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tong, nem ott, ahol Pilinszky érzékelte. És öröm-
mel ismerhetjük fel ekkor azt is: ez a szakadék-
potenciálisan legalább - mindig áthidalható.
Patetikusan szólva: ez az átlábalás lenne a ma
színházának küldetése.

Pályi könyvének olvastán még egy jelentős
kérdést fogalmazhat meg az olvasó: ha a szín-
ház valóban a termékeny jelen idő és a kontex-
tus művészete, vajon létezik-e voltaképpen
„színházesztétika"? Vajon nem sokkal inkább
valamiféle szociális és intézményesült ízléstör-

Spiró György, Kornis Mihály és Márton
László a főszereplői Radnóti Zsuzsa

Mellékszereplőkkora
című, karcsú kötetének,
mely az elmúlt évtized új magyar drámáit
elemzi. A gyűjtemény nyolc írása 1984 és 1991
között keletkezett, és folyóiratokban vagy
drámakötetek utószavaként látott napvilágot.

A részben Lengyel Péter regényétől kölcsön-
zött kötetcím éppoly pontosan fejezi ki a korszak
drámairodalmának egyik fő sajátosságát, mint
tette azt Radnóti Zsuzsa előző
tanulmánygyűjteménye, az 1985-ben megjelent
Cselekvés-nosztalgia. A két könyv között
nemcsak a címben, ha-nem a szerkezetben és a
tárgyalt kérdésekben is található rokonság.

A kiindulópont mindkét helyen a századelő
magyar avantgárd drámairodalma, Barta Sán-
dor, Mácza János, Déry Tibor, Füst Milán színda-
rabjai, amelyek a mai napig nem tudtak részévé
válni a hazai dráma- és színháztörténetnek. A
múltbéli adósság felmutatásával Radnóti Zsu-
zsa célja ezúttal is az, hogy arra figyelmeztes-
sen: kortárs daraboknak is lehet feledés és mel-
lőzöttség a sorsuk. Az „asztalfiókban lapuló",
publikálatlan és előadatlan művekre Márton
László és Zalán Tibor formabontó darabjait hoz-
za fel példaként, amelyeket a Mementó című
jegyzet drámalistájában is felsorol.

A Cselekvés-nosztalgiában a Bereményi,
Kornis, Nádas, Spiró nemzedék „mellékszerep-
lője" volta kötetnek, a tizenegy tanulmányból há-
rom foglalkozott velük, s ezeket olyan írások fog-
ták közre, amelyek Krúdy, Tamási, Déry, Reme-
nyik, Pilinszky és Weöres drámáit elemezték. A
nyolcvanas évekre a negyvenesek nemzedéké-

ténetről kellene beszélnünk? Ekkora kritika sem
lesz más mint az eltűnt kontextualitás újból és új-
ból befogadható, rögzített, vagyis megformált
emlékezete. És ez a színházkritika szépséges
paradoxona is egyben: a legkiválóbb írások szá-
mára (és ilyenek Pályi András bírálatai is) meg-
nyitja a halhatatlanság lehetőségét, miközben
tárgyuk valódi alakja mindörökre alámerül az
Időben.

Hung Avia Kráter Kiadó, 1992

nek néhány tagja vált főszereplővé, s mellettük
felbukkant a „nagy generációt" követő drámaírók
újabb hulláma. Márton László már ebből a társa-
ságból lépett elő az évtized meghatározó szín-
padi szerzőjévé.

A Spiró, Kornis, Márton nevével fémjelezhető
új magyar dráma szemléleti és formai változáso-
kat egyaránt hozott. Szemléletben az egyik meg-
határozó (és sok szerzőnél fellelhető) sajátos-
ság az ironikus katasztrofizmus, melyre Radnóti
Zsuzsa Márton Lászlóval kapcsolatban hivatko-
zik. Spiró drámáit: elemezve kiindulópontja a ka-
tasztrófadráma műfaja, és Kornisnál is utal a
pusztulásnak mint alapmotívumnak a szerepére.
Ez a nézőpont és ábrázolásmód az elmúlt évti-
zedben indult (dráma) íróknál is gyakran szere-
pet játszik. Így jelen van Garaczi László, Németh
Ákos, Sultz Sándor, Szilágyi Andor és Zalán Ti-
bor darabjaiban.

További szemléleti sajátosság az a kötet cí-
mével jelzett vonás, mely szerint az évtizedet a
mellékszereplők drámai jelenléte és túlsúlya jel-
lemzi. A hősnélküliség már nem is az antihősök
vagy a kvázihősök felléptetését hozza magával,
hanem ennek az egész szerepkörnek és drama-
turgiai funkciónak a kiiktatását. Szinte már csak
mellékszereplők vannak.

Ebből a tényből a drámai világ felépítésére
nézve számos következmény adódik. Törede-
zetté válik a „cselekmény" - ha egyáltalán van
cselekmény, egyenértékű töredékek mozaikjai-
ból tevődik össze, kiegyenlítődnek és homogeni-
zálódnak a szerepek, nem lesznek kiválók és
ki-emelkedők, nem lesz tragikum (legfeljebb
ironizáltan), a nyelv apoétikussá és triviálissá
válik,

torzított idézetek, falfirkák és slágerversek tarkít-
ják a drámai szöveget.

A formai újítások-változások talán kevésbé
markánsak, mint a szemléletiek. Ennek egyik
oka az, hogy az új szemlélet hagyományos dra-
maturgiai szerkezetben is megjelenhet (lásd
Spiró György nyolcvanas években írott darabja-
it). A formabontás többnyire a színpadi kisformá-
kat, így - többek között - a kötet élén tárgyalt
Márton-jeleneteket és Zalán-darabokat jellemzi.

A pusztulás, romlás, dezintegrálódás, dege-
nerálódás drámai megfogalmazásai - a kilenc-
venes évekből nézve - egyfelől az előző társa-
dalmi rendszer összeomlásának előérzeteként
értékelhetők, másfelől egy esztétikai korszakvál-
tás megnyilvánulásai is. A prózapoétikában gon-
dosan és szakszerűen vizsgált és leírt epikai
megújulással párhuzamosan a drámairodalom-
ban is tanúi lehet(t)ünk egy hasonlófolyamatnak.

A magyar posztmodern (amit a modernség
történelmi-esztétikai elmaradása miatt egyesek
szerint helyénvalóbb posztszocialistának ne-
vezni) a drámában és a prózában nagyjából egy
időben jelentkezett. Noha az évtized legjelentő-
sebb prózaíróinak nem mindegyike színpadi
szerző is egyben, a drámaírók majd' mindegyike
epikájával is jelen volt az irodalmi folyamatban.
Spiró, Kornis, Márton nemcsak darabjaival, ha-
nem regényeivel, prózájával és esszéivel is for-
málója volt a nyolcvanas évek irodalmának.

Az utánuk jelentkező szerzők közül Radnóti
Zsuzsa a kötet címadó tanulmányában foglalko-
zik Békés Pál, Forgách András, Kárpáti Péter,
Nagy András és Garaczi László darabjaival is.
Róluk és a korszakról ezt írja: „A hangvétel és a
nézőpont is új: hűvös, tárgyilagos, a végletekig
ironikus, akár a történelmet, akár a jelent faggat-
ják, és a megformálandó tárgyra vetett alkotói
tekintet józan, racionális, fanyar, közönyös és
közömbös, esetleg kíváncsian figyelő, de
mindenképpen mentes a szenvedélyektől."

A formaalkotás változásait elemezve és az
irányokat regisztrálva Radnóti Zsuzsa arra a
megállapításra jut, hogy „a nyolcvanas évek vé-
ge felé a fiatal alkotók műveiben többségben
vannak (voltak) a bonyolult formanyelvű, áttéte-
lekben fogalmazó artisztikus kísérletek, de egyre
több a jelzés, hogy hamarosan fordul a világ, és
inkább a közérthetőbb dráma eszménye lesz az
uralkodó tendencia."

E váltás lehetősége mellett, úgy vélem, az
esztétikai sokféleség és különneműség elterje-
désére is számítani lehet. Már az elmúlt néhány
év drámatermésében is feltűnt ez a szélesedő-
széthúzódó dramaturgiai és szemléleti skála,
Szilágyi Andor manierista vízióitól Kárpáti Péter
vadnaturalista látleletein és Nagy András eszté-
tizáló színpadi esszéin át Forgách András enig-
matikus létdrámáiig.
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SUMMARY

A Színház és találkozás 1991-ben című, kö-
tetzáró írása tavalyi, Kaposvárott megrendezett,
Tizedik Színházi Találkozó kapcsán a színházi
élet folyamatait és irányait elemzi. A beszámoló
tükröt tart az előtte szereplő írásoknak, kétféle
értelemben is. Egyrészt a drámák szembesülnek
itt a mai magyar színház válogatott (legjobb) erői
által képviselt művészi-esztétikai elvekkel és
gyakorlattal, másrészt kiderül, hogy milyen he-
lyet töltöttek be a fesztiválra kiválasztott előadá-
sok között a legújabb színdarabok. Míg az előbbi
szempont kedvező képet mutat, az utóbbi mér-
leg elgondolkodtató: „Aggasztóan kevés volt
(...) az új magyar dráma (...); az egyetlen játszott
mű is évekkel ezelőtt íródott."

Ez a megállapítás visszautal a könyv bevezető
írásában érintett „asztalfiók"-szindrómára, de
egyben a Cselekvés-nosztalgia vezérgondolatát
is visszaidézi. Annak a kötetnek az alcímében

ugyanis ez állt: Drámaírók színház nélkül. Az
asztalfióktól a mai színházig feszülő ívben a fő-
szerep a könyvben a nyolcvanas évek magyar
drámájáé, még ha ez a műfaj az évtized folya-
mán (mind a prózához, mind a színházi élethez
viszonyítva, és saját alakjaihoz hasonlóan is)
csak mellékszerepet játszott.

Mellékszereplője volt a kornak az a műfaj,
amelynek egyik legjelentősebb támogatója Rad-
nóti Zsuzsa. Nemcsak affirmatív elemzéseivel
erősítette és erősíti a drámairodalom megújulási
folyamatát, hanem a művek létrejöttéhez drama-
turgi-szakmai segítséget is nyújt. E támogatás-
nak egyik újabb szép példája a Mellékszereplők
kora című kötet, mely fontos adalék a nyolcvanas
évek új drámairodalmi folyamatainak és törekvé-
seinek megértéséhez és megítéléséhez.

Széphalom Könyvműhely, 1991

Our July issue opens with Russian avantgarde
writer Alexander Vvedinsky's play Christmas at
the lvanovs, introduced by an essay of Katalin
Szőke. This is followed by German critic Franz
Wille's account on present-day developments of
theatre in Moscow.

Our reviews are this time by Viktória Radics,
István Nánay, Tamás Tarján, Judit Szántó,
László Zappe, Dezső Kovács, Enikő Tegyi,
János Széky and Judit Katalin Magyar; they in-
form the reader about respectively lonesco's
Rhinoceros (Comedy Theatre), Goldoni's The
Little Square (Nyíregyháza), the double bill of
Beckett's Words and Music and a fantasy on Pic-
tures of an Exhibition (Merlin Theatre), Moliére's
Tartuffe (Independent Stage), Shakespeare's
Measure for Measure and Timon of Athens (the
first in Szolnok, the second at the Budapest
Chamber Theatre), Carl Sternheim's The Kni-
ckers (Radnóti Theatre), Eugene O'Neill's Long
Day'sJourneylnto Night(Miskolc) and the musical
Fiddler on the Roof (Nyíregyháza). This part of
the issue is closed by another of Zsigmond
Kompolthy's fictitious critical dialogues, this time
bearing on Dostoievski's The Brothers Karama-
zov (Veszprém and The Stage, Budapest) and
by László Jakab Orsós's account on a festival of
British avantgarde theatre companies recently
seen in Budapest.

After the authors, this time it is the turn of three
dramaturgs-Győző Duró, György Böhm and
Géza Morcsányi-to express their opinion on the
questions raised, some fifty years ago, by critic
and historian Ferenc Fejtő in an essay we pub-
lished last month.

Gábor Szigethy in his standard column evokes
some further memories of his period as a
stagehand at the Comedy Theatre.

Finally Zoltán András Bán and Péter P. Müller
teli us what they think of two new books related to
the theatre: the collected reviews of András Pályi
(A Man Jumps Out of His Skin) and Zsuzsa
Radnótis essays (An Age of Supporting Charac-
ters).

Our playtext of this month is The Betrothal by
contemporary Hungarian author Andor Szilágyi.

Koncz Zsuzsa: Athéni Timon
Timon (Bregyán Péter) és Flavius, a kulcsár
(Kerekes József) jelenete a Budapesti Kama-
raszínház előadásában két ember, a világgal
meghasonlott úr és a hűséges szolga kétség-
beesett egymásra utaltságát, összetartozását
ábrázolja.

Kedves Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megszületett a SZÍN-

HÁZ ALAPÍTVÁNY. A Kereskedelmi Bank Rt., a Magyar

Színházművészeti Szövetség és a SZÍNHÁZ szerkesz-

tősége által létrehozott alapítvány elsődleges célja a

SZÍNHÁZ című lap folyamatos megjelentetésének bizto-

sítása.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke

Szigethy Miklós, a Kereskedelmi Bank Rt. első vezéri-

gazgató-helyettese, tagjai: Babarczy László, Géher Ist-

ván, Koltai Tamás, Spiró György.

Mostantól elsősorban a szakma, olvasóink támogatá-

sában bízunk! Jogi és magánszemélyek, társaságok,

társulatok és egyesületek bármilyen (csekély) összegű

befizetése csatlakozást jelent alapítványunkhoz.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY számláját az OKHB V. ker.

Október 6. úti fiókjában vezetik; száma: 216-24669.

A szerkesztőség


