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A TRAGIKUM TRAGÉDIÁJA
A romániai magyar irodalomban a hatvanas-

hetvenes évek fordulóján egyszerre és minden
komolyabb előzmény nélkül mindenki úgy érezte,
hogy legsúlyosabb mondandói csupán drámában
fogalmazhatóak meg, a legsikeresebb prózaírók
és költők kezdtek-szinte sorsszerűen - a drámai
formával kísérletezni.
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A színház iránti érdeklődésben fontos szerepet
játszik az a tény, hogy a romániai magyarság, a
háború utáni első évek kedvezőbb alkufeltételei-
nek is köszönhetően, jól artikulált, államilag
fenntartott színházi intézményrendszerrel ren-
delkezik, amelynek elengedhetetlenül szüksége
volt úgynevezett hazai magyar drámákra, hiszen
a színházaknak - a szocialista kultúrpolitika me-
rev szabályrendszerének megfelelően - a reper-
toár nagyobbik, pontosan meghatározott hánya-
dát kötelező módon hazai román és magyar drá-
mákkal kellett kitölteniük.

Ehhez járult a román politika és kultúra -
Ceauşescu 1965-ös hatalomra jutását követő -
leplezetlenül nacionalista fordulata, a nemzeti
értékek úgynevezett rehabilitációja, amely a ro-
mániai magyar kultúrpolitika számára
is lehetőséget teremtett a kisebbségi
problematika és a nemzeti hagyomá-
nyok jóval visszafogottabb, de - egy-
fajta álesztétikai tolvajnyelv révén -
nem kevésbé nyilvánvaló vállalására.

A román politika - kisebbségi né-
zőpontból meglehetősen vészjósló -
fordulatát a romániai magyar közvé-
lemény - a mai több évtizedes távlatból
nézve szinte érthetetlen - eufóriával
szemlélte. Kevesen vették észre, de a
totális pártellenőrzés alatt álló
kulturális közvéleményben ezeknek
sem volt semmi esélyük a megszóla-
lásra, hogy a sajtó egy részét, a
könyvkiadást, a színházat a hatalom
tudatosan egyfajta biztonsági szelep-
ként működteti. A kisebbségi múltat
idéző kiadványok, a népi kultúrát
szakralizáló tanulmányok, a gyűjtő-
munka reneszánsza, a moldvai csán-
góság sorsát föltáró riportok, a vissz-
hangos színházi sikerek, a Sütő-, Pás-
kándi-, Kocsis-, Székely-drámák által
felidézett euforikus révület hátterében
gőzerővel folyt a magyar többségű vá-
rosok etnikai összetételének (tervszerű)
átalakítása, a magyar iskolarendszer
szétzilálása, a magyar műszaki és
humán értelmiségnek a hagyományos
magyar kultúrcentrumok nyilvá-
nosságából való kiszorítása.

A hatalom azt a látszatot is megteremtette,
hogy a színházi produkciók (melyeknek létrejöt-
tét a cenzúra mindvégig ádázul akadályozta, s a
vizionálások fölött Damoklész kardjaként függött a
cenzori önkény) csakis a magyar leleményesség
és agyafúrtság diadalaiként kerülhetnek
színpadra.

De - legalábbis egy ideig minden esetben
színpadra kerültek. Betiltott dráma, egészen a
nyolcvanas évek közepéig (a román nemzeti
program szóban forgó szakaszának lezárultáig)
tulajdonképpen nem volt. Ennél is különösebb,
hogy a hatalom a román drámaíróknak jóval
kisebb mozgási szabadságot engedélyezett, mint
a magyaroknak. A román színházi produkciók
létrehozóinak a fejében meg sem fordulhatott,
hogy akár áttételesen is odamondogassanak. a
hatalomnak. Sütő, Székely, Kocsis, Páskándi si-
kerdarabjaiban azonban a rendszerkritika
teljesen félreérthetetlen, olyannyira, hogy e
darabok még a romániainál jóval lazább
társadalmi lég-

Csíkos Gábor Székely János Dózsa című mo-
nodrámájában (1983) (MTI-fotó)

körben élő magyarországi néző, illetve olvasó
számára is hihetetlenül merésznek tűntek.

A romániai magyar drámák bemutatói így az-
tán valóságos népünnepélyekké, a diktatúrán
vett elégtétel nagy pillanataivá, hajnalig tartó di-
adalmámorban ünnepelt győzelmekké magasz-
tosultak. A háttérbe szorított, leváltott, megalá-
zott, folytonos fenyegetettségben élő kisebbségi
néző egyszerre kiegyenesedett, hogy aztán min-
dennapjaiban a „fölemelt fő" - közösségi élmény
által megsokszorozott - „méltóságával" vállalja a
fű sorsát, amely „lehajlik a szélben és megma-
rad". (Az idézőjelek közt Sütő-parafrázisok ol-
vashatók.)

Ilyen körülmények között a mindig sikerre
szomjazó művész nem állhatott ellent a
csábítás-nak. A színház a romániai magyar
literatúra minden valamirevaló tehetségét
bűvkörébe vonta. Még a korszak legsikeresebb
költője, Kányádi Sándor sem bújhatott ki a
„kényszer" alól. Ő is írt két - a legkorszerűbbek
közé számítható - drámát; az egyik, a
Kétszemélyes tragédia azon kevés dráma egyike,
amelyet - legalábbis nagy-színházi használatra -
valóban betiltottak.
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A fenti argumentáció azonban - bár fontos

motívumokat is tartalmaz, és az
alkotóknak a színház iránti érdek-
lődését tán valóban megmagyaráz-
hatná-arra semmiképp sem nyújthat
magyarázatot, hogy mitől is vált a
hetvenes évek elejétől a dráma, sőt a
tragédia a romániai magyar irodalom
domináns műfajává.

Ahhoz, hogy a mélyebb indítékokat
kitapinthassuk, rövid elméleti inter-
mezzóra is szükségünk lesz.

A műértelmezésnek az a főleg Mi-
hail Bahtyin nevével fémjelezhető
irányzata, amely a művészi értéket az
esztétikai kommunikáció alaphely-
zetéből, az úgynevezett esztétikai be-
szédhelyzetből vezeti le, s amelyet
ezért leginkább generatív esztétikának
nevezhetnénk, három, a mű létre-
jöttében meghatározó szerepet játszó
tényezőt különböztet meg. Ezek végső
fokon a köznapi kommunikáció
alaptényezőivel azonosak: beszélő,
hallgató és hős. A műalkotást generáló
„autonóm személyiségek" egymás
közti viszonyai természetesen érték-
pozíciókat is implikálnak.

A dráma legsajátosabb vonása, a
konfliktus is abból fakad, hogy a lírai
alaphelyzetű hősök, akik objektív (még
az elbeszélő szubjektivitás jegyei által
sem színezett) szituációban
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kerülnek szembe egymással, az értékekhez való
rendkívül intenzív kötődés következtében (lásd
tragédia) már-már jelképpé, elvont értékek át-
tetsző megtestesüléseivé nemesednek. A drámai
konfliktus lényegét tekintve értékkonfliktus.

De a műben (drámában és színjátékban) a
közönségnek ugyanolyan fontos értékgeneráló
szerepe van, mint a szerzőnek és a hősnek. Már
csak azért is, mert maga a szerző is a közönség-
nek, az azonos kultúrájú egyének közösségének a
tagja. A témát soha nem szuverén módon
választja, az a társadalmi tudatban többé vagy
kevésbé feldolgozott, kisebb vagy nagyobb mér-
tékben tudatosított problémaként már adott. A
témában pedig alapvetően a szerzőnek a befoga-
dó társadalmi állapotokról, helyzetekről, illetve
ezek hőseiről alkotott értékítéletei jelennek meg. A
művész az adott társadalom problémakész-
letéből magától értetődően azokat a kérdéseket
választja ki, melyeket a legégetőbbeknek érez. A
közönségnek a témához, illetve a tematizált szi-
tuáció hőséhez való viszonya (a korábban emlí-
tett értékpozíció) esztétikai szempontból alap-
vető jelentőségű. Még akkor is, ha a szerző felül-
vizsgálhatja, sőt el is utasíthatja a közösség ér-
tékítéleteit. A kulturális közvélemény értékrendje
mindenképpen viszonyítási alapként funkcionál.
A szerző rokon- és ellenszenvei csupán ennek
függvényében fogalmazódhatnak meg, stílusa,
műformái ezekhez való viszonyában formálód-
hatnak epikussá, drámaivá, líraivá, ironikussá,
szatirikussá, szarkasztikussá, humorossá, pate-
tikussá, elégikussá, ódaivá stb.
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Az iménti felvetések már azt is sugallják, miért
oly ritkák a történelemben az úgynevezett drámai
korszakok. A fentiekből ugyanis világosan kide-
rül, hogy a dráma sajátosan skizofrén műfaj. Az
a társadalom, amely a szerző számára drámai
témakészletet kínál, meghasonlott társadalom,
amely képtelen egyértelmű értékítéleteket meg-
fogalmazni, de az értékek abszolút érvényessé-
gének, a feltétlen imperatívuszoknak az érvé-
nyességét sem kérdőjelezheti meg.

Hegel a nagy drámai korszakokat az emberi
történelem nagy válságaival, kultúrák hanyatlá-
sának és születésének borzongató pillanataival
azonosította. Azokkal a rövid, földcsuszamlásos
időszakokkal, amikor a régi értékrend már nem,
az új még nem igazán érvényes. A közösség és
a közösség élő lelkiismeretét képviselő drámaíró
ezekben a periódusokban a szó szoros értelmé-
ben tudathasadásossá válik. Tudatát egymást
kizárni látszó értékrendek egyidejű érvényessé-
gének paradoxona nyűgözi le, s a konfliktusban
rejlő ellentmondást a szemben álló hősöknek a
válságakusztika által szinte kozmikus természeti
katasztrófákká visszhangosított pusztulá-

sa még kínzóbbá és megkerülhetetlenebbé teszi
számára.

Az ilyen periódusok persze rendkívül ritkák a
történelemben, s bár szükséges, önmagukban
nem is elégséges feltételei a nagy drámának.
Egész sereg egyéb feltételnek is teljesüInie kell (a
társadalom minden rétegét felölelő közönség,
megfelelő szellemi szabadság, kiforrott színház-
kultúra stb.), amelyek együttesen az egyetemes
drámatörténeten belül is mindössze két nagy
pillanatban jelentkezhettek, s akkor is csupán
néhány évtizedre: a görög ókorban és a rene-
szánsz Angliában.

A spanyol és a francia dráma már csak többé-
kevésbé „féloldalasnak" nevezheti, felemás
konfliktusokra épülhetett, azt azonban bebizo-
nyította, hogy a dráma - bár problematikusabb
változatokban - a nagy világválságok 1 közti peri-
ódusokban is domináns műfajjá válhat.

„Féloldalas konfliktusnak" nevezzük az érték-
ütközéseknek azokat a változatait, amelyekben a
szemben álló értékrendek létjogosultsága nem
azonos, illetve az értékkonfliktus ne spontán
módon jön létre, hanem úgy, hogy egy, a társa-
dalom túlnyomó többsége által pozitívnak érzett

Lukács Sándor és Hegedűs D. Géza a Vak Béla
király pesti színházi előadásában (1982)
(Ikládi László felvétele)

értékrenddel szemben a politikai hatalom egy
értékét vesztett, sőt negatív értékké degradáló-
dott erkölcsi rendszert erőltet rá a társadalomra,
avagy az egyén lázad föl a morális vagy immorá-
lis indítékokból a többség által érvényesnek tar-
tott társadalmi értékrend ellen.

A konfliktus ezekben az esetekben látszólag
teljesen azonos á klasszikus értelemben vett tra-
gikus összeütközéssel. A különbség azonban lé-
nyegbevágó. A féloldalas drámai szituációt csak
többé-kevésbé inkongruens elemek társítása
tarthatja egyensúlyban, például az, hogy a dráma
az erkölcsi jogosultsággal az erkölcsileg jogosu-
latlan hatalmi erőszakot állítja szembe, vagy ha a
destruktív individuális ösztöntörekvéseket az er-
kölcsi renddel ütközteti. Ez az alaphelyzet azon-
ban már jellegzetesen epikai (lásd Kohlhaas Mi-
hály vagy Raszkolnyikov), sőt mindinkább lírai
(lásd Bovaryné vágy Julien Sorel). Az epikum és
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a líraiság nem ötvöződhet többé sajátosan drá-
mai (azaz egymással szemben álló, erkölcsileg
egyaránt legitim hősök konfliktusában ábrázol-
ható) egységgé, mint amilyen például Kreón és
Antigoné - a városállam frissen körvonalazódott
és a családi összetartozás tradicionális érték-
rendjét ütköztető - konfliktusa. Az ilyen szerke-
zetű életanyag lírai prózában, elbeszélő lírában,
drámai elbeszélésben, balladában stb. fogalma-
zódhat meg adekvát módon.

A konfliktus sajátosan drámai egyensúlya ilyen
esetben már csupán belső konfliktus formájában
tartható fenn, amikor is a szemben álló
értékrendek egyetlen hős tudatában, személyisé-
gében ütköznek meg egymással, s ennek a hely-
zetnek specifikus és egyben legkiélezettebb
megnyilvánulási formája a dilemma. A modern
dráma legkimagaslóbb alkotásai a Nórától és a
Három nővértől a Godot-ig, mind-mind változa-
tok a dilemmára. A dilemmában ugyanis a konf-
liktus erkölcsileg egyenlőtlen motívumai azonos
értéktelítettséggel lehetnek jelen. A hős néző-
pontjából még az is passzív rezisztenciának, a
szubjektív értékek átmentésének, a belső sza-
badság védelmének minősülhet, ami kívülről

Szakácsi Sándor és Bessenyei Ferenc Pás-
kándi Géza Vendégségének nemzeti színházi
előadásában (1994) (Németh Juli felvétele)

(gondoljunk Schiller, Kleist, Goethe, Hebbel
egyik-másik tragédiájára). E drámák hősei halá-
lukban „diadalmaskodnak" az őket elpusztító kö-
rülményeken, s a nézőtől is a hőssel való teljes
azonosulást követelik meg. Enélkül ugyanis a
heroikus pátosz elkerülhetetlenül komikumba
fordul át, a külső nézőpont, a távlatos perspektíva
illúzióvá fokozza le a tragédiát, értelmetlenné
teszi a pusztulást.

A komikum az újkori tragédiákban már csak
mesterséges eszközökkel, a dráma szubjekti-
vizálásával, a líra vagy a gondolatiság túlfeszíté-
sével tartható távol a hősöktől. Azok számára,
akik nem a klasszikus tragédia formai sajátsága-
ihoz, hanem szerzőjének tárgyilagos látásmód-
jához ragaszkodnak, a belső és a külső nézőpont
szételemezhetetlenül egymásba csúszik. Ez a
látásmód azonban szükségszerűen vezet el a
tragikum és a komikum egybefonódásához, a
tragikomédia, a groteszk, az abszurd térhódítá-
sához.

A hagyományos tragikummal szakító modern
drámaírók (Dürrenmatt, Ionesco, Beckett, Genet)
a gondolatiság és a komikum összeházasításával
a drámai szituáció objektivitását próbálják
rekonstruálni. A modern tragikum csupán így, a
komikum mezében válthat ki a klasszikus
tragédiáéhoz mérhető meg rázkódtatást, a dráma
nézője vagy olvasója csak így élheti át azt a belső
konfliktust, amelynek kiváltása a klasszikus tra-
gédia fő célja volt, s amely önnön másik énjével,
alteregójával szembesítheti.
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A huszadik század nagy értékválsága már nem
klasszikus drámai értelemben vett világválság.
Ehhez több alapfeltétel is hiányzik. Az egyik leg-
fontosabb a feltétlen imperatívuszok érvényes-
ségébe vetett hit hiánya, az erkölcsi relativizmus. A
pluralista látásmód alapvetően dráma- és tra-
gédiaellenes, a tolerancia elve az értékkonfliktu-
sokat azzal hárítja el, hogy a szemben álló érték-
rendeket komplementer és nem egymást kizáró
erkölcsi paradigmákként mutatja fel.

Ennek ellenére századunk drámairodalmában
is világosan kitapinthatóak drámaibb és kevésbé
drámai periódusok, amikor is az egyes társadal-
mak erkölcsi közvéleményében, világnézetében,
politikai kultúrájában többé-kevésbé mélyreható
változások következnek be, s ezek az időszakok,
bár az egyes országokban eltérő mélységű és
értékű drámairodalmat eredményeznek, nagyjából
egyetemesnek tűnnek.

puszta emberi gyengeségnek, megalkuvásnak
tűnik, s a cselekvésképtelenség, a „lenni vagy
nem lenni" pillanatai is intenzív drámaisággal
telítődhetnek.

A dilemma a klasszikus drámának pusztán
múló, bár magas intenzitású mozzanata volt; e
drámát még a hősök szuverén döntésein alapuló
cselekedetek, a drámai szituációk láncolata tették
drámaivá, azaz az epika és a líra koncentrált
ötvözetévé.

A belső konfliktus mára nagy drámai korsza-
kok alkonyán megjelenik, s a görög drámában
vagy a francia klasszicizmusban még teljes értékű
tragédiákat eredményezhetett, gondoljunk
Euripidész vagy Racine Phaedrájára, amelynek
konfliktusa a főhős ösztöntörekvéseinek és er-
kölcsi tudatának összeütközésén alapul. Ez alól a
konfliktustípus alól azonban az erkölcsi relati-
vizmus térhódítása miatt a későbbiekben foko-
zatosan kicsúszik a talaj. A belső konfliktusok
egyre inkább a hatalmi túlsúly által cselekvéskép-
telenségre kárhoztatott főhős vergődéseinek ki-
fejezési formáivá válnak. Ezekben a drámákban
azonban a konfliktus egyensúlya már csupán a
heroikus pátosz fölerősítése révén tartható fönn
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Jelenet A százai menyegző című Sütő-előadás
1981-es nemzeti színházi előadásából (közé-
pen. Sinkovits Imre)

Gondoljunk a századforduló drámai pezsgé-
sére, Csehov, Ibsen, Strindberg, Shaw, O'Neill
drámáira, majd a húszas évek szovjet drámairo-
dalmára és Brechtre, Pirandellóra, aztán a máso-
dik világháború utáni nemzedékre, Millerre,
Tennessee Williamsre, Ionescóra, Beckettre,
Dürrenmattra, s végül a hatvannyolcas nemze-
dékre, a dühös fiatalokra vagy a kelet-közép-eu-
rópai groteszkre. A drámaírók az egyes irodal-
makon és az európai irodalmon belül is bolyban
jelentkeznek, egyszersmind éppen a legjelesebb
írókat kezdi foglalkoztatni a drámai forma. Ez
voltaképp magától értetődő is, ama korábbi fel-
tevésünk alapján, miszerint a drámai látásmód, a
konfliktusérzékenység alapját az adott társadal-
mak problémakészletének drámaisága, a rájuk
jellemző értékskizofrénia alkotja.

A fentiekből azonban az is következik, hogy a
drámaíró korántsem szuverén módon dönt a
drámai műfaj mellett, s korántsem olyan drámát
ír, amilyet akar, hanem olyat, amilyet a rendelke-
zésére álló problémakészlet lehetővé tesz.

A romániai magyar drámairodalom domi-
nánssá válásának okait tehát a romániai magyar
közösség, a romániai magyar társadalom hely-
zetében, e helyzet problematizálásának jellegé-
ben, a kisebbségi gondolkodás szellemi hori-
zontjában kell keresnünk.

Az első kérdés tehát, amelyre választ kell ad-
nunk: mennyiben drámai a romániai magyartár-
sadalom helyzete a hatvanas-hetvenes évek for-
dulóján?

A magyar kisebbség helyzete valóban több
vonatkozásban is „tragikus" volt. „Tragikus", mert
az az értelmiségi garnitúra, amely a háború után a
kisebbség szellemi életében vezető szerepre tett
szert, mélyen meghasonlott önmagával. A
szocialista eszmerendszer, amelyet kezdet-ben a
kisebbségi kérdés rendezésének biztos
garanciájaként jelöltek meg, nem csupán a ki-
sebbségi közösség, de az egyén számára is
teljes - korábban egyszerűen elképzelhetetlen
mérvű - jogfosztottsághoz vezetett. Nyilvánvaló,
hogy akaratlanul bár, de a kisebbség képviselői
is aktív szerepet vállaltak annak a folyamatnak a
kibontakoztatásában, amely a kisebbségi közös-
séget szemmel láthatólag végveszélybe sodorta.

A helyzet azért is drámai, mert a romániai
magyarság jövője távlatilag is kilátástalannak lát-
szik; nincs instancia, amelyhez ez a kisebbség
szorultságában fellebbezhetne, az idő pedig egy-
értelműen a többségi nacionalizmusnak látszik
kedvezni.

Ez a tragikum, ez a drámaiság azonban a
terminusok dramaturgiai értelmében nem igazán

autentikus. Egyrészt azért, mert a dráma pozitív
hőseként elképzelendő kisebbségi közösség az
önvédelem legelemibb eszközeivel sem rendel-
kezik. Kiszolgáltatottsága teljes, morgástere a
tragikus konfliktus fő irányaiban a nullával
egyenlő.

Ezen a helyzeten látszott változtatni a
Ceauşescu-féle nemzetiszínű nyitás, amely a
magyarság számára is engedélyezett né i
mozgás-szabadságot. Ez a mozgásszabadság -
mint láttuk - illuzórikus volt. De a romániai
magyar értelmiségi elit jól érzékelhetően nem volt
abban a helyzetben, hogy a realitásokat
felmérhesse. Az értelmiség vezető képviselői
ragaszkodtak korábbi illúzióikhoz: az általuk
választott út helyes volt, nem az eszményekkel
volt a aj, hanem azzal, hogy akadtak, akik
meghamisították azokat. Vissza kell térni tehát az
eredeti gontlolathoz. A létező szocializmus
kritikáját az eszme jegyé-ben kell végrehajtani.

Az adott helyzetben ugyan még ez sem lehet-
séges, de a hatalomváltás, amely egyben a ko

rábbi hatalom kritizálhatóságával is együtt járt,
lehetővé tette, hogy úgy kritizáljuk a jelent, mint-
ha a múltat kritizálnánk.

S ebben rejlik a romániai magyarság kisebb-
ségi helyzetének mélyebb tragédiája. Ez a tragi-
kum azonban már az abszurd, a groteszk, a
komikum felhangjaival terhes.

Az adott helyzet azonban nem tette lehetővé,
hogy a kisebbségi közvélemény e felhangokat
meghallhassa. A romániai magyarságnak kollek-
tíve és individuálisan is illúziókra volt szüksége.
Talán a közösség fennmaradása múlik ezeken az
illúziókon...

A kisebbségnek úgy kell tennie, mintha nagy-
szabású, hősies küzdelmet vívna a diktatúrával.
A teljes tehetetlenség és kiszolgáltatottság té-
nyének, a küzdelem tragikomikus értelmetlensé-
gének és kilátástalanságának beismerése az „ön-
feladással" lenne egyenértékű. A nagy ballada-
hősök, a Budai Ilonák, Kőműves Kelemennék,
Kádár Katák utódainak már nincsenek morális
és szellemi erőtartalékaik ahhoz, hogy józanul
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szembenézzenek végzetükkel. Azt a néhány „de-
viáns" értelmiségit, aki erre kísérletet tesz, a
közösség irgalmatlanul elhallgattatja, vagy kita-
szítja magából.

5
A „mintha" (anélkül természetesen, hogy ez a
közvéleményben is tudatosodna) ekkor a romá-
niai magyar közélet kulcsfogalmává, mintegy
szervezőelvévé vált. A romániai magyarság úgy
veszített soha többé vissza nem nyerhető
pozíciókat, mintha újakat nyert volna. A politikai
és kulturális élet úgy igazolta a diktatúrát,
mintha korlátozná azt. A romániai magyar
közösség kagylója úgy fogadta magába a
megaláztatás, a kisemmizés, a szenvedés
homokját, mintha a helytállás csodáját
gyöngyözné ki magából (lásd Cs. Gyímesi Eva:
Gyöngy és homok).

A közösségi tudat problémakészletéből elő-
halászható drámai témák konfliktusszerkezete
már eleve meghatározza annak a
drámának a típusát, amely a kor
romániai magyar irodalmában meg-
születhet. A romániai magyar ki-
sebbség helyzetéből, e helyzet tu-
datosításának és elméleti feldolgo-
zottságának színvonalából a meg-
születő drámák minden fontos jel-
lemvonása levezethető.

Az első ezek közül a már említett
féloldalasság. Ezekben a drámákban
az abszolút hatalom áll szem-ben az
egyén és a közösség szabadságát és
önrendelkezését védelmező drámai
hőssel. Az egyik oldalon az erkölcsi
legitimitás teljessége, a másikon az
erkölcs nélküli vagy leplezetlenül
erkölcstelen hatalomé.

Az adott konfliktus drámai meg-
formálására a társadalmi problé-
makészlet három olyan tipikus témát
is kínál, amely a közelmúlt tör-
ténetében (a párton belüli leszámo-
lásokban) gyökerezik, de
világtörténelmi analógiákon
(reformáció, görög-római ókor, Biblia)
is jól modellezhető.

Az egyik ilyen a testvérkonfliktus.
Ezen a motívumon alapul Páskándi
Vendégségétől Sütő Csillag a
máglyánjáig vagy Káin és Ábeljéig a
romániai magyar dráma talán
legjelentősebb vonulata.

A másik alaptípus a közvetítőé, aki
az abszolút hatalom és a társa-
dalom, a többség és a kisebbség
határmezsgyéjén állva belső
konfliktusként éli meg a diktatúra
paradoxonait. Idesorolható Székely János Hely-

tartójától Sütő A szúzai menyegzőjéig egy másik
gazdag vonulat.

A harmadik típusba a Bécsy Tamás által kö-
zéppontosnak nevezett drámák tartoznak, me-
lyek a főhős és az ellenséges külvilág szemben
állását stilizálják drámai konfliktussá. E típus leg-
jellegzetesebb darabjai Kocsis István tollából
származnak (lásd monodrámák), de idesorolható
egyebek közt Székely Vak Béla királya vagy
Páskándi Apácaija is.

E három alaptípus gyakorta egyetlen drámán
belül is keveredhet egymással. A szúzai me-
nyegző Parmenionja például Nagy Sándor és
Parmenion testvéri közelsége révén az első és a
második típus főbb vonásait is magán hordozza,
sőt végső fokon a középpontos típusba is beso-
rolható lenne.

A drámáknak ez a szerkezeti vonása már ön-
magában is arra figyelmeztet, hogy az alaphely-
zet dramaturgiai értelemben nem igazán drámai, a
konfliktusban ütköztetett értékrendek fő expo-

Sztankay István (Kálvin) és Huszti Péter (Szer-
vét) a Madách Színház Csillag a máglyán-
előadásában (Ikládi László felvételei)

nenseit nemcsak morálisan, de társadalmilag is
ég és föld választja el egymástól.

S innen fakad a másik sajátosság is. A főhős
pusztán a deklarált elveket és éntékeket kéri szá-
mon a hatalmon, nem valamely új értékrend
nevében lázad, pusztán a régit akarja a maga
tisztaságában érvényre juttatni. Ebből a törek-
vésből fakad az a költői pátosz, amely a főhőst
alárendelt helyzete ellenére is az abszolút hata-
lom méltó ellenfelévé növelheti. Sütő hősei vere-
tes, önérzettől dagadó költői nyelven kiáltanak az
égre. Az, hogy cselekedjenek is, meg sem fordul-
hat a fejükben, hisz a hatalom az első gyanús
mozdulatnál lecsapna rájuk. Székely János
drámáinak hősei emelkedett jambusokban ref-
lektálnak helyzetükre, s Páskándi és Kocsis
drámáit is emelkedett stílusú, filozofikus mély-
ségeket és magasságokat felvillantó párbeszéd
uralja.

A szemben álló felek közt már a színpadi
párbeszédet egyáltalán lehetővé tevő kapcsolat is
csak a konfliktus szempontjából véletlenszerű
motívumok révén teremthető meg. De

megteremtendő, mert a romániai
magyar közösség, mint a szerző
alteregója, önnön sorsát pusztán a
klasszikus tragédia terminusaiban érzi
megragadhatónak, a túlélésre csupán
önnön morális igazságát kozmikussá
növelve lát esélyt. A közösség úgy
érzi, a világtörténelem tán legnagyobb
méltánytalansága esett meg rajta. Ezt
a hitét csak tovább erősíti, hogy a
diktatúra nem csupán egyénként, de
közösségként is megfosztja alapvető
jogaitól. A két eltérő szellemi és
morális érték-rendszer, a román és a
magyar szembenállása a diktatúra
fasizálódásával párhuzamosan a
romániai magyarság szemében
mindinkább a román diktátor(ok) és a
magyar áldozat(ok) közti
szembenállássá egyszerűsödik. Igy
azonban a másik fél (elvileg
egyenrangú) morális igazsága foszlik
semmivé.

A konkrét etnikai jellegű utalá-
soknak azonban semmi helyük nem
lehet a drámában, ezeket a hatalom
nem tűrhetné el. Egyébként is min-

denki számára evidencia, hogy a
kisebbségi elnyomás a diktatúra

következménye, s a diktatúra bu-
kása automatikusan a kisebbség

emancipációját is jelentené. (Ismét
egy illúzió!) Igy azonban a drámaíró

és közönsége a történetfilozófia
legelvontabb

kérdéseivel szembesülne. Helyzetét,
illetve ami

ugyanaz: a diktatúra természetrajzát világtörté-
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nelmi és társadalomfilozófiai összefüggésekben
kénytelen átgondolni.

A fentiekből szervesen következik, hogy e drá-
mák fő cselekvésformája az erősen filozófiai töl-
tetű vita. A vitázó felek érveiket aforisztikus tö-
mörségű gondolati prózában vagy metaforikusan
expresszív költői gondolatfutamokban fogal-
mazzák meg. Az azonos vagy nagyon közeli pre-
misszákból kiinduló ellenfelek hisznek egymás
meggyőzhetőségében, az egykor volt nézetazo-
nosság visszaállíthatóságában. Sőt a nézetazo-
nosság üdvös voltában is. A drámák, miközben a
hatalom homogenitásával és kizárólagosságával
formailag a tolerancia és a pluralizmus igényét
szegezik szembe, lényegileg a főhős egy és
oszthatatlan igazságát szentesítik.

A romániai magyar dráma ezen a ponton válik
valóban „hasonlatossá" a klasszikus tragédiához.
A romániai magyar néző, hős és drámaíró hisz
abban, hogy az igazság egy és oszthatatlan.
Ennek az igazságnak a „meghasonlását" ugyan-
úgy társadalmi kataklizmaként éli meg, mint aho-
gyan egykoron a görög dráma szerzője vagy
nézője az egyetlennek és örök érvényűnek hitt
értékrendszer „megkettőződését". Itt azonban az
értékrendszer nem „megkettőződik", hanem (a
negatív póluson) hatalommá torzul, ami azzal
egyenértékű, hogy megszűnik értéknek lenni. A
romániai magyar néző számára a hatalom termé-
szeténél fogva illegitim, a legfőbb rossz, minden
baj örök forrása.

Ez az álláspont legtisztábban Székely János-
nál (főként az esszékben) fogalmazódik meg, de
általános a meggyőződés, hogy a hatalom
mindenféle, tehát nem csak az illegitim hatalom -
eltorzítja a személyiséget, meghasonlásba ker-
geti a társadalmat. Ez a meggyőződés szintén a
közösségnek és implicite a drámaírónak a témá-
val, az („idegen") állami hatalommal szembeni
értékpozíciójának következménye.

A drámák másik jellegzetessége, hogy a hata-
lom (talán a Csillag a máglyánt leszámítva) köz-
vetlenül soha nem jelenik meg a drámákban, a
vita mindig a hatalommal így vagy úgy szemben
álló hősök közt folyik. (Végső fokon azonban
Kálvin és Szervét küzdelmére is a valóban abszo-
lút világhatalom, az inkvizíció árnyéka vetül.) Ez
teremt lehetőséget arra, hogy a morálisan
illegitim ellenpólus is szert tehessen némi
legitimációra, hogy a vita egyáltalán lefolytatható
legyen.

Ezeknek a drámáknak a tulajdonképpeni tár-
gya nem a drámai cselekvés vagy a hős vívódása,
hanem a lírai pátosz, a fájdalom és az önsajnálat
romantikus határtalansága. Ennek a drámatípus-
nak olyan hősre és közönségre van szüksége,
melyek tökéletesen azonosak egymással. Ez a
színház nem tűr távolságtartást. A romániai ma-
gyar néző szívében Kálvin számára nincs hely.
Shakespeare közönségének még a valóban ször-
nyeteg III. Richárdon is megesik a szíve, képtelen

Caligula helytartója - Székely János drámáját
Gyulán 1978-ban Harag György resdezte (MTI-
fotó)

egyoldalúan pálcát törni felette; épp ebben rejlik
a darab drámaiságának lényege. A romániai
magyar néző ítélete azonban egyéntelmű: az
igazság Szervét oldalán van. A későbbiekben
aztán - a diktatúra mind kendőzetlenebbé
válásával pár-huzamosan - a főhős ellenlábasa
még azt a kevés morális legitimitást is elveszíti,
amellyel Kálvin - legalábbis a racionalitás
szintjén - r ég rendelkezett.

A klasszikus dráma alapfunkciója ég abban
állt, hogy a szemben álló igazságok egyenérté-
kűségéről, a katasztrófát kiváltó
antidemokratikus helyzet tarthatatlanságáról
győzze meg - a maga sajátos esztétikai
eszközeivel - a nézőt. Ne feledjük: az athéni
néző számára nem csupán Antigoné igazsága
lehetett mélyen átélhető, de Kreóné is. A
városállamok közti konfliktusok a mai nemzeti
érzésekhez nagyon hasonló érzelmi töltetet
adhattak Kreón érveinek és intézkedéseinek.
Az, aki idegen csapatok élén támad szülő-
városára, valóban megbocsáthatatlan bűnt kövei
el, vélhette az athéni néző, s a szenvedéllyekel
felkavaró ellentétes igazságokat mellbevágóan
egyenértékűeknek kellett éreznie. A r mániai ma

gyar dráma azonban mindenekelőtt a főhős igaz-
ságáról akarja „meggyőzni" közönségét. S
egyáltalán nem csoda, hogy ez maradéktalanul
sikerül is neki.
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A drámaírókat feltehetően az tévesztette meg,
hogy a drámai hatásmechanizmusok valóban
megkövetelnek bizonyos mérvű drámai egyolda-
lúságot. A klassZikus drámák hősei sem egyfor-
mán rokonszenvesek számunkra. Ha azok
lenné-nek, a hatások lerontanák egymást, s a
néző képtelen lenne a határozott állásfoglalásra.
Már-pedig az állásfoglalás, a főhőssel vagy
valamelyik főhőssel való - az esetek zömében
egészen mély - azonosulás a klasszikus dráma
hatásmechanizmusának is meghatározó eleme.

Funkciója azonban éppen ellentétes azzal a
hatással, melyet az úgynevezett modern tragédi-
áknak - szerzőik szándékai szerint- ki kell válta-
niuk. A hős pusztulását ezekben a drámákban
nem diadalként, hanem elfogadhatatlan rettenet-
ként érzékeljük. A klasszikus tragédia (még) nem
kamikáze pilóták számára készült lelki gyakorlat,
hanem fölrázó s letaglózó közösségi élmény,
melynek hatása csupán végső fokon felszabadító.

Az eufóriát, a „félelemtől való megszabadu-
lást" nem a hősnek a halál általi diadala, nem
igazságának távlati beteljesedése váltja ki, ha-
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nem annak felismerése, hogy bár a konfliktusok
mögött álló ellentmondások logikailag feloldha-
tatlanok, az empíriában mégis feloldhatók. Néze-
tem szerint ez a katarzis fogalmának egyik leg-
fontosabb összetevője.

Nem maguknak az ellentmondásoknak kell
fölébe kerekednünk, „ismeri fel" a néző, hanem
annak a helyzetnek, amelyben az egymást
kiegészítő morális igazságok is egymást kizáró
igazságokká, pusztító kataklizmák forrásaivá vál-
hatnak. (Az idézőjel arra utal, hogy a felismerés
soha nem tudatos, inkább egyfajta megvilágoso-
dás, intuíció.)

Nem lehet véletlen, hogy a dráma nagy perió-
dusai mindig a demokratikus látásmód és gya-
korlat kialakulásának közvetlen előzményei közé
tartoznak, s az igazán nagy tragédia, a görög és
az angol is, a politikai rendszerek történetének
két legnagyobb hatású periódusát, a görög, illet-
ve az angolszász demokrácia kialakulását előzi
meg, mintegy készíti elő.

A drámák érzelmi féloldalassága és axiológiai
kiegyensúlyozottsága szervesen összefügg egy-
mással. A nézőt éppen a hős pusztulásának, a
katasztrófának az elfogad hatatlansága készteti
arra, hogy túllépjen a drámai szituáción, hogy
fölülemelkedjen rajta. De a fölülemelkedés csak
akkor lehetséges, ha a szemben álló igazságok
azonos vagy csaknem azonos érvényűek. Csak
ebben az esetben lehet föloldozó hatású, katarti-
kus erejű a fölismerés, miszerint ezek az igazsá-
gok nem kizárják, hanem kiegészítik egymást.

A klasszikus dráma pluralista látásmódra, to-
leranciára nevelt, a modern „tragédia" azonban
az egyoldalúság iskolájának bizonyul. (Csurka,
Sütő, Páskándi tán nem is egészen véletlenül
sodródtak egyazon politikai szekértáborba...)

Az egyoldalúságra hajló látásmódnak a ma-
gyar kultúrában, sőt bizonyos mértékig az erdé-
lyiben is vannak előzményei.

Tamási Áron a magyar drámatörténet egyik
legjobb dramaturgiai érzékkel megáldott szerzője
volt, az úgynevezett piéce bien faite igazi mestere.
Drámái - nyelvi erejük, világos kompozíciójuk,
életteli alakjaik ellenére - azért nem válhatnak
igazán hatásos drámai művekké, mert szerzőjük
az erkölcsi jogosultságot szerfelett részrehajlóan
osztogatja hőseinek, s így a drámáknak nemcsak
igazi tétje nincs, de konfliktusuk is pusztán
technikai vétetésű.

Tamási színpadán a székely falu tradicionális
értékrendjét megtestesítő, város- és civilizáció-
ellenes gazdálkodónak, aki minden emberi eré-
nyek egy személyben való megtestesülése, nem-
hogy ellenlábasa, de párja sincs, merthogy -
merőben ideológiai okokból - nem is lehet (lásd
Tündöklő Jeromos, Csalóka szivárvány, Vitéz lé-
lek stb.).

Végső fokon ugyanez jellemző Németh László
drámáira is. A különbség talán az, hogy Németh

már formailag sem törekszik a hagyományos
konfliktusszerkezet megtartására, drámái mind-
inkább a monodráma irányába tolódnak el, a
mellékszereplők a főhős (az ideális és idealista)
példaember drámáinak puszta kellékeivé válnak.
S lényegi vonásaiban ugyanez jellemző lllyés
Gyula irodalmi értékekben szintén bővelkedő
drámáira is.
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A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az a problé-
makészlet, amelyre a magyar és jelesül a romá-
niai magyar d rámaíró a maga tragédiáit alapozza,
nem objektíve drámai, pusztán a magyar, illetve
a romániai magyar kisebbségi közösség adott
helyzetében - két diktatúra közt - tűnik annak. A
szerzőnek, a hősnek és a közönségnek az az
azonossága, amelynek révén a néző mintegy
drámai hősként, autentikusan tragikus szituáci-
óban kerülhet szembe ellenfelével, a diktatúra
bukásával automatikusan megszűnik, s a román-
magyar szembenállás „nagyszerűsége"
egyszerre a maga valóságos kisszerűségében
jelenik meg.

Ma már a drámák egykor önfeledt nézője is
kívül került azon a helyzeten, amely a hősök
passzív rezisztenciáját is heroikussá növelhette.
Az alaphelyzet objektív drámaisága és a közön-
ség korabeli tudatállapota ma már jól elkülönül
egymástól. Ezekből a drámákból elillant az, ami
egykor oly katartikussá tette őket. Maradt a drá-
mai helyzet objektív tartalma... és a lírai pátosz.

S felerősödtek azok a mozzanatok, amelyeket
a korabeli közönség idegenszerűnek vagy egye-
nesen zavarónak érzett: a kívülállás, az irónia, a
tárgyilagosság hangsúlyai, Páskándi első drá-
máinak groteszkbe és abszurdba játszó látás-
módja, a Székely-drámák filozófiai szépsége és
bujkáló öniróniája, A lócsiszár... vagy a Csillag a
máglyán (még) drámai arányérzéke.

A diktatúra bukását követő évek távlatából ma
már jól érzékelhető, mivé válhatott volna a romá-
niai magyar dráma, ha nem enged az illúziók
csábításának, ha nem a valóságot igyekszik hoz-
záigazítani valamely képzelt drámai formához,
hanem a kisebbségi lét problémakészletéből ala-
kítja ki az adekvát drámai nyelvet...

Az illúzióknak ára van.

In his leading article vice-editor István Nánay en-
larges upon some possibilities and present results
of arousing interestabroad for new Hungarian plays.

In our column of reviews Dezső Kovács, István
Sándor L., László Gerold, Sándor Lajos and
Gabriella Kiss share with the reader their im-
pressions of, respectively, Kornél Hamvai's
Battue-shooting (Kaposvár), Tennessee Williams'
A Streetcar Named Desire (Veszprém, Győr and
Nyíregyháza), Ferenc Deák's Borderless
(Hungarian Theatre of Szabadka/Subotica,
Yugoslavia), Zsigmond Remenyik's Hotel Old
Europe (Nyíregyháza) and The Rat, an experi-
menta) version of Goethe's Faust at the small
house of the Veszprém theatre.

Recently Budapest played host to a festival of
contemporary Hungarian playwriting; we col-
lected some opinions of visiting Polish, German
and Rumanian theatre experts.

In April, our collaborator László Bérczes talked to
actress Eszter Csákányi at the Osiris Club; we once
more publish the edited text of this conversation.

Two contributions to two interesting confe-
rences follow. At a discussion in Veszprém
centred on contemporary theatre tendencies Ár-
pád Kékesi Kun described and analyzed certain
strongly marked modern features in the work of
young Hungarian directors during the nineties,
while at the Bucharest conference of AICT, the
international federation of theatre critics, poet
András Visky, literary manager of the Hungarian
State Theatre of Kolozsvár/Cluj-Napoca, Ruma-
nia, expounded his views on the present func-
tions of a literary manager or dramaturge.

György Karsai saw for us the latest production
by Robert Wilson, based on Marguerite Duras' La
Maladie de la Mort and performed by the Théátre
Vidy-Lausanne at various international festivals.

In his column devoted to important past achie-
vements of theatre research Géza Fodor presents
and introduces two essays by Arthur Kahane,
literary manager of Max Reinhardt, on the nature
and specific features of actresses and actors.

The issue closes with another essay: Béla Bíró
analyzes the typical features of Hungarian drama
in Rumania during the seventies.

In our supplement the reader will find enclosed a
text discussed in the present issue, namely Kornél
Hamvai's new play: Battue-shooting.

Dusa Gábor: Galván

Dusa Gábor gyakran fotóz alternatív színházi előadásokat. Feltehetően nemcsak e színházi forma
vonzza, hanem az is, hogy a táncnak, a fényeffektusoknak e színházfajtában kiemelt jelentőségük
van, s ettől ezen előadások a fényképésznek szakmailag is, művészileg is nagy kihívást
jelentenek. E képen a Pont Színház Galván című produkciójának egyik attraktív pillanatát s benne
az egész előadás atmoszféráját ragadta meg.


