztott
nemzedék tagjai, akikből még Zalán Iljé-
nek, Aljának és Alájának animális ereje
is hiányzik.

Forgách drámájának egyik legnagyobb
erénye az író viszonya figuráihoz s az
általa teremtett - újrateremtett? - hely-
zethez. Forgách nem titkolt érzelmes-
séggel szereti megannyi elvetélt önma-
gát, szereti reménytelenségüket, fölmen-
ti, szinte dédelgeti őket. Akárcsak létezé-
sük terét, azt a bizonyos lakást, az egykor
tágas, majd teljesen beszűkült életteret,
ahol egyszerre érvényes a menekülés és a
maradás parancsa.

Megformálásában, megírtságában talán
ez a mű áll a legközelebb a színre kerü-
léshez, ha el nem éri saját végzete, az
agyondolgozás, a túlírás. Az az állapot,
amelyben az író úgy kerül túl - érzelmi-
leg és szakmailag - saját drámáján, hogy
azt be sem mutatták, máris érvénytelen.

A „megszüntetett hősök" sokkal di-
daktikusabban, eleve nem létező állapo-
tukban vannak jelen a korábban említett
drámákban. Zalán becketties hősei épp
csak vegetálnak, sem létük, sem létük
megszűnése nem drámai esemény. De
nincsenek Sántha bábu hősei sem - éppen
nem-hősségükkel szeretnének hatni, ha
tudnának. Nem tudnak.

Szövegelés

„Nem veszítsz azzal semmit, ha ki-
mondod, ami kimondható. Minden-
re van használható kifejezés. Fel kell
nőni: élni kell vele. Nem pedig csap-
kodni összevissza."

(Forgách András: Mandulák)

A legfontosabb tapasztalat: a kimondha-
tóságnak nincs határa. Nemcsak abban a
- már hétköznapinak számító - értelem-

ben, hogy például Spiró Csirkefejében az
úgynevezett négybetűs szavak is fontos
beszédelemek, mert az fontos, amit kife-
jeznek. Sánthánál az is fontos, hogyha a
szavak nem fejeznek ki semmit. Majd-
nem halandzsa - helyenként nem is csak
majdnem - az a nyelv, amelyen figurái
egymással már alig, inkább csak önma-
gukkal érintkeznek. Zalánnál a redukált
léthez redukált nyelv társul - amely éppen
redukált voltában válik főszereplővé.

Tolnai Ottó drámájának szókincse, stí-
lusa erőteljesen költői - de legalább
jelentéses. Forgáché prózai - s ebben a
minőségében hagyományos tartalommal
bír, beleszámítva azt is, hogy a drámaíró
figurájában nála jelentkezik koncentrál-
tan a kimondhatóság, néven nevezés mint
dilemma.

Márton László - nemcsak drámáiban,
hanem más írásaiban is - hajlik az érzék-
letes, aforizmatikus megfogalmazások-
ra. E tekintetben inkább hagyománytisz-
telő, mint újító író; akárcsak Nagy And-
rás, aki drámáiban is esszéisztikus, dia-
lógusai tanulmányrészletek, feltehetően
éppen a pontos fogalmazás kényszeré-
nek következtében.

A nyelvi dadaizmus megjelenésének
ellenére - bár a jelenség tért hódítani lát-
szik - nem vesztette el hatalmi helyzetét
az előző nemzedéktől átörökölt klasszi-
kus, azaz hétköznapi színpadi nyelv. Bé-
kés Pál drámáiban ugyanúgy beszélnek a
szereplők, mint Bereményinél; Kiss
Irénnél viszont több költői és filmszerű
képpel, de még mindig a közérthetőséget
tartva szem előtt.

Horváth Péter drámájában, a Józsefvá-
rosi Színházban nemrégiben bemutatott
Boleróban nemcsak érthetően, klassziku-
san, hanem helyenként szándékosan köz-
helyesen beszélnek a szereplők. Ester-
házy prózájából közismert az a hatás-
elem, amely egy kifejezés eredeti és rára-
kódott jelentéstartalmának különbségé-
ben rejlik. Horváth sűrűn működteti ezt
az effektust a Boleróban, amikor szerep-
lői egy meghatározott kor jelentős ese-
ményére utalnak egy nyelvi közhely
segítségével.

A nyelv - nemcsak ma és nemcsak a
drámában - fontos eleme az identitásnak.
Nem véletlen, hogy eszköze is lett egy
szereplő identitása erősítésének avagy
hiányának a megjelenítésében. Drámai
korunk alapvető jellegzetességeinek
megfelelően sokkal inkább az identitás
hiányára utaló nyelvi funkciók kerülnek
előtérbe, s akárcsak nem túl

régen Kornis Hallelujájában, most a Bo-
leróban is hangsúlyos elemmé válnak.
Olykor fülsértően hangsúlyossá, mint pél-
dául Horváth Péter drámájának második,
1968-ban játszódó felvonásában a „prágai
tavaszra" utaló kiszólás, amely poénná
lefokozott működtetése ennek a fontos
eszköznek.

Történelemtelenül

A történetnélküliség logikai párja - leg-
alábbis számos dráma alapján - a törté-
nelemnélküliség. Kiss Irén Mayerlingi
fondorlatok című drámájának hősét, a
tekintélyes történelmi perspektívával ke-
csegtetett trónörököst éppen a történe-
lemből való kiszorítottság sarkallja az
öngyilkosság elkövetésére.

Kiss Irén tükörjátéka a „mese szerint"
Mayerlingben játszódik, a valóságos tér-
nél azonban sokkal fontosabb az a - szín-
padon egyébként meg nem jelenített -
virtuális tér, amelyet a szerzői instrukció
szerint elhelyezett számos tükör produ-
kál, amelyben Rudolf és Vetsera Mária,
valamint a mellékszereplők kedvükre
nézegethetik önmagukat és történetüket
- a hatalmas semmit. Mindazt, ami a
tükörben és csak a tükörben mutatkozik
valóságosnak.

A főszereplő Rudolf egyébként még
nem „nem-hős" - inkább az eggyel ko-
rábbi csoportba, a „holt-hősök" közé tar-
tozik. Egyetlen tettre még futja erejéből,
de ez a tett már nem valami társadalmi
vagy történelmi esély realizálása, csak
önmaga megsemmisítése. S az ezzel okoz-
ható történelmi kalamajkában jókora „fi-
tyisz" az uralkodó apukának, Ferenc
Józsefnek. Mert itt még felelős is van,
nemcsak áldozat.

Horváth Péter Bolerójában a történe-
lem egyetlen megjelenési formája éppen
a felelősség. A színpadon különböző -
történelminek tudott - időpontokban
szaladgáló emberek többnyire áldoza-
tok; a történelem áldozatai. Élükön a
harmadik generáció képviselőjével, az
unokával - kortársunkkal -, akinek az
egészből már csak ez az elfuserált hely-
zetjutot t. . .

Nagy kár, hogy Horváth Péter csakis
panelekből építette föl drámáját. Ezért
aztán olyan, mint egy magányosan álló
lakótelepi ház, amelyből azért nincs
egész lakótelep, mert ez az egy nem sike-
rült. Alig egyénített figuráival csupa köz-
helyes fordulat esik meg, kiszámítható
ritmusban. Amit felvonultat és amit
közölni szeretne - sehogyan sem fedik



egymást, jókora méretarány-differencia
van köztük. Pedig valószínű, hogy a fia-
tal, de rutinos író egy nemzedéki „Na-
gyon fájt" szeretett volna világgá kiáltani.
A Boleróból azonban csak a Ravel-mű és
némi nemzedéki „nyafi", a tehetetlenség
önsajnálattal fűszerezett panasza hallik
ki.

Ugyane nemzedék nem kevésbé dics-
telen képviselője a főszereplője egy má-
sik, nemrégiben bemutatott magyar drá-
mának, Czakó Gábor Édes hármas című
művének. Berci szinte mindent elutasít,
amit maga körül lát; egész figurája csak
ebből a vehemens elutasításból áll. Igaz,
egy felbomló, értékrendzavaros családot
lát maga körül, amelyben az anya húsz-
évi rossz házasság után egyszer csak hátat
fordít neki és az apjának, hogy egy ifjú
titán oldalán megvalósítsa önmagát. Az
apa szintén aktívan működött közre
abban, hogy Berci megvesse őt: hazugsá-
gokból, karrierizmusból épített élete tör-
vényszerűen fut zátonyra, még sajnálat
sem illeti érte.

Czakó drámája eredeti formájában az
Ötszög címet viselte; élesebben, de főleg
hatásosabban kombinálódott benne a
hétköznapi és a groteszk. A főszereplő
totális tagadása éppúgy mutatott némi
komikus aspektust, mint az apa üres és
őszintétlen világa. Mire az előadás szín-
padra került - a Népszínház Asbóth utcai
Kisszínpadára - az ötszögből hat lett; egy
fölösleges, szinte nem létező szereplővel
„szegényült" az előadás, valamint - felte-
hetően dramaturgi javaslatra - túl is író-
dott. Az eredeti véget újabb jelenet kö-
veti, moralizáló szövegekből és hiteltelen
helyzetből. Ez az az eset, amikor az író
jobban tudta, mi a színházi „jó", mint a
dramaturg.

S ez az eset épp a fordítottja annak, ami
egy másik új magyar drámával történt.
Sultz Sándor: A hattyú halála, avagy a
hosszú széklet című színjátékát Szolno-
kon, a Szobaszínházban mutatták be,
sokkal jobb előadásban, mint amire az
írott mű alapján számítani lehetett.

Sultz történelemtelen hősei a történe-
lem alatt élnek - képletesen és valóságo-
san is. A történet - áltörténet - helyszíne
ugyanis egy nyilvános illemhely: egy klo-
zett. Ide zsúfolódik be egy lézengő hős -
valamikor egy évtizeddel korábbról -,
egy, az életét célratörően elfuseráló vécés
néni - ifjú ugyan még a „nénihez" -, az ő

kiebrudalt szeretője, egy másik kiebru-
dalt élettársjelölt, egy angyalszárnyas
rendőr és egy üldözött bűnöző. A mű leg-
nagyobb ötlete kétségtelenül a helyszín
és a szereplők együttese; leggyengébb
szála pedig az a szürreália, amelyben a
mennyből avatkoznak be holmi istenek és
angyalok a föld alattiak életébe. A kettő
között vergődik rezignált sokat tudással
és akarattalan életképtelenséggel az a
lecsúszott egzisztencia, amely kissé
korosabbá válva nemigen különbözik
előző nemzedéki elődeitől.

Sultz drámáját a dramaturgiai beavat-
kozás, a rendezői szuggesztivitás, a szí-
nészi odaadás alaposan megemelte. A
fiatal író sokakat idéző gondolatvilága,
mesterségbeli bizonytalansága érződik
azért A hattyú halálán... is - például éppen
a hattyúval s mindazzal, ami a föld felett
játszódik.

Epilógus

Az új vagy viszonylag új magyar drámák
olvastán jogos a szomorúság: csupa fosz-
tóképző jellemzi őket: kiúttalan, identitás
nélküli, hőstelen, történettelen.

Ugyane drámák olvastán jogos az aggo-
dalom is: kevés igazi, jól megírt, gondo-
latgazdag mű akad közöttük. És a gondo-
latgazdagok közt is kevés színházszerű,
színszerű, színpadszerű.

És hát jogos a félelem: mind nagyobb
és mind döntőbb a színházak felelőssége
az új magyar dráma ügyében akkor -
most -, amikor mind kisebb és mind kép-
telenebb a lehetősége ugyane téren. Hogy
ki fogja megszakítani ezt az ördögi
kört...?

STUBER ANDREA

Hősök nélkül

Kortárs szerzők művei

A négy előadásnak, melyről szó lesz, az a
közös nevezője, hogy magyar ősbemuta-
tók, kortárs szerzők művei. Ezen túl
annyira különböznek egymástól,
amennyire egy ország és egy korszak
drámatermése sokféle lehet. Abban
hasonlít egy-másra a négy mű, hogy
egyik sem vidám (a legkevésbé az,
amelyik műfaji megjelölésében
komikumot is ígér: Horváth Péter
Bolerója). Kiss Irén tükörjátéka, a
Mayerlingi ,fondorlatok történelmi tárgyú,
a másik három a jelenben játszódik. S
mint ilyen, azt a vonulatot reprezentálja,
amelyikben a drámai cselekmények,
konfliktusok helyett a mindennapos tör-
ténések követése során alakul ki állapot-
rajz. A hősök sokat gondolkodnak, keve-
set tesznek. Elemezgetik a mozgásképte-
lenségüket, ontják magukból a remény-
telenséget. Mindenki elhibázta valahol.
Attól kezdve a passzív és masszív elége-
detlenség a legjellemzőbb vonásuk.

A semmittevő drámahősök idejét éljük,
ha beszélhetünk még egyáltalán drá-
mahősökről. Inkább hétköznapi figurák
állnak előttünk, akik nem találják magu-
kat vagy a helyüket. És nem utolsósorban
egymást. Tehetetlenség, csalódottság,
rosszkedv - sugallják e közérzetdarabok.
Különböző műfajban, különböző alapos-
sággal és különböző fokú színpadképes-
séggel. Természetesen a művek színpadi
megvalósításának eredményessége is vál-
tozó. Czakó Gábor Ötszögének Asbóth
utcai bemutatója középszerű, amint a da-
rab is az, noha nem ugyanúgy. Tömöry
Péter sok mindent benne hagyott ugyan
Kiss Irén alkotásában, de amit létreho-
zott, az nem érdektelen. Petrik József
nemigen ártotta magát Horváth Péter
Bolerójába; rontás vagy javítás híján a
produkció pőrén mutatja a művet. A leg-
többre értékelendő teljesítmény Csizma-
dia Tiboré, aki Szolnokon a Szobaszín-
házban sikerre segítette Sultz Sándor A
hattyú halála avagy a hosszú széklet című
darabját. Innen tudható, hogy dráma-
szerzőink ilyen-olyan színműveit mégis-
csak színre kell vinni. Még az is kiderül-
het, hogy lesz belőlük valami.


