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rádiójátékot is megírnak évente. Ha ehhez még
hozzávesszük, hogy rendszerint forgatókönyve-
ket is készítenek a televízió számára, amiért hat-
hétezer fontot lehet kapni, vagy filmeket, nos hát
ez már elég szép megélhetést biztosít annak a
körülbelül ezer írónak, akire a fentiek érvénye-
sek. Ha például felkérünk valakit egy regény
vagy novella adaptációjára, mondjuk a Copper-
field Dávidéra, ezért a tizennégy, egyenként fél-
órás epizódért már annyit szokott fizetni a rádió,
mint amennyi egy munkás évi átlagkeresete. Ar-
ról nemis beszélve, hogy egy jól sikerült rádiójá-
tékból is lehet filmforgatókönyv vagy színdarab.
Minden idők legsikeresebb előadása, Agatha
Christie Egérfogója, amelyet immár negyven éve
játszanak, tizennégy perces rádiójátékként in-
dult. Eredetileg hatoldalas novellának íródott.
Amikor a jelenlegi királynő nagyanyja, Mary ki-
rályné - ha jól emlékszem- a nyolcvanadik
születésnapját ünnepelte, felkeresték a BBC-től,
és felajánlották, hogy születésnapi ajándékként
bármit, amit szeretne hallani a rádióban, megcsi-
nálnak neki. Erre azt válaszolta: „Tudják, van az
a gyönyörű kis novella Agatha Christie-től, a
Mousetrap, ha azt nekem rádióra tudnák adap-
tálni, nagyon boldog lennék." Felkértük Agatha
Christie-t, hogy készítsen egy változatot, ami az-
tán olyan sikerrel ment, hogy később színpadi
darabnak is átdolgozta.

 Mindabból, amit elmondott, úgy tűnik,
hogy a rádió nagyon nagy szerepet vállal az új,
tehetséges írók kinevelésében, saját szerzőkö-
rének kialakításában. De vajon meg tudják tenni
ugyanezt a színházak is? Van rá financiális lehe-
tőségük? Azt tudom, hogy a Royal Court hosszú
idő óta erre szakosodott, de nem egyedülállókők
ebben a vállalkozásukban?

 Nem. A Művészeti Tanács elég jelentős
összegeket utal át a színházaknak, hogy ösztön-
díjas írókat szervezhessenek maguk köré, így
amit a Royal Courtban tesznek, arra az ország-
ban több helyen is adódik lehetőség.

 Mondana néhány szót erről a Művészeti
Tanácsról?

 Nem tudom, hogy Magyarországon ponto-
san hogyan történik, de Ausztriában a Művelő-
dési Minisztérium beleszól az állami támogatás
elosztásába. Angliában vagy Amerikában ezt a
módszert már hosszú ideje megengedhetetlen-
nek tartják, mert egyesek azt gondolhatnák,
hogy a kormány direkt politikai vagy valami más
módon megpróbál beleavatkozni a különböző in-
tézmények tevékenységébe. Itt a kultúrára, illetve
a művészetekre (zenekarok, balettegyüttesek,
színházak stb.) jutó pénzek elosztását egy
tizenhárom-tizennégy tagú, ezért külön fizetés-
ben nem részesülő testület végzi. A kormány
nem közvetlenül támogatja a színházakat, ha-
nem a Művészeti Tanács igényel számukra bizo-
nyos, mondjuk, százötvenmillió fontos összeget.

Brian Friel

A kormánynak épp nincs ennyi pénze, átutal
száznegyven milliót, aminek az elosztásáról már
a Tanács dönt. A bizottság tagjait független, köz-
tiszteletben álló, a szakmájukon belül abszolút
elismert személyek alkotják, mint például az ox-
fordi egyetem rektora, vagy Peter Hall, vagy Ha-
rold Pinter.

 És őket ki választja ki?
 A közvélemény. Konkrétan ugyan a kor-

mány nevezi ki őket, de ezek mindenféle szem-
pontból korrumpálhatatlan emberek. Eszébe
nem jutott senkinek, hogy amikor például Lau-
rence Olivier támogatást kért a színházának, ezt
önmagának kérte.
 Magyarországon az elmúlt hetekben nagy

A legegyszerűbb es leghétköznapibb szavakkal
megfogalmazva azt mondhatjuk: bárkinek, aki
bármiféle drámai művet bár-milyen közönség
előtt be akar mutatni, az a legfőbb feladata,
hogy felkeltse és a kívánt pillanatig fönntartsa a
közönség érdeklődését. Csak ha ez az alapvető
követelmény teljesül, valósulhatnak meg a
magasztosabb és nagyobb igényű célok: csak
akkor osztható meg a tudás és a bölcsesség,
költészet és szépség, akkor lehet szórakoztató
és pihentető az élmény, akkor érhetjük el a
megvilágosodás, az érzelmi meg-tisztulás
állapotát. Ha ellankad a közönség fi

vihart kavart az úgynevezett médiaháború.
Ennek lényege az, hogy a kormány megpróbálta
el-mozdítani helyéről a Magyar Rádió és a
Magyar Televízió elnökét, A köztársasági elnök,
féltve a sajtószabadságot, illetve az említett
intézmények és a tájékoztatás függetlenségét,
ezt meg-akadályozta.

- Igen, a kormányok alaptermészetéhez tar-
tozik, hogy megpróbálják befolyásolni a média
tevékenységét. Hogy ez mennyiben sikerül, ab-
ban igen nagy szerepet játszik a közvélemény. A
BBC-t tizenegy tagú vezetőtestület irányítja.
Őket is a kormány nevezi ki, de ezek független
emberek. Megkörnyékezhetetlenek. A kormány
gyakran megpróbálja befolyásolni őket, de ekkor
az újságok és az egyéb hírközlő szervek rögtön
beszállnak a dologba, így a kormány nem tehet
túl sokat. Döntő az adott ország politikai kultúrá-
ja. Minden attól függ, hogy a nép és az általános
kulturális nívó mennyire tolerálja ezeket a kísér-
leteket. Itt, Angliában akkora botrány lenne, ha
megpróbálnának beleszólni, mondjuk, a BBC te-
vékenységébe, hogy inkább nem teszik. A „köz-
szolgálati televíziót" azért hívják úgy, ahogy,
mert a köz érdekét kell szolgálnia. Még egyszer
mondom: a legfontosabb ebben a kérdésben az,
hogy az emberek mennyire látnak tisztán, és tö-
rődnek-e azzal, hogy mi történik körülöttük. Mert,
sajnos, sok országban ez is probléma.
 Szokott még rendezni?
 Csak a rádióban és az egyetemen, ahol

tanítok. Tudja, ez nem az én mostani
hivatásom. Ha felkérnek rá, akkor szívesen
csinálom, de egyébként nem próbálok
rendezőként érvénye-sülni.

 A legfontosabb az írás?

 Az írás, a tanítás... az aktivitás.

gyelme, ha nem tudjuk elérni, hogy arra koncent-
ráljon, ami történik, ami elhangzik, mindent
elveszítettünk.

A (legáltalánosabb értelemben vett)
érdeklődés és feszültség megteremtése
eszerint minden drámai szerkezet alapja.
Várakozást kell ébreszteni, de azt,, amíg végül
le nem hull a függöny, soha nem szabad
teljesen kielégíteni; a cselekménynek
érezhetően egyre közelebb kell jutnia a
végkifejlethez, ám azt a befejezésig soha teljes
egészében el nem érheti; és mindenekelőtt
folytonosan változnia kell a tempónak és a rit-
musnak, mert bárminemű monotónia szükség-

M A R T I N E S S L I N

A DRÁMA STRUKTÚRÁJA



 MARTIN ESSLIN 

szerűen lankasztja a figyelmet, untat és elálmo-
sít.

Az érdeklődést és a feszültséget nem csupán a
cselekmény fordulatai teremthetik meg: egy
cselekmény nélküli balett kezdetén a szólótán-
cosok szépsége elég lehet arra, hogy fölkeltse a
szükséges érdeklődést, aztán hosszú távon ele-
gendő feszültséget teremthet, ébren tarthatja a
figyelmet, hogy a nézők várják a lépések és moz-
dulatok teljes skálájának kibontakozását. Egy té-
ma megpendítése, első kifejtése, aztán az a talá-
lékonyság, eredetiség, amellyel a szerző azt to-
vább variálja - feltéve, hogy maga a téma alkal-
mas a figyelem felkeltésére -, előidézheti a vá-
rakozást, a megfelelő feszültséget. Beckett Go-
dot-ra várva című darabjában pusztán az a tény
teremt sajátos feszültséget, hogy a szereplők
megállás nélkül hajtogatják: soha nem történik
az égvilágon semmi, s nekik maguknak nincs mit
tenniük. A néző képtelen elhinni, hogy ez való-
ban így van, és várja, mi fog történni. És mire vé-
gül felismeri, hogy tényleg semmi sem történt,
addigra lejátszódott a szeme előtt egy sor na-
gyon is érdekes epizód, mind megteremtvén a
maga feszültségét.

Feszültség, várakozás pedig igen sokféle lé-
tezik. Van például olyan, ami ilyesfajta kérdés-
ben fogalmazódhat meg: „Most vajon mi fog tör-
ténni?", de ugyanúgy lehet ilyen is: „Tudom, mi

fog történni, de vajon hogyan történik majd?",
vagy éppenséggel; „Tudom, mi fog történni és
azt is tudom, hogyan, de vajon hogyan reagál
majd erre X?"; ám lehet egészen más típusú is:
„Mi ez tulajdonképpen, ami mosta szemem előtt
zajlik?" vagy: „Úgy tűnik, van ezekben az ese-
ményekban valami törvényszerűség, de vajon
miféle?" Egy biztos: minden drámai jellegű mű-
ben viszonylag hamar föl kell merülnie valamiféle
alapkérdésnek, hogy a közönség megfelelő
irányba hangolhassa alapvető várakozását.
Mondhatnánk úgyis: idejében ki kell derülnie, mi
a darab főtémája. A legtöbb színdarabban és
filmben olyasfajta kérdés ez, mint hogy ki a gyil-
kos, hogy egymásra talál-e majd a fiú és a lány,
vagy hogy tudomást szerez-e felesége szerető-
jéről a megcsalt férj. Ahogy a közönség előtt vilá-
gossá vált, mi a mű alaptémája, amint rájött, mi a
cselekmény fő mozgatórugója, várakozását szi-
lárdan a végkifejletre összpontosítja: tudja, mer-
re halad vele a darab, tudja, mi a fő kérdés. Fi-
gyelme határozottan a megfelelő irányba mutat.
A kérdés csupán az, milyen tekervényes úton,
milyen íven át jutunk el a végső válaszig.

Az emberi figyelem azonban viszonylag rövid
távú. A várakozás, a feszültség egyetlen mozza-
nata nem elég ahhoz, hogy a darab teljes időtar-
tamára biztosítsa a közönség figyelmét. Arra a
bizonyos főívre másodlagos várakozásmozza-
natok kifeszítette másodlagos íveket kell ráépíte-
ni. Miközben érdeklődésünket leginkább az köti
le, ki a gyilkos, egyidejűleg - s jóval rövidebb tá-
von - lázasan töprengünk azon, vajon a kertész,
akit épp most vallatnak, valóban látta-e a gyilkost
átmászni a falon stb. A várakozás főmozzanata
hátán hordozza a másodlagos mozzanatot. A
másodlagos elem időben természetesen meg-
előzheti a főtéma, az alapkérdés megjelenését a
darabban. A Hamletben például a várakozás és
feszültség első mozzanata viszonylag kisebb
horderejű: meg fog-e újra jelenni a Szellem? Az-
tán: megjelenik-e Hamletnek? Majd amikor már
megjelent: vajon mit fog mondani? És csak ami-
kor már Hamlet végighallgatta - s vele együtt mi is
- a szellem mondandóját, csak akkor fogal-
mazódik meg a dráma bosszútémája és a vára-
kozás alapmozzanata: sikerülni fog-e Hamlet-
nek bosszút állni? Csak ekkor látjuk világosan a
főívet, amely a kisebb várakozásmozzanatokat
hordozza, amelyeknek köszönhetően figyel-
münket eddig a cselekményre összpontosítottuk.

Szükséges tehát, hogy minden jelenetben, il-
letve a cselekmény minden kis egységében
megjelenjék a várakozás egy új eleme, amely rá-
épül az egész darab alapsémájára, illetve fő vá-
rakozásmozzanatára. A dráma minden adott pil-
lanatában a rendezőnek és a színészeknek tisz-
tában kell lenniük ezekkel a fő - stratégiai - és
másodrendű - vagyis taktikai, a jeleneten belül
érvényes - mozzanatokkal, amelyek együtt lé-
teznek, és kölcsönösen erősítik egymást. Van
azonban a jól szerkesztett darab minden egyes
pillanatának még egy harmadik, helyi érvényű,
mikrokozmikus várakozáseleme is: az épp el-
hangzó mondat vagy a színészek pillanatnyi cse-
lekvése által előidézett várakozásmozzanat. A
főcselekmény feszültsége azon múlik, hogy a
darab alapproblémájának legyen legalább két
megoldása: megtalálják-e a gyilkost vagy sem,
egymásra talál-e a fiú és a lány vagy sem. Ha-
sonlóképp minden jelenet feszültsége azon mú-
lik, hogy a fejleményeknek legalább két lehetsé-
ges kimenetele legyen: megjelenik-e a Szellem,

vagy sem, megszólal-e vagy sem. Eszerint a dia-
lógus vagy a cselekvések legkisebb egységének
feszültsége szükségképp a jelenetet alkotó apró
cselekvésekben és gesztusokban, illetve az el-
hangzó mondatokban megfogalmazódó kérdé-
sekre adható számos válaszban rejlik. A kiszá-
míthatóság a feszültség - s ezáltal a dráma -
halála. A jó dialógus fordulatai kiszámíthatatla-
nok. Az olyan mondatok, amelyek csupán előre
látható válaszokat kényszerítenek ki, az olyan
gesztusok, amelyek csak azt ismétlik, ami más
úton már a tudomásunkra jutott, élettelenek, ki
kell tehát küszöbölni őket. Az olyan nagy
vígjátékírók dialógusai, mint Noël Coward vagy
Oscar Wilde, a paradoxonok, a meglepő fordula-
tok miatt briliánsak; az olyan óriások nagysága,
mint amilyen a drámaírók között Shakespeare, a
nyelvhasználat és képalkotás eredetiségében
rejlik (más szóval aki nem számíthatóságban, a
meglepetés erejében). A dialógus ezek szerint -
ami az adott jelenet vagy kisebb egység pillanat-
nyi taktikai céljainak szolgálatában áll - kifeszít
egy harmadik ívet, új, harmadik várakozásele-
met:

Minden meglepő megfogalmazás, minden találó
kifejezés, a szellemesség vagy a verbális képal-
kotás eredetiségének legapróbb morzsája
hozzá-járul a dialógus érdekességéhez,
kiszámíthatatlanságához, figyelemmegtartó
képességéhez. A film és a tévéjáték esetében
természetesen a kameramozgás, a vizuális
humor, a képi találékonyság által keltett
feszültség tölt be pontosan ugyan-ilyen szerepet;
ugyanez igaza színészek arcjátékára és
mozdulataira a színpadon és kamera előtt
egyaránt: egy látszólag élettelen mondat feszült-
séggel terhessé válhat a szereplők váratlan tekin-
tetváltásától, a szemükben kigyúló fénytől.

A fent leírt séma persze meglehetősen vázla-
tos. Miért is ne hathatna kölcsönösen egymásra
számos feszültség- és várakozáskeltő elem egy-
szerre, ennél sokkalta bonyolultabb sémának
megfelelően? Mindenesetre a három fő szint
alapvető fontosságú. Bármilyen drámai cselek-
mény bármelyik keresztmetszetében akármely
adott ponton legalább ennek a három kompo-
nensnek jelen kell lennie. Ha csak egyikük is hi-
ányzik, a közönség figyelme bizonnyal lanyhulni
fog.
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