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i az oka, hogy Ma gyar or szá gban a já ték színi
költômes ter ség lábra nem tud kapni?” – kér -

dezi, elemzi Ka tona Jó zsef 1821-ben. Mi kor meg kér -
tek, hogy ír jak a ta nul mány ról, úgy mond, re cen ziót,
2007-ben, na gyon kü lö nös nek tûnt az öt let. El mé leti
szak em ber, kri ti kus nem va gyok, és drá ma író sem va -
gyok – mind egyik szakma kép vi selôit köz vet le neb bül
ih letné meg Ka tona szö vege, de a „já ték színi mes ter -
ség nek” részt vevôje ként bi zo nyos ál lí tá sok, té nyek,
hi á nyok en gem is érin te nek, még pe dig kö zelrôl. Ne -
héz is lenne af féle el mé leti, szín ház tör té neti elem zést
adni az írás mûrôl, hi szen an nak min den sora je len
idejû, az írás pil la na tá ban meg lévô prob lé mát tár gyal.
Il lik te hát, hogy a most ér vé nyes áll apo tok össze ve té -
sé vel re a gál junk a szö vegre.

A szerzô ki in du ló pontja rö vi den ez: Min den fé lét ír
a ma gyar, de drá mát nem ír, nem is tud, mert nem is
ta ní tot ták neki, de még ha írna is, még ha tudna is,
még ha meg is ta nulta volna, ak kor sincs benne kö -
szö net, mert a ma gyar drá má nak nincs be csü lete. Ne -
héz Ka tona ak kori he vü le té vel szem be sze gülni, de az
azért tény, hogy az az óta el múlt száz nyolc van hat év -
ben vol tak a ma gyar drá má nak jó kor sza kai. Szü let tek
re mek mû vek, szü let tek nagy szín házi si ke rek, a drá -
mai al ko tá sok be ta go zód tak a ma gyar iro da lom nagy,
ál ta lá nos ér ték rend jébe. Vagy még sem? Azok ról a
kor tár sa im ról, aki ket „szü le tett” drá ma í rók nak tar -
tunk, sorra ki de rül, hogy csak mel les leg, he lyette,
mint egy pi he nés kép pen ír nak drá mát, mi köz ben a
„nagy re gé nyen!” mun kál kod nak. Már No bel-dí jas
pró za í rónk is van tel je sen in do kol tan, és zse ni á lis
nagy  re gé nyek szü let nek, szinte évente – egyik-má sik
je lentôs nem zet közi si kert is el ér. De még Mol nár Fe -
ren cék nek sem si ke rült többé-ke vésbé fo lya ma to san
je len len niük (sem ak kor, sem az óta) a vi lág szín pa -
dain. Pe dig ha va la kik, ôk az tán – a XX. szá zad elsô
év ti ze de i nek drá ma í rói – va lami iga zán ha té konyt,
szak sze rût, si ker eset al kot tak – leg alább is mi úgy
hisszük. Min den ki in kább is meri A Pál ut cai fi ú kat,
mint a Li li o mot. Va ló ban le het sé ges, hogy „a (ma gyar)
nyelv in kább da lokra, mint be szé dekre van pu hítva”?
Ezt Ka tona sem hi szi, s az óta sem bi zo nyult az ál lí tás
igaz nak. Ak kor hát?

Néz zük Ka tona öt „aka dá lyát”, ame lyek sze rinte el -
le he tet le ní tik a drá mai mû vé sze tet Ma gyar or szá gon.

Az elsô a „the at rum nem léte”. Per sze Ka tona sem
ál ta lá ban hi á nyolta a „the at ru mot”, hi szen né met
nyel ven Kot ze bue-t ját szó tár su la tok és szín ház épü -
le tek már ak kor is vol tak „doszt”. Nem. Ka tona a ma -
gyar nyel ven, ma gas mû vé szi szín vo na lon, ál landó
tár su lat tal, pal lé ro zott pub li kum nak ját szót – a ma -
gyar nem zeti kul tu rá ló dás ügyét elôre vivô „the at ru -
mot” hi á nyolja. Nos, az óta van Nem zeti Szín há zunk

– ép pen mos ta ná ban ké szült el, alig száz nyolc van év -
vel a sür getô igény meg je le nése után. Azt nem tu -
dom, Ka tona mit szólna hozzá, min den esetre nem
kel lene a SZÍN HÁZ címû szak mai fo lyó i rat szak mai
ol va só tá bo rá hoz tar toz nia, hogy is merje az épü letrôl
és a lét re jöt té nek mi ként jérôl dúló po lé mi á kat. Azok,
akik a „mind egy mi lyen, de leg alább meg van” ál lás -
pont ját kép vi se lik Nem zeti-ügy ben, pont ezt mond -
ják: „még min dig ott tar ta nánk, ahol Ka tona ko rá -
ban. Ezért kel lett át hágni min dent, ami át hág ha-
tat lan.” Per sze ezt az érv rend szert nem ér dekli pél -
dául az, hogy a po li ti kai ér de kek rek lám kam pá nyá ból
egy szer s min den korra ki ke rülô épü let és a benne
dol gozó tár su lat ho gyan küzd egyre sú lyo sabb prob -
lé mák kal ép pen a lét re jö ve tel mi ként jébôl fa ka dóan.
S azt sem, hogy ép pen ezen „mi ként” ál tal te le pí tett
„ta po só ak nák” ho gyan ne he zí tik a Ka tona ál tal óhaj -
tott cé lok felé hal adást. A többi szín ház pe dig, amely
a Nem ze ti nél lé nye ge sen rosszabb kö rül mé nyek kö -
zött van, s még rossz ab bak kö zött lesz, nyil ván a leg -
ke vésbé sem érzi ak tu á lis nak Ka tona cik két, mond -
ván: nem a meg te rem tés, ha nem a meg ma ra dás
kér dé sé nek nap jait él jük. Egy szó val, ked ves Ka tona
Jó zsef, ré mes, ha nincs „the at rum”, de ha van, ak kor
er re felé „így” van. Vagy ahogy a dol go zat elsô ado má -
ja ként ép pen Ön fo gal maz: „ha jót nem ír hatsz, a
rosszal el ma rad hatsz!” És ak kor ezt a gon do la tot tes -
sék át ül tetni szinte min denre az az óta el telt száz -
nyolc van hat év ben.

A má so dik aka dály: a „nem zeti di cse ke dés”. Re mé -
lem így, a szerzô ál tal le írt mó don, elsô hal lásra is ért -
hetô, mert mai ko runk ban ak tu a li tá sá nak mé lyebb
elem zé sébe bele kez deni sem me rek – fé le lembôl.
Ahogy Bar tók sze rint a zene lé nyege a kont ra punkt,
úgy a drá mai mû vé szet lé nyege a konf lik tus. A konf -
lik tus pe dig egy más sal el len té tes ér de kek, szán dé kok,
cé lok, hi tek stb. kö zötti va lami, úgy, hogy mind egyi -
ket meg ér teni tö rek szünk, és nem azon nal meg sem -
mi sí teni, mert úgy a konf lik tus ki sem ala kul hat, s ér -
te lem sze rûen drá mai mû al ko tás sem lesz.

Har ma dik aka dály a „nyom ta tás beli szük ség”. No
eh hez iga zán drá ma í ró nak kel lene len nem, hogy
au ten ti kus le gyen a mai áll apo tok kal való össze ve tés.
Még is azt hi szem: ma nap ság meg je le nik nyom ta tás -
ban az, ami ki csit is ér té kes. Ki ad ják a Nyílt Fó rum
fü ze te i ben vagy ép pen a SZÍN HÁZ címû fo lyó i rat
mel lék le te ként. Vagy má sutt. Késôbb könyv ben, de
ki ad ják. Hogy ol vas sák-e az így meg je lent mû ve ket –
az már más kér dés. Ta lán igen. Min den esetre a
nyom ta tás kör nyé kén bi zo nyo san ér zé kel hetô a ja vu -
lás, s ez már a XX. szá zad ele jén be kö vet ke zett. Csak -
hogy va la hogy még sem bi zo nyult sti mu lá ló nak.
Nem gon do lom, hogy a könnyebb meg je le nés so ka -
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kat a drá mai írás mû vé szet felé „ta szaj tott” volna.
De errôl tény leg egy igazi drá ma í rót kell meg kér -
dezni. Hi szen – ahogy Ka to ná nál is – pénzrôl, pél -
dány szám ról, is mert ségrôl, eg zisz ten ci á ról és meg -
be csült ségrôl egy szerre van szó. S a vá la szo kat csak ô
tudja. Az igazi drá ma író, aki erre az egy lapra föl tet -
te... Sze gény!

A ne gye dik aka dály a „cen zúra”. Eb ben még a
nyom ta tás beli ja vu lás nál is jobb lett a hely zet. Ha csak
nem szá mít juk cen zú rá nak vagy „belsô cen zú rá nak”
azo kat a meg fon to lá so kat, ame lye ket ma egy színre
ke rülni akaró szerzô meg ke rülni nem tud. Úgyis
mint: nem írok sok sze replôset, mert nem ad ják elô,
nem írok sok hely szín eset, mert az drága, és ak kor se
ad ják elô. Nem írok fi a ta lok ról, mert az ki oszt ha tat -
lan, és nem írok öre gek nek, mert azok már ki hal tak.
Nem érin tem a né pies–ur bá nus, a job bos–ba los, a pes-
ti–vi déki, a ta nult–mû ve let len stb., stb. el len tét pá ro -
kat, mert eze ket majd nem meri a szín ház be vál lalni,
ugyan is rá zó sak, és ma úgyis annyira bi zony ta lan és
ké nyes min den. Nem írok sem mirôl, ami meg osztó,
nem írok a múlt ról ép pen ezért, és nem írok a má ról,
szin tén ugyan ilyen ok ból. A má ról amúgy sem írok,
mert mit is ír jak, mi kor min den szét fo lyik. Nem írok
a nem zetrôl, a nem zet ön ér té ke lé sérôl, nem írok a
pol gá rok ideg- és lel ki áll apo tá ról, mert ez mind-mind
hozzá csap en gem vagy itt, vagy ott va la mi hez, ami hez
pe dig nem is sze ret nék tar tozni. És így to vább. Olyan
ez, mint Fi garo hí res mo no lóg já nak a cen zú rá val fog -
lal kozó ré sze. De cen zúra hál’ is ten nek nincs.

Az utolsó aka dály a „re cen zió”. Hogy az sincs. Ami
van he lyette, az nem olyan, mint az igazi kri tika: nem
elômoz dí tás, ha nem sza tíra, ame lyet a ne ve let len ség

vagy az irigy ség szül. Té ve dés ne es sék, ezt nem én
írom, ha nem Ka tona. Szín ház ren dezô va gyok, a sa ját
szak mám ról írot ta kat, ha kri tika, ha sza tíra, né mi leg
is me rem. A meg ren de zett szín da rab elemzô mél ta -
tása több nyire ugya ne zen írá sok rö vidke be ve zetôje -
ként sze re pel, kó da ként pe dig a szí né szek kap nak hi -
de get-me le get. Ál ta lá ban sok kal oko sabb nem lesz
tôle az em ber. Nyil ván a drá ma író sem. De azért oly -
kor-oly kor meg je le nik va lami, ami el gon dol kod tat,
ami eset leg „to vább lök dösi” az érin tet tet. Gon do lom,
az írók is így érez het nek. De az két ség te len, hogy az
el mé leti szín házi te vé keny ség, a szín ház mû vé szet
egé szé vel pár hu za mo san, a rend szer vál tás óta fo lya -
ma to san egy új, szá munkra ked vezôtle nebb po zí ció
felé ha lad. Ezt meg a kri ti ku sok nak kel lene meg írni.
Egy sze rûb ben: az egész egyre ke vésbé fon tos. An nak
is, aki ké szíti, an nak is, aki bí rálja, an nak is, aki nézi,
an nak is, aki néz hetné, de nem nézi, vé gül an nak is,
aki fönn tartja – vagy le het, hogy ôket kel lett volna az
elsô he lyen em lí teni?

Ka tona egész mûve: a si lány eg zisz ten ci á lis kö rül -
mé nyek, a sárba, porba ra gadt ját szó he lyek, mál la -
dozó épü le tek, a sa ját kul tu rá lis iden ti tá sára rosszul
ké nyes tár sa da lom, a meg csö mör lött, hi tet len, a mû -
vé szet iránt kö zö nyös em be rek és az er köl csi leg,
anya gi lag, szak ma i lag le zül lött szín ház mû vé szek, ki -
csit to vább gon dolva: az el hall gató drá ma í rók, zene -
szerzôk, ecse tet le tevô festôk, vég leg be re kedô szí né -
szek és éne ke sek, a ki múlni ké szülô kul túra apo  ka-
lip ti kus képe. S ha ar ra felé ha lad min den, amint az a
cikk írás nap ja i ban ér zé kel hetô, a ma gam fajta em ber
szo rongva arra gon dol: ne hogy ebbôl a ször nyû lá to -
más ból is újra való ság le gyen!


