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ázimunka közben háttérrádiózom, ami-

kor egyszer csak felfigyelek egy

eksztatikussá srófolt riporternői hangra:

vala-mi „fantasztikusan mély és igaz"

szín-darabról beszél. Most már

kíváncsian koncentrálok: Leonard Gershe A

pillangók szabadok című züfecéről van szó.

Kisvártatva a fiatal férfi főszereplő is

bekapcsolódik: ünnepélyes párhuzamot von

saját élete és a darab-beli vak fiú sorsa

között.

Erről a színműről 1973-as budapesti bemu-

tatója alkalmából Koltai Tamás azt írta: ,,,ízlést

rombolóan káros'', „azon kívül, hogy érzelgős,

még hazug módon megnyugtató is", továbbá,

ami ebben a kategóriában eleve diszkvalifikál,

„rosszul megcsinált darab".

Ez az ítélet persze időben és rendszerileg

távol, huszonegy éve és az átkosban íródott le,

riporternőnek és szereplőnek nem fontos szá-

molni vele. Bízvást indulhatnak a nulláról, és

vonhatják be műpatinával az őseredeti

giccset. Elvégre sokak szerint a világméretű

fordulat után a világnézeti konfliktusok

salakjától megtisztított nagy emberi drámák

korszaka virradt ránk, például: milyen módon

küzdi ki szerelmi boldogságát egy jóképű,

értelmes, amúgy egészséges fiatalember, aki

történetesen vaknak született.

A magánéletben szívem mélyéből szán-

nám ezt a Dont. Ha belesodródnék nehéz éle-

tébe, igyekeznék segíteni. A színpadon meg

sem legyint a sorsa.

Holott ugye vannak elődei. Nagy színpadi

világtalanok. Oidipusz, ki maga szúrja ki sze-

mét, büntetésül, amiért azt merte hinni, kicse-

lezheti az isteneket. Jön aztán Gloster, akinek

mások tapossák ki szemét: hiszékenységé-

ért, kétfelé húzó lojalitásáért bűnhődik, ellen-

feleire jellemző túlméretezettséggel. Koby és

Loby, a bosszúból megvakított hamis tanúk.

Úgy látszik, színpadon csak megvakulni illik,

vaknak lenni nem. Vagy mégis? Hiszen ott

vannak a vakon születettek, Maeterlincknél és

később a Brueghelt szavakká fogalmazó

Ghelderode-nál. Ám e szimbolista-szürreális

preabszurdok sem a vakságról, hanem a con-

dition humaine-ről szólnak, a világban való el-

veszett botorkálásunkról.

(És nem szeretnék megfeledkezni egy to-

vábbi vakról sem; őt amúgy Ráckevei Anná-

nak hívják, s pályája elején megrendítően ala-

kította a vak lányt egy ügyes krimiben, amely

ugyan lényegesen jobb Leonard Gershe mű-

vénél, de azért itt mégis a telefonkönyv eladá-

sának esete forgott fenn. Ráckevei maga volt

az emelt fejű kiszolgáltatottság metaforája.

A jó színészt nem lehet víz, de még

könnytenger alá se nyomni.)

A vak Oidipusz, a vak Gloster... a meg-

csonkított Lavinia... a púpos Ill. Richárd... Az

öregség kínjaival megvert Lear vagy Clausen

tanácsos... Az agylágyulásos Oswald...

Claire Zachanassian, akinek mindene mű... A

drámatörténet nagy nyomorékjai. Nincsenek

sokan, de vannak. És látszólagos utódaik -- a

színpadokat manapság benépesítő vakok, sü-

ketnémák, növénylétűek, izomsorvadásosak,

AIDS-esek, rákbetegek - nem az ő génjeiket

hordozzák. Privát nyomorúságukat tárják

elénk a színpadon, és privát szinten indítják

meg azt, akit megindítanak. Mind a késő XX.

század szülöttei.

Miért épp most? Nyilván a közízlés változá-

sa okán is. Ahogy egyre toleránsabbak le-

szünk a nyilvános pornográfiával szemben,

úgy viseljük el egyre problémátlanabbul a ter-

mészeti műhibák szomorú obszcenitásának

kiteregetését is. Meg aztán a színházi életek

kiépültek. Könnyű volt finnyáskodni, amikor

még legföljebb a fővárosokban működött egy-

két színház. Mára országosak a hálózatok, s a

lakosság egy körülhatárolt, de többé-kevésbé

stabil kisebbségének beépült életrendjébe a

színházfogyasztás. Tízezrek várják évadról

évadra az újdonságot, ezreket képeznek ki jól-

lakatásukra, és százakban támad elhivatott-

ság a nyersanyag szállítására. Így hát a

gépezet kattog, zakatol - működik. Ments

Isten, hogy bárhol akár egyetlen hónapra

leálljon.

Csakhogy nem tudom, kinek tűnt fel: a nagy

dráma - vagy legalábbis amit közmegegye-

zéses alapon annak vélünk - momentán

megszűnt létezni. Amikor magam erre a pá-

lyára tévedtem, még „mindenki" élt és műkö-

dött: Brecht, Sartre, Dürrenmatt, Frisch, Peter

Weiss, Miller, Williams, a fiatal Albee. akkor

került közönség elé García Lorca. Aztán jöttek

a dühös fiatalemberek; végül nem forrt ki kö-

zülük nagy személyiség, de néhány évig úgy

tűnt, fél tucat ilyennek éljük meg a szárnypró-

bálgatásait. És egy önálló sínpáron elindult

az abszurdnak nevezett irányzat, valóban

nagy mesterekkel, Ionescóval, Beckett-tel,

Pinterrel, Mrožekkel, de aztán maga az iskola

száradt el: mondanivalója örök érvényű, rep-

rezentatív műveinek minden sora ma is igaz,

ezer év múlva is igaz lesz, de elég hamar meg

lehet érteni, és variációs lehetőségei gyorsan

kimerülnek. A felsoroltak közül aki még él,

hallgat, vagy szánalmasan veri le a valaha

maga emelte lécet. Utódok nincsenek.

Ionescót így siratta el az egyik francia nek

rológ: „Elvesztettük utolsó nagy drámaírónkat

is..."

Most lehetne elmélkedni az okok felől - ha

már nem csupán egy flekkem lenne hátra a ki-

szabott terjedelemből, és ha nálam lenne a

bölcsek köve. Mindenesetre egy időben diva-

tos volt azt mondani: a szovjet típusú szocia-

lizmusnak volt annyi érdeme, hogy a polgári

rendszerek kénytelenek voltak jobb életfelté-

teleket biztosítani tömegeiknek. Úgy rémlik,

valami érdeme az egyetemes drámaírás szint-

jén is lehetett. Nemcsak azáltal, hogy Sartre

megírhatta a Piszkos kezeket, vagyis volt -

baloldali álláspontról - mi ellen tiltakozni, ha-

nem mert lehetett hinni egy, a keleti deformá-

ciótól eltérített, „emberarcú" megoldás lehető-

ségében. s afelé kinyitni az ábrázolást. A XX.

század derekán virágzó nagy drámaírásnak

mindenesetre jót tett a világ kétpólusú mivolta,

megtetézve ráadásul a harmadik pólus: a fa-

sizmus még friss emlékével. A mai, egypólusú

világban zavarba jött színház is, dráma is. Ké-

nyelmesen berendezkedett egy rend, amely

tudottan tökéletlen, de most úgy tetszik, nincs

nála jobb. Honnan induljon akkor a dráma, és

merre tartson?

Katasztrófa persze nincs. Hány évszázad

telt is el a görög és az Erzsébet-kori aranykor,

hány évtized Büchner és Kleist, illetve Ibsen és

Shaw között? Sok. És túlélte az emberiség is,

a színház is. A mai színháznak meg ott vannak

ők mind, az említettek meg a többi halhatatlan

- egyre erősebben szólnak hozzánk. Mi több,

újra meg újra akadnak új események is, ame-

lyek megérintenek, amelyek valami tagoltat

ragadnak ki a zűrzavarból, színeset a sivár-

ságból; egy Csirkefej, mondjuk, egy Katharina

Blum... Kevés az ilyen katartikus pillanat, itt is,

határokon túl is, de megnyugtató, hogy van-

nak, s őrzik tűz' helyett a parazsat.

Csak hát sok a színház, a bérleteket meg-

veszik, a jegyeket el kell adni, a kiképzettek-

nek munka kell.

A következő aranykorig még sok-sok vak,

AIDS-es, mozgásképtelen vonszolja magát

tova előttünk fantasztikusan mély és igaz

darabokban. És már kopogtat a dramaturgiák

ajtaján a gloucestershire-i emberevő strepto-

coccus is...
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