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A véletlen egymás mellé sorol néhány nevet:
Garaczi László, Kárpáti Péter, Németh
Ákos, Parti Nagy Lajos, Sultz Sándor. Mai
magyar drámaként ebben a szezonban
elsősorban az ő darabjaikat játszották a
színházak. Mindegyik kortárs történet, jelenkori
valóságról szóló színmű. De vajon van-e közük
egymáshoz szerzőiknek? Ugyanazt az élmény-
kört dolgozzák-e fel, ugyanazon a nyelven be-
szélnek-e? Es vajon velük azonos nyelven be-
szélnek-e azok a színházak, melyek bemutatják
darabjaikat?

(Nemzedékek) - A véletlen alkotta névsor
szereplői ugyanannak a nemzedéknek a tagjai: va-
lamennyien az ötvenes-hatvanas években szület-
tek. Ma ők jelentik a magyar drámaírás derékhadát.
Színházaink elsősorban az ő darabjaikat tűzik mű-
sorra. (Parti Nagynak két bemutatója volt, Kárpáti
Péternek és Garaczinak három-három. Ugyancsak
három bemutatóval jelentkezett a „történelmi" té-
mákat feldolgozó Nagy András is, aki szintén ennek
a nemzedéknek a tagja.) A náluk fiatalabbak, a
hetvenes években születettek előtt még nem nyílt
meg a pálya. Az idősebbek, a negyvenes években

Fábián Anita (Andi) és Fillár István (Horváth
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születettek viszont már tekintélyes, de ritkán
jelentkező szerzőknek számítanak. Nekik is fontos
bemutatóik voltak az évadban. (Esterházy
Búcsúszimfóniáját a Vígszínház Házi Színpadán
Zsótér Sándor rendezte. Spiró Ahogy tesszük című
dalművét a Várszínház újította föl Gaál Erzsébet
rendezésében. Schwajda György és Bereményi
Géza maga rendezte meg új darabját, a
Miatyánkot, illetve A jéghegyek lovagját Szolnokon.
Nádas Péter antiszínházi szövegei, az Ünnepi
színjátékok alapján Vándorffi László és Lőrinc
Katalin rendezett Veszprémben színházi
előadást.) Róluk azonban már bebizonyosodott,
hogy - a közös élménykör ellenére is - alig lehet
köztük azonosságokat fellelni. Mindannyian
egyéni utakon járnak. Különféle hagyományokból
táplálkozó, sajátos dramaturgiájuk is inkább saját
(más műnemekhez is kapcsolódó) életművük
egészében értelmezhető, és nem egy-mással való
összefüggéseikben.

Magától értetődő az ellenvetés: mindez érvényes
a jelen írás tárgyát képező „derékhad nemzedék"
képviselőire, e „véletlen névsor" tagjaira is. Vala-
mennyien határozott egyéni utat járnak, inkább ed-
digi életművük egyéni jellemzői kínálkoznak elem-
zésre, semmint a köztük feltételezhető, igencsak
bizonytalan „generációs" azonosságok. Hogy eb-
ben bizonyosak lehessünk, kíséreljük meg az
ellenkezőjét: gondolkodjunk róluk úgy, mintha
tényleg közük lenne egymáshoz! Próbáljuk meg

műveik rokon vonásait felfedezni, hogy aztán - az
így feltáruló tanulságok birtokában - egyéni
sajátosságaikról is érdemben szólhassunk.

Mi a dráma ma?

(Nyelv és stílus) A drámaírás ma, úgy tűnik,
elsősorban nyelvi kérdés. Mintha minden más al-
kotóelem (a történet, a szerkezet, a szereplők, a
műfaj) ennek a problémának rendelődnék alá. Nem
magától értetődő ugyanis az a nyelv, amelyen egy
színházi szöveg megszólalhat. Nem természetszerű
tehát az sem, amit elmondhat, megjeleníthet. Mivel
a különféle nyelvváltozatok között hihetetlenül tág
átjáró nyílt, igen erős feszültség keletkezett köztük.
Intaktságuk megszűnt, de összeilleszthetőségük
nem vált magától értetődővé. Egy mai beszélő za-
vartalanul váltogatja ugyan a különféle stílusszinte-
ket, nyelvi formákat (például panelmondatot irodalmi
hasonlattal egészít ki, majd vulgaritással elegyít), de
ha a jelenséget kanonizált megszólalási módok-hoz,
rögzített beszédhelyzetekhez (például az iroda-
lomban, tömegtájékoztatásban vagy, mondjuk, a
színházban megszokott fogalmazásmódokhoz) vi-
szonyítjuk, akkora keveredést nem nyelvi gazdag-
ságként, átjárhatóságként, hanem nyelvhasználati
zavarként (afféle stilisztikai katyvaszként) érzékel-
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jük. (Azaz léteznek még különféle nyelvi eszmé-
nyek, de ha megvalósulnak, menthetetlenül
anakronisztikusnak hatnak.) Szinte mindegyik
drámaírónál kimutatható a törekvés, hogy a nyelv
mai állapotából valamit megragadjon, visszaadjon.
Egyaránt használják a jelenleg egyformán érvényes
stilisztikai szinteket: a lebomló, „alászálló" irodalmi
hagyományok és a kérdőjeles érvényű köznyelvi
formák a tömeg-szórakoztatás kliséivel, a
társalgási nyelv különféle szintjeivel, az értelmiség
nyelvhasználatának terminológiai megoldásaival, a
politikai retorika fordulataival keverednek. Ezek
összeillesztésére, sajátos „irodalmi nyelvvé"
stilizálására azonban (mintaértékű köz-nyelvi
megoldások hiányában) mindegyikük egyedi
megoldásokat kénytelen keresni.

A nyelvi problémából tehát a stilisztikai meg-
oldások sokfélesége következik. Jelenkori drá-
mairodalmunkban mégis kimutatható valamiféle
nyelvhasználati hasonlóság -elsősorban a dara-
bok dialógustechnikájában. Ha a nyelv sokféle is,
vélhetően közös az a tapasztalat, amely a kom-
munikáció jelenlegi lehetőségére vonatkozik. A
kilencvenes évek magyar drámáiban nagyon fon-
tos fordulat figyelhető meg e tekintetben. Míg a
hatvanas évek drámáinak dialógustechnikájában
a valóság értelmezhetőségébe vetett hit, a világra
való rákérdezés, reflektálás alapformái mutatha-
tók ki, a hetvenes-nyolcvanas évek drámái az
ironizálás, a relativizálás irányába módosították a
párbeszédeket. A dialógus alapformája ekkor az
„évődés", a másik által mondottak megkérdő-
jelezése, átértelmezése, átfordítása volt. A mai dia-
lógustechnika egyfajta kommunikációképtelensé-
get sugall. Gyakoriak a visszakérdezések, a
félreértések, félreértelmezések, az egymás
mellett való

elbeszélések, a párbeszédszerűvé tördelt párhu-
zamos monológok, a másik által mondottakat
figyelmen kívül hagyó megszólalások. Ezáltal
minden párbeszéd komikus értelművé válik, még
akkor is, ha a humor alkalmazása nem tudatos
írói törekvés. A közlésvágy ugyanis nem teremt
kommunikációs helyzetet a szereplők között.
Mintha zárt világok, csupán önmagukra utalt
nyelvi univerzumok érintkeznének egymással

(Drámaiság) Ha a XX. századi irodalom
elsősorban „stilisztikai irodalom" is, a dráma
aligha létezhet csupán stilisztikai szinten. A drá-
maiság - mint műnemet konstituáló tényező -
csakis a nyelvi szintnél mélyebb struktúrákban
valósulhat meg: a művek történetében, szerep-
lőiben, szerkezetében.

Ha hinni lehet Arisztotelésznek, hogy dráma
az, „aminek van kezdete, közepe és vége", akkor a
vizsgált darabok felütését, fordulatait és zárlatait
elemezve eljuthatunk odáig, hogy megállapítsuk:
mi a dráma ma. Feltűnő, hogy a darabok felütései
többnyire nem valamilyen történet kezdetét,
csupán egy helyzet felvételét jelzik. Közép-
pontjukban nem célkitűző törekvések, inkább
csak akaratlan történések állnak, váratlan fordu-
latot, amely gyökeresen új irányt adna az esemé-
nyeknek, nemigen tartalmaznak. Egységüket
többnyire nem az alaphelyzet által elindított fo-
lyamatok belső koherenciája, hanem valamilyen
tematikai összefüggés teremti meg. Parti Nagy
Mauzóleum és Garaczi Fesd feketére! című
darabja egy-egy éjszaka története. Egymás
mellett élő vagy egymás közelébe sodródott
szereplőik egy tőlük függetlenül létrejött
helyzethez viszonyulnak. (Parti Nagynál „izzik" a
ház alatti pince, Garaczinál egy gyilkost keres a
rendőrség.) A darabok nem arról szólnak, hogy
ez a külső esemény teremtette helyzet miképp
befolyásolja a szereplők életét, inkább csak arról,
hogy ebben a helyzetben mi mutatkozik meg az
életükből. Hasonló tematikai keret figyelhető meg
Sultz

Krepjében is, azzal a különbséggel, hogy a hely-
zetet itt nem külső esemény, hanem belső elha-
tározás hozza létre. A darab egy olyan nap törté-
nete, amelyen valóságassá kellene válnia mind-
annak, ami a szavak és a játszmák szintjén már
régóta zajlik a szereplők között: a főszereplőnek,
Krepnek be kellene krepálnia, hogy tehetetlensé-
gével „ne mérgezze" tovább a családja életét,
hogy felesége és lánya végre boldogan vigasz-
talódhasson a szemes Szemes oldalán.

Németh Ákos Müller táncosai című darabjának
alaphelyzete a várakozás. Ebben a „tematikai
keretben" mutatkozik meg az életük: miután a
táncosokat elhagyta az impresszáriójuk, valamit
kell magukkal kezdeniük. Mivel a viszonyítási pont
itt sem valamely (külső) esemény, hanem egy
(belső) hiány, a folyamat sem csupán feltá-
rul(koz)ásból (a megmutatkozásból) áll, hanem a
„megvalósítás" (azaz a történés, az átalakulás) is
beletartozik. A Krep szereplőiről kiderül, hogy
sorsukkal szemben abszolút impotensek, játsz-
máik végeredményben valóságosabbnak bizo-
nyulnak, mint maga az élet. A Müller táncosai
szereplőinek céltalan tetteiben végül (egyféle)
sorsként önkéntelenül az valósul meg, ami ben-
nük és körülöttük lehetőségként adott.

A két Kárpáti Péter-darab, a Méhednek gyü-
mölcse és az Akárki tematikai kerete az életkép,
amely mindkét esetben az élettel való számvetés-
sé tágul. A főszereplők közömbös mindennapjai
ugyanis váratlanul mélyebb értelmet nyernek:
egyikük horgászni készül, és végül a halállal
találja magát szemben, a másikuk a halálfélelem-
re riad, és elszámolni kényszerül az életével. A
titkok azonban megfejthetetlennek, a tanulságok
kimondhatatlannak bizonyulnak. Az Akárki Em-
májának ugyanúgy nincsenek szavai ahhoz, hogy
a sorsára ismerhessen, mint ahogy „Müller
táncosai" is csak dadogva beszélnek a darab
utolsó jelenetében abbeli sejtésükről, hogy talán
csak fegyencek szürke rémálma volt az életük.

Hasonló élményt közvetít majd' valamennyi
darab befejezése:: úgy érezzük, mintha mi sem
történt volna, nem tudjuk, hogy valójában mi is
történt. A Mauzóleum végére leizzik a parázs,
feltárul a kapu, mintha be sem lett volna zárva.
Garaczi Imagálának végén eltűnik a főszereplő,
mintha ott sem lett volna. A Krep végén Szemes
összeesik, de nem tudjuk, hogy ismét csak ját-
szik-e, vagy valóban megmérgezték. A Fesd fe-
ketére! alapján eldönthetetlen, hogy valóságosan
megtörténtek-e az éjszakai események, vagy csak
a képzelet szüleményeinek tekinthetjük őket. De
ha az utóbbi feltételezés igaz, az is
eldönthetetlen, hogy a drámaíró Etienne vagy
kalandvágyó felesége, Nóra gondolta-e ki őket.

A helyzetek megmutatkoznak, de azonosítha-
tatlannak bizonyulnak. Beléjük lehet lépni, de nem
lehet megváltoztatni őket. A körüljárásukra
kínálkozik lehetőség, de megváltoztatásukra, a
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Jelenet az Akárki (Kárpáti Péter)nagyváradi
előadásából (Hosszú János felvétele)

lényegük megértésére már nem. A felütés és a
zárlat nem utal eltérő minőségre. A kettő között
lezajló eseménysor szakaszolható ugyan, de for-
dulatok nem ismerhetők fel benne. Nem kíván
mást a kezdet, s nem ígér mást a vég: a világ
rendje változatlan marad.

(Szereplők és történetek) Ez a „drámaiatlan-
ság" jelenkori drámairodalmunk alapjellemzőjének
tűnik. Mintha inkább csak „lírai élmények", a
létértelmezés személyes vetületei kapnának
drámai formát. A drámai élmény hiányáról legin-
kább a feszültségteremtés elmaradása árulkodik.
Mindezt a dramaturgia kliséi pótolják. Iskolázott
drámaírókkal van dolgunk, akik alapvetően nem
drámai természetű létélményeik megfogalmazá-
sához ügyesen használják a drámaszerkesztés
alapformáit. Garaczi Mizantrópja Moliére-től veszi
kölcsön nemcsak a szereplőket, a történetet, de a
drámai szerkezetet is (amely tökéletesen idegen
attól a világtól, melyet a darab - elsősorban nyelvi
megoldásai révén - ábrázol. Moliére ugyanis -
kora látszatkultuszának megfelelően - társalgási
helyzetekbe rejti történetét. Garaczi híven követi
őt, holott a mindent feltáró vulgáris szókimondás
követkertében eb-ben a világban nincs mit
rejtegetni). Az lmoga „az idegen érkezésének"
klasszikus modelljét követi, bár a címszereplő
végül semmit nem tárföl, semmit nem változtat
meg, senkit nem vált meg. A Krep
játszmatechnikája Albee iskoláján csiszolódott,
bár a viszonyok valódi természete az első
pillanatban is átlátható benne. A Mauzóleum „az
egy helyre összezárt szereplők" ismerős hely-
zetéből indul ki, anélkül, hogy a zárt szituációban

valóban felizzanának a kapcsolatok. A darab fel-
építése az analitikus dráma múltidéző megoldá-
sait használja, anélkül, hogy a különféle emberi
sorsok föltárulásának bármi tétje és értelme vol-
na. A Müller táncosai a Godot alapszituációjából
indít, felépítésében a próbatételes szerkezetet
idézi, anélkül hogy a tévedés valóban véteknek, a
büntetés valóban vezeklésnek bizonyulna ben-
ne. A moralitás és a misztériumjáték szerkezetét
idézi a két Kárpáti Péter-darab, anélkül hogy azt
a metafizikai világrendet is rekonstruálhatónak
vélné, amely ezeknek a műfajoknak értelmet ad;
hiszen épp ennek a metafizikai-morális szintnek a
hiánya a művek legfőbb mondandója.

Miután a drámaiság inkább csak külső forma s
nem belsőtartalom, a szerzők többsége nem igazán
mélyül el a történetbonyolítás vagy a
karakterábrázolás problémáiban. (Inkább hisznek a
stílusban, minta sorsban.) A darabokban többnyire
kifejtetlen történetek tömegére ismerni: nincsenek
bennük cselekményszálakká artikulált események,
össze-függéseik, fordulataik kidolgozatlanok.

A Müller táncosaiban például legalább nyolc
cselekményszál lehetősége ismerhető fel. (Külön
története van Horváth Ferinek, a Bárónak, Nyúl-
nak, Erikának, Andinak, Jutkának, Ritának, Kass
Editnek.) Ezek azonban csak jelzésszerűek: felvil-
lanó pillanataikat látjuk csupán, még csak nem is
fordulataikat, hanem átlagos, egyediséggel alig
rendelkező helyzeteiket. A hasonló „snitt-techni-
kával" dolgozó Fesd feketére! például öt cselek-
ményszálat sűrít magába (Nóra, Etienne, Andi,
Hajagos és a Férfi történetét), s mindezt két
atmoszféraértékű (eseménytelen vagy motiválat-
lan) történettel (a két rendőr és a kábítószeresek
„sztorijával") egészíti ki. A szerzőnek még ezek
kapcsolódására, tükrözésére, egymásba játszatá-
sára is gondja van, míg egyszer csak ki nem derül,

hogy összefüggéseik értelmezése fölösleges:
mindez csak látszat, stilisztikai játék, félbehagyott
drámaszerkesztési ujjgyakorlat. (A tető-ponton,
amikor az események kellően összekuszálódtak -
vagyis a kábítószeresek szobájában a rendőrök
összefutnak Hajagossal -, a szerző egyszerre
elvágja a szálakat, s a másnap reggeli történések
ábrázolását olyan feltételezésekkel folytatja, egészíti
ki, amelyeknek a darabban nincsenek előzményei,
épp ezért igazságtartalmuk is ellenőrizhetetlen.
Épp ez Garaczi játékának lényege: történetet
ábrázol, melyet értelme(zhete)tlennek minősít. A
Krepben a kifejtetlen történetet a többszörösen
megismételt játszmák helyettesítik. (A szereplők
ezekben folytonosan átértelmezik, új történetekkel
helyettesítik azt, ami az előző jelenetek-ben
történt.) Kárpáti Péter és Parti Nagy Lajos a
redukció technikáját alkalmazza: az általuk bemuta-
tott mikrohelyzetekben kifejtetlenül maradt
történetek sokaságát sejteni. (A Mauzóleum majd'
minden szereplőjének megírható lenne az életrajza,
az Akárki Emmája minden kapcsolatában teljes tör-
téneteket sejteni.)

Ezeknek az elhagyásoknak, sűrítéseknek a kö-
vetkeztében kifejtetlenek maradnak azok a dilem-
mahelyzetek, konfliktusformák, amelyekben a
szereplők teljes személyiségükben is megmutat-
kozhatnának. Ennek követkertében erősebbek az
általános, mint az egyedi vonásaik; inkább csak
típusokat, semmint jellemeket testesítenek meg.
Ezeknek a daraboknak ugyanis nem tárgyai az
olyan választások, amelyek a szereplőket egyedi
sorssal, személyes feladatvállalással ruháznák föl.
(Kivételként Kárpáti Péter két darabja említhető,
bár egyébként ezek is hangsúlyozottan
átlagszereplők, „akárkik" sorsvállalásáról szólnak.
Az lmoga címszereplője küldetésének negligálását
végzi el a rendelkezésére álló né-hány óra alatt. A
Mizantróp a morális lény mítoszát vonja vissza. A
Krep a családi csődhelyzetet megtisztító
áldozatvállalás elnapolásáról szól. A Müller
táncosainak szereplői megteremtik ezt a
csődhelyzetet, s ott állnak a katarziskényszerben
tehetetlen ül.) Úgy látszik, az a világ, amelyet ezek a
drámák feltárnak, nem tartalmazza a felvetett
problémák megoldási lehetőségeit.

(Világképek) Bár jeleztem a feszültségterem-
téssel, történetformálással, jellemábrázolással
kapcsolatos hiányérzeteimet, a félreértések elke-
rülése végett azt is sietve leszögezem, hogy
szemmel láthatóan olyan darabokat vizsgálok,
amelyek alig számolnak ezekkel a poétikai kate-
góriákkal, minthogy leszámolnak azzal a világ-
képpel, amely az ilyen kategóriákat releváns fo-
galmakként használja. A helyzet (amely valaho-
gyan átalakul), a történet (amely valahonnan va-
lahová tart), a jellem (amely valamilyenné változik)
a polgári ethosz irodalmi lenyomatának tetszik,
amelyet az ezredvég tapasztalatai (és művészeti
formái) alapjaiban kérdőjeleznek meg. A
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szituáció állóképpé merevedik, amely bármelyik
irányból leírható, végeredményben azonban
mindig ugyanahhoz a végállapothoz érkezünk.
Az esemény létállapottá egyszerűsödik, amely-
nek megjelenítése (vagy inkább utalásszerű fel-
idézése) személyes sorsként hozzáférhetetlen-
nek minősíti mindazt, amit a (különféle) kultúrák a
lét lényegéről tételeztek. Az alak az önreflexió
képességét, a sorsválasztás esélyét nélkülöző
egyed: vagy archaikus univerzumfigura, vagy ci-
vilizáció utáni véglény. Esetleg a kettő tulajdon-
ságait egyesítő karikatúrafigura: egy lebomló
kultúra toposzainak két lábon járó bűnlajstroma.

A hiány élménye ezekben a darabokban többnyi-
re valamiféle „metaforakényszerben" keres ellen-
pontot önmaga számára. Mivel a transzcendens
tapasztalat nem része az ábrázolt valóságnak, a
szerzők alkalmi jelképek, áttételes értelmű szöveg-
összefüggések révén igyekeznek valamiféle embe-
ren túli viszonyítási lehetőséget is meghatározni. A
Mauzóleumban a helyszín, a helyzet és a nyelv
egyaránt jelképes értelmű: „a magyar jelen
félmúltjában" játszódó történetben egy pitiáner buli
igyekszik elterelni a figyelmet a mélyben izzó ve-
szélyről. Az a nyelv, amelyet Parti Nagy teremt a
vulgaritás esetlegességeiből tömény, esetlen
költészetet varázsol. A Krep a groteszk módon
használt tárgyhoz áhítatos nyelvi formát társít: a
főhős azért ragaszkodik szaxofonjához, Benő-
kéhez, amelyen többnyire csak hamis hangokat
fog, mert - mint mondja - azt várja tőle, hogy
előbb-utóbb világra szüli a „légies Krisztust". A
Müller táncosaiban - főleg felütésében és zárla-
tában - ugyancsak számos olyan metafora talál-
ható, amely arra utal, hogy a darab egy Isten
nélküli világ létélményét igyekszik történetté
fogalmazni. A Kárpáti-darabokban - a moralitás-
és misztériumformák bevonásával - a köznapi
életképek válnak metaforikus értelművé. Mindez
arra utal, hogy ezekben a művekben a
tapasztalatokká aligha fogalmazható metafizikai
létélmények igényként jelennek meg.

A vizsgált színdarabok ugyanis a világhoz való
viszonyuk, tehát értékválasztásaik, végered-
ményben esztétikai minőségük tekintetében
ugyanis igencsak különböznek egymástól. A hi-
ányábrázolás többféle: tárgyilagos, cinikus és
patetikus változatát különböztethetjük meg ben-
nük - még akkor is, ha alapminőségként mind-
egyiküket a groteszk határozza meg. (Az egyéb
esztétikai minőségek csak ennek árnyalatait te-
remtik meg.) A Krep és a Müller táncosai tény-
ként állítja azt a világot, melynek alapjellem-
zőjeként a hiányállapotot határozza meg. (A „tár-
gyilagosságból" némileg kibillenti őket, hogy -
megvalósíthatatlan esztétikai minőségként, azaz
a szereplőket is minősítő műfaji előzményként -
Sultz inkább a komédiára, Németh Ákos inkább a
tragédiára utal. A Krep az áldozatvállalás hero-
ikus gesztusát kisszerű pózokká minősíti. A

Müller táncosainak szereplői körül minden vi-
szonylagos: életükben mindaz, ami visszavon-
hatónak látszik, valójában végzetes.) A Garaczi-
darabokat azért nevezhetjük - a szó filozófiai
értelmében véve -. „cinikusnak", mert bármiféle
érték állítását képtelenségnek tekintik.
„Patetikusak" azok a művek, amelyek a hiányban
is megmutatkozó értékigényt érzékeltetik, annak
ellenére is, hogy az igény meg-valósulásának
semmiféle esélyét nem tételezik. Ilyenek Kárpáti
Péter és Parti Nagy darabjai, amelyek a
„kisembernek", az átlagpolgárnak csak
Örkényhez mérhető szeretetteljes kultuszát
érzékeltetik. (Mindkét szerzőt jellemzi az ebből az
alulnézetből következő groteszk világlátás is.
Parti Nagy ezt leplezetlenebbül vállalja, mint a
minduntalan a tradícióhoz fellebbező Kárpáti
Péter. Parti Nagy szereplőivel mi sem történik,
még ha rámegy is erre az életük, Kárpáti figurái a
„megvilágosodás" felé tartanak, holott nem
történik velük semmi: nincsenek valóságos
eszközeik és tényleges lehetőségeik a sorsuk
értelmezésére és befolyásolására.)

Nem egy nyelven

Elemzésünk végeredményeként megállapíthat-
juk: sajátos darabokról van szó, melyek nemcsak
dramaturgiai problémák sokaságát vetik föl, ha-
nem a valóságértelmezés ellentmondásosságára is
utalnak. Nem magától értetődő tehát az a színházi
forma sem, amellyel egyértelműen megközelít-
hetők volnának. Ebben az évadban színpadra állítá-
suknak sokféle - szerencsés vagy kevésbé szeren-
csés - kísérletét láthattuk, amelyek azonban ben-
nem többnyire azt az érzést keltették, hogy a
szín-játszás és a drámairodalom nem teljesen
azonos nyelven beszél. Még az egyébként sikeres
(és e lap hasábjain is alaposan elemzett) Parti
Nagy-bemutatóról is az volt a benyomásom,

hogy a szerző

olyan dramaturgiát alkalmaz, amely nem szervül
természetesen írói világához (és az általa ábrázolt
valósághoz), a színészek pedig olyan játék-módot
követnek, amely erősen eltorzítja azt, melyet
anyanyelvükként beszélnek. (A darabot és az
előadást meghatározó groteszk minőség ennek a
feszültségnek is következménye.)

(Garaczi) Kevésbé mondhatók szerencsésnek
a Garaczi-bemutatók. Természetesen a szerző is
mindent elkövetett azért, hogy félrevezesse
(esetleges) rendezőit. Úgy tűnik, hogy darabjai-
nak történetei, szereplői vannak. Kreál egy vilá-
got, amely rekonstruálhatónak, azaz színpadra
állíthatónak látszik, holott a darabok lényege a
látszataiban megteremtett valóság üressége, vir-
tuális jellege. („Teremtett világai" inkább csak
ködképek a szellemi kaland horizontján.) A
szereplők ugyanis nem többek kitölthetetlen pó-
zoknál, megvalósíthatatlan szerepköröknél, a
történetek inkább csak jelentőség nélküli drama-
turgiai klisék. A hiányként jelzett drámai forma itt a
létélmény lényegével azonos. Ennek az attitűdnek
alapvetően személyes (azaz lírai) jellegét az jelzi,
hogy szövegformáló erőként leginkább a nyelv mű-
ködik, amely azonban maga is a viszonylagosság
érzetét kelti: csupa visszavonás és esetlegesség,
szarkazmus és beavatottaknak szóló játék.

Meggyőződésem, hogy Garaczival csak a hozzá
való teljes hűtlenséget vállalva érdemes kísérletez-
niük a színházaknak. Az lmoga pinceszínházbeli
„szövegtisztelő", tehát üres, hányaveti, maníros
előadása a legjobb bizonyíték erre. A szezonban
azonban láthattunk két „hűtlenségi kísérletet" is.
Zsótér Sándor, aki a Szkénében megrendezte a
Mizantrópot, az élményt és nem a szöveget akarta
rekonstruálni. Kár, hogy félúton megrekedt a pró-
bálkozás. Érdekes volt a sakktáblatér, amely szoc-

Garaczi László: Fesd feketére! (Debrecen) Ber-
tók Lajos (Etienne) és Majzik Edit (Nóra)
(Máthé András felvétele)
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Szacsvay László (Hamuhó Ödön), Bodnár Erika
(Lindauer Maris) és Szirtes Ági (Szevics Aran-
ka) Parti Nagy Lajos Mauzóleum című darab-
jában (Kamra) (Koncz Zsuzsa felvétele)

reál üzemi étkezdébe oltott szalont idézett, várat-
lanok voltak a játékötletek, amelyek a szövegtest
vulgaritását alakították bizarr látványossággá. Kidol-
gozatlanok voltak viszont a figurák és a szituációk,
amelyek - szerencsésebb esetben - elementáris
élményként közvetíthették volna az alpáriságnak azt a
létélményét, amelyet a szöveg csak az irodalmi forma
és a nyelvhasználat feszültségeként érzékeltet. (Igy is
figyelmet keltett azonban Scherer Péter, Bakos Eva és
Orosz Anna játéka. Es emlékezzünk meg Grósszmann
Péter alakjáról is!)

A Fesd feketére! debreceni előadása párhuzamos
„térszigeteken" zajló szimultán játékot kreálta darab-
ból. (Garaczi maga ebből az átalakításból csak annyit
vállalt, hogy - kellő iróniával - a „szinkretikus
fragmentek egy részben" alcímet adta a játéknak.)
Látványos, hatásos, de hiányérzeteket keltő előadást
láttunk. Pinczés István rendező ugyanis mintha abból
az előfeltevésből indult volna ki, hogy részeire
bontható, párhuzamos történéseiben is
megmutatható, tehát elemeiben is rekonstruálható az
a világ, amely valójában csupán egy szellemi játék
terméke. Nincs tehát

sem önállósága, sem önelvűsége, és csak az
önreflexió formájaként érvényes: önálló életre
keltve menthetetlenné válik üressége és közhe-
lyessége. (Különösen a kábítószeres fiatalok tör-
ténetével nincs mit kezdeni. Ebben a formában
csak paródiaelemként működhet a két rendőr fi-
gurája-él is a lehetőséggel Kóti Árpád és Juhász
Árpád. Kevésbé tölthető fel azonban személyes tar-
talommal Nóra és Etienne alakja, hiába kísérletezik
ezzel elszántan Majzik Edit és Bertók Lajos. Groteszk
„véglényfigurát" formái Garay Nagy Tamás.)

(Sultz) Bartus Gyula nem egészen azt a darabot
állította színpadra Békéscsabán, amelyet Sultz Sán-
dor nyolc évvel ezelőtt megírt: a szövegbe nem nyúlt
bele, de a szerző által tragikomédiának jelölt művet
groteszk bohózatként játszatta. (Elsősorban Karczag
Ferenc és Kovács Edit érez rá pontosan a stílusra.) A
felfokozott, némileg elrajzolt játékmód izgalmassá,
mai érvényűvé teszi a Krepet, de nemhogy eltüntet-
né, hanem éppenséggel felnagyítja a dramaturgia
problémáit: a játszmák önmagukért valók benne, és
nem kívánnak megoldást. Ha azonban a játékmodor
erősebb tétet sejtet, önkéntelenül is hiányérzetet kelt,
hogy elmarad a nagy fordulat, azaz a végkifejlet
igencsak kiszámíthatónak bizonyul.

(Németh Ákos) A Müller táncosai a pécsi elő-
adáson jobb darabnak bizonyult, mint ősbe-
mutatóján, a Kamrában. Soós Péter ugyanis nem

akart többet „kihozni" a darabból, mint amit a
szövegkönyv lehetőségként kínál: nem realista
előadást, hanem afféle „atmoszférajátékot" ren-
dezett belőle. Nem áll le, nem járja körül a
mikrohelyzeteket, nem „pepecsel" a részletekkel,
nem akarja személyiséggé építeni a figurákat. (Azaz
nem igyekszik jó szándéktól vezérelve rá-bizonyítani
a darabra történetének motiválatlanságát, alakjainak
kidolgozatlanságát.) A pécsi előadáson általános
karaktervonásokkal egyedített figurákat látunk, akik
megmagyarázhatatlan lendülettel rohannak a
végzetük felé. Maguk-nak, az életüknek csak akkor
próbálnak nevet adni, amikor már megérkeztek: ott
állnak az ürességgel szemben. (Emlékezetes Gráfi
Csilla, Füsti Molnár Eva, Werig Tímea, Bajomi Nagy
György alakítása. Az atmoszférateremtéshez
hozzájárul Ágh Márton díszlete is: a történet egy
lakássá átvedlett világvégi kocsmában játszódik.)

(Kárpáti Péter) Félsikereknek tekintem a Kárpáti-
bemutatókat. Elsősorban azért, mert csak félig-
meddig kínálnak megoldást arra az összetett (és
kultúránkban csak hiányként jelen lévő elemekből
építkező) dramaturgiára, amely ezeket a szövegeket
szervezi. Reális történetük érvénytelen (és
érdektelen), ha nem tárul föl hátterükben egy
metafizikai érvényű történéssor, ha nem válik
érzékelhetővé a valóságos élethelyzetből kiinduló
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stációdráma. Kövesdy Istvánt, az Akárki ren-

dezőjét szemmel láthatóan a valóságos történet
emberi, morális súlya izgatta, a nagyváradi társula-
tot pedig a realista játékmodor tartotta fogva.
Jelentőséget akarnak játékukkal adni mindennek,
ami épp jelentéktelenségében bizonyul igazán sú-
lyosnak.

Bérczes László több szempontból is figyelem-re
méltó előadást rendezett a Méhednek
gyümölcséből Kolozsvárott. Érdekes az a
játékmód, amellyel kísérletezik: komolyan veszi,
hogy a. történet oláh cigányok, tehát olyan
emberek között játszódik, akik csak nehezen
tudják teljes mondatokká, végigvitt gesztusokká
artikulálni érzéseiket. Ennek a „szuperrealista"
törekvésnek: a végeredménye egy igen erősen
stilizált játék-mód: megbicsakló artikuláció, suta
dallammenet jellemzi a szereplők megszólalásait,
mozdulataik cselekvéseik félbemaradnak,
mimikájuk elbizonytalanodik, „befagy", majd
túlzásokba „menekül". Bérczes remek színészeket
talált ehhez a stílushoz, olyanokat, akik a figurák
esetlenségét, esetlegességét igen erős személyes
tartalmakkal képesek megtölteni. (Különösen
meggyőző Spolarics Andrea és Bíró József játéka
- bár a néhol lelassuló tempó időnként
modorosságokat is előhoz belőlük. Emlékezetes
Kardos M. Róbert, Bogdán Zsolt, Nagy Dezső
alakítása is.)

Nem mond le Bérczes a mitológiai szint
megjelenítéséről sem, bár megoldásai itt kevésbé
bizonyulnak frappánsnak. A misztériumjáték
szerkezetét kultúránkban jobban felismerhető
elemekkel helyettesíti: (idézetként elhangzó) me-
sével és (keretjátékot teremtő) színpadi képpel.
Elbizonytalanodik azonban a rendezés a végső
stáció, a halál pillanatának megjelenítésében. A
darab szerint itt összeér, felcserélődik, majd egy-
másba olvad a szöveg által feltételezett „alsó és
felső mitológia": a hallal folytatott küzdelem (és
dialógus), majd a halálos áramütés után a főhős
egyszer csak ott találja magát - álmai asszonyával
szemközt - a „sóbiznisz" világában, amely
háttérből hallatszó rádióközvetítésként egész út-ját
végigkísérte. A darab problémája, hogy mind-két
„mitológiai" szint csak hangjátékformát nyerhet
benne, az előadás hiányossága pedig, hogy az
élet halálba olvadásához, a betöltetlenség tel-
jességélménnyé stilizálódásához nem talált evi-
dens színpadi megoldást a rendező.

(Végül) 175 évvel Katona József után érdemes
újból megkérdezni, hogy „mi az oka, hogy Magyar-
országban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud
kapni"? Jelen írásom nem a külső okokkal foglalko-
zott: a színházak szerepével (a rutinszerű
műsorpolitikával, amely nem az új darabok
felfedezését, ha-nem a klasszikusok programba
állítását tartja magától értetődőnek), a nézők
közönyével (nem véletlen, hogy az említett
bemutatók-a nagyváradit leszámítva - stúdió-
előadások voltak), a drámapublikációk és -
recenziók hiányával, a színház és az irodalom

között tátongó szakadékkal, az irodalom belter-
jessé válásával, a drámának az irodalomról való
leszakadásával. (Ma nem része a dráma az iro-
dalmi köztudatnak. Némi figyelemmel legfeljebb
azokat a szerzőket tüntetik ki az irodalmi divat-
csinálók, akik irodalmi íróknak számítanak.)

A belső okok elemzésének végeredménye egy-
értelmű: a dramaturgfia aligha oldhatja meg a kor-
társ dráma problémáit:, legfeljebb csak hátráltathat-
ja az „új dramaturgiák" megszületését. (Majd'
mindegyik mű esetében feszültséget érzek ugyanis
a teremtett írói világ és a felhasznált drámai kon-
venció között.) Dramaturgiai iskolázottsággal kre-

Karczag Ferenc (Krep) Sultz Sándor drámájá-
nak címszerepében (Békéscsaba) (Such
Tamás felvétele)

álhatók ugyan működőképes színházi szövegek,
de egyedi műalkotások aligha születhetnek így. A
drámát ma átalakulásában látjuk: régi formái
elavultak már, új kategóriái még nem születtek
meg.

Jelenet Garaczi László Mizantrópjából (Szké-
né Színház) (Dusa Gábor /elvétele)


