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S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T

ogy mi ként is le het an nak vál sága, ami nincs, 
az igen drá ma ian fo gal ma zó dott meg sok év ti -

zed del ezelôtt. És fon tos ez a sok év ti zed – maga a tör -
té net te hát, amely  nemcsak ala kí totta a ma gyar dráma
sor sát, de va la mi ként azo nossá is vált vele. A tárgy
nem más, mint a tárgy tör té nete – döb bent rá va la mi -
kor He gel, az el telt év ti ze de ket csak nem egy szá zad dal
me gelôzô múlt ban.

Mely nek kútja mély sé ges mély: és ez az el be szélôi me -
ta fora ta lán azért to lak szik a többi elé – pél dául hogy a
tör té ne lem ta ní tó mes ter volna, vagy ép pen is mét lés
al kalma azok szá mára, akik nem ta nul nak belôle, és
így to vább –, mert nemcsak táp láló for rást sej tet va la -
hol a mély nél is mé lyeb ben, de mert be pil lan tást is fel -
té te lez, fe lülrôl, ebbe a mély ségbe.

Amit pe dig úgy ér zé kel he tünk, hogy min den je len -
nek sa ját múltja van. A Nyu gat-kör kér dés tör té netté
lett „je le né nek” is, akár csak en nek a mos tani pil lan -
tás nak, ami kor rá cso dál ko zunk erre az idôben meg -
der medt és még is: ró lunk szóló di a ló gus ra. Ezek nek a
tör té ne lem ben ha tal masra nôtt sze rep lôk nek ta go lat -
lan vagy meg fon tolt rep li ká ira te hát – hogy a ma gyar
drá ma í rást il letôen mi ben áll a baj?

„Saj nos nincs ma gyar dráma” – kí nál ko zik a vi tá ban
en nek egyik ma gya rá zata, ta lán nem is volt soha, leg -
alább is sa ját ha gyo má nya ink ból eredô, ér vé nyes és
erôtel jes – te hát olyan esz té ti kai sú lyú és tár sa dalmi
rangú, mint ami lyen egyéb mû ne mek ben: a lí rá ban
pél dául lé te zik. Ez a ra di ka li tá sá ban is merôs anam né -
zis egy szerre meg nyug tató, és per sze mély sé ge sen le -
han goló, mert leg belsôbb fé lel me inkre fe lel: ta lán nem
is va gyunk. Ak kor pe dig ez a legfôbb baj, mert mi úgy
hisszük, és oly kor úgy is tû nik, hogy még is csak.

Ezt a „nincs”-et per sze kü lö nös fény tö résbe he lyezi
a vissza te kintve káp rá za to san fel ra gyogó kor szak:
Füst és Mol nár és Szép és Szo mory és Len gyel ideje
ez – má soké mel lett –, és ak kor ta lán még sem a drá -
má val van a baj, ha nem in kább a pil lan tás sal – vagy is
az el vá rá sok kal, elôfel te vé sek kel, ter mi no ló gi á val,
minôsé gér zék kel. Vagy pusz tán a fi gye lem mel, ami
nem esz té ti kai ere detû, ha nem tár sa dal mi, tár sas ági,
vagy is nem mû vekre fi gyel – oly kor író asz tal fi ók ban
vagy puha fe delû fil lé res köny vecs ké ben –, ha nem
vas tapsra, szín házi saj tóra, hi va ta los el is me résre.

Si kerre te hát, vagy is a kö zön ség vissza jel zé sére – ez
pe dig ép pen ség gel a baj egyik for rása le het: a fel tar tóz -
tat ha tat lan tö me ge se dés. Ne ve zik oly kor „kap ita li zá ló -
dás nak”, más sza vak kal pe dig a mû vé szet va la mi féle
de mok ra ti zá ló dá sát je lenti – és hát a so ka ság igény -
szintje és íz lése ho gyan is le hetne esz té ti ka i lag ér vé -
nyes? Fôként pe dig: mi ért is lenne az – maga a kér -
dezô Nyu gat ugyan hány pél dány ban bírt el jutni ol va -
só i hoz, és még is tör té nel met írt.

Míg több nyire a lá tó kö rön kí vül re ked – és ez üdítô,
vi gasz taló, el gon dol kod tató – azok nak a mû vek nek és
szerzôknek a sora, akik szá zas szé ri ák ban arat nak „si -

kert” a szín pa do kon, akik kész sé ge sen szol gál ják ki az
igény te len sé get, s akik ép pen nin cse nek vál ság ban –
míg a cím adó krí zist ôk is alap vetôen ge ne rál ják.

Vagy maga a szín ház volna a gond ere dendô oko -
zója? A legfôbb prob léma, mert az nem Ap olló, ha nem
Szi lé nosz szent élyévé lett – sej teti az egyik hoz zá szóló.
Ak kor pe dig ho gyan is le hetne el várni bár mi féle fenn -
költ sé get vagy mû vé szi szán dé kot – hi szen ek ko ri ban
még a vul ga ri tás par ex cel lence mû fa ja ként a filmtôl
sem le he tett. Üzem szerû sége, be fek tetôinek „ka ma t -
éh sége”, a pub li kum „kö zön sé ges sége”, a tech ni kai fel -
té te lek do mi nan ci ája mind-mind el lent mond an nak,
ami a kér dés fel te vés ben a maga ere deti ér tel mé ben a
drá mát je lenti – s ami a hoz zá szó lók konk lú zi ó i nak
csak nem egy sé ge sen tra gi kus tó nu sát in do kolja.

Amit csak egy át fo góbb és mé lyebb tra gé dia „eny hít -
het” – és eny hít is –, még pe dig a krí zis ál ta lá nos sága,
ma gá nak a kul tú rá nak a vál sága, Eu rópa lel ki meg ha -
son lása, a vi lág fá radt sága – és so rol ható to vább, a hoz -
zá szó lók vi lág ké pé nek és ked velt ter mi no ló gi á já nak
meg fe lelôen. Ez pe dig ak kor – és az óta – alig ha vi tat ha -
tó. Csak hogy min dez má sutt – sze ren csé sebb? sze ren -
csét le nebb? – tá ja kon, Skan di ná vi á tól Orosz or szá gig
ép pen ség gel drá mai ih letôerôvé tu dott válni, s ak kor
még is csak ar ról volna szó, hogy ná lunk a „te het ség
csôdje” ér vé nye sül, s amit krí zis nek vé lünk, az csak „a
bár gyú ság vál sága”. Míg nyo masz tóan ne he ze dik a
múlt a drá ma i ro da lomra, s le gelôbb elôtör té nete alól
kel lene fel sza ba dí tani a mû fajt; vagy egy sze rûen és vég -
leg ab ban ve szett el a hit, amit jövônek szo kás ne vezni.

Ami te hát mi vol nánk – itt, most, va la mennyien.
Sok szor ha sonló el ke se re dés ben, mint a kér désre „kör -
vá la szo lók” – bár is merve a tör té net foly ta tá sát is.
Hi szen pél dául a Jób Dá niel ál tal hi á nyolt „kí sér leti
szín há zak” még is csak lét re jöt tek, akár csak a tan szék a
„gya  kor lati dra ma tur gia” ok ta tá sára, hogy mégse moly
ette el mé le tek men tén fo gal ma zód jék meg az, ami mai
és ami drá mai – és ami nél kül végsô so ron szín ház
sem le het. És a vá lasz adók ag go dal má ban ér zé kel hetô
kö zös fe lelôsség vál la lás inf rast ruk tú rája is ki a la kult az -
óta: ösz tön dí jak, dra ma tur giák, szer ve zett fi gye lem. 

De eb ben is ér vé nye sül az, amire a szín ház em bere
– Jób – ér zett rá, ami ép púgy le het ál dás, mint átok,
mert egy szerre volna sors és ke gye lem: hogy itt
semmi sem kü lön ül het el at tól, ami az or szág áll apo -
tát ál ta lá ban meg ha tá rozza. A drá ma i ro da lom sem.
Mert szinte szi no ni mává vá lik sza bad ság fok, adó zás,
szap pan fo gyasz tás – egye bek mel lett. Min den eleme
szük ség szerû, egy más sal sú lyos köl csön ha tás ban – és
a benne élô nem ze dé kek nek ezért nem le het vá lasz -
tása. A csoda pe dig er re felé nem ho nos.

És a re a lis tán re zig nált di ag nó zis hoz – az igaz ga tó -
é hoz – te gyük hozzá az egyik leg fon to sabb mon da tot
– a drá ma í róét –, zár szóul.

„Ta lán.”
Nagy And rás
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