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SZÍNHÁZ - A K Ö N Y V Ü Z L E T B E N 

Sikeres drámák — s nemcsak azok — mostanában kétszer 
vizsgáznak: színpadon, s aztán — könyvüzletben. S a két 
vizsgaeredmény nem mindig esik egybe, sőt, ritka az osztály-
zatok azonossága. Ahogy a rossz drámát lemezteleníti az elő-
adás, lehántva róla az olvasó esetleg jóindulatú, vagy privát 
élményeiből fakadó illúzióit, s csupán drámai-színi életképes-
ségére bízza a játék egészét, — úgy a jó darab az előadások után 
könyvformában kezünkbe jutva is védtelen: a sorok színi for-
máltságukban csengenek még fülünkben, ám most nem kell a 
következő replikára figyelnünk, s marad érkezésünk megállni 
egy-egy fordulatnál, s így könnyebben tűnik fel egy-egy lap-
szus, homályos, kidolgozatlan jelenet, vagy a vonalvezetés 
egyenetlensége. 

A könyvformában is kézbevehető dráma természetesen 
nem könyvdráma : két, egymást is kontrollálni képes létformája 
van — a színi forma igazolja dramaturgiai életképességét, 
a könyvalak viszont vizsgáztatja maradandóságát, esetleges 
revitalizációs lehetőségét. Ezért kegyetlen az a vizsga, mikor 
a Szépirodalmi Kiadó életmű-sorozatában, vagy a Magvető 
drámai egyes művek kiadásában az olvasó asztalán folyik. E 
művek legnagyobb részét az elmúlt években láthattuk, s az 
emlékek még nem koptak el annyira, hogy a szöveget olvasva 
ne lennénk kíváncsiak az irodalmi alakzat esetleg rejtett, „másik 
arcára": hátha olvasva más értéket, sőt más jelleget mutat a 
mű. S igaz, hogy az olvasópróba utólagos korrekciója csak 
„versenyen kívül" jöhet számításba, így csak játékos értéke 
lehet. 

Mivel azonban nagyobb a distancia a műhöz, talán 



Színház — a könyvüzletben 2»7 

adódik néhány olyan következtetés, amit a színi élmény köz-
vetlensége esetleg eltakart 

Regényszerűség és drámaiság 

Legkényesebb titok: olvasva derül ki egy-egy színpadi mű 
igazi karaktere: valódi, drámai alapanyagból formálódott-e, 
vagy epikus anyagot stilizált színművé. Nem mintha e mai 
dramaturgiai ínségben, vagy az „epikus színház" új lehetőségei-
nek reneszánszában rossz pontot jelentene a regényszerűség: 
csak éppen az olvasói reflexek reagálnak érzékenyebben e 
műfaji különbségekre. S itt derül ki, hogy drámáink igen 
nagy hányadának, állítom: hagyománnyá csontosodott beteg-
sége a regényszerű építkezés. Érződik rajtuk a novella, a regény 
szemléletmódja, az a speciális közeg és erővonal-rendszer, mely-
ből drámává formálódtak, vagy az író alkotói módszerének 
drámaidegen eszköztára: az a készsége, melyet a regényírás 
csiszolt levetkőzhetetlenné. Különösen akkor érezzük ezt a 
betegséget, mikor originális drámával találkozunk: Illyés vagy 
Csurka jelentős darabjai „lepontozzák" az egyébként kitűnő, 
csak éppen epizáló, s színpadszerűségben is halványabb telje-
sítményeket. S ez nemcsak a középszerre vonatkozik. Fejes 
Rozsdatemetője vagy Vonó Ignácz kitűnő színpadi élmény volt 
— a darab azonban óhatatlanul magán hordja az epikai eredet 
jegyeit. Más kérdés, hogy ennek a műfajbeli átültetésnek mi-
lyen értékjogosultsága s milyen maradandósági hányadosa 
van: a forrás, a műfajidegen kiindulópont az olvasásban pár 
év után erősebben jelentkezik, mint a színházi élmény aktuali-
tásában. így lesz egy magyar betegség szimptómája. Mert ami 
Fejesnél vállalt és sikerre vitt írói módszer — minden darabja 
novella vagy regény adaptációja — az más, ugyancsak jelentős 
darabokban már ellepleződik, s a dramaturgiai módszerek 
szövevényébe rejtőzik. Amennyire dráma — a szó teljes for-
galmi tartalmában — Illés Endre Törtetőkje és Hazugokja, an-
nyira novellaszerű az Aki szeretni gyáva (Az idegen címmel 
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játszotta a Nemzeti); amilyen drámai telitalálat Karinthy 
Ferenc egyfelvonásosainak sorozata, annyira kirí belőlük drá-
maiatlanságával a Víz c. játék mesterkélt „dramatizáltsága". 
Szándékosan jelentős drámaírókat idézek: a tünet nem egyedi, 
s nem is írói lapszus. Valahogy a magyar drámai konvenciók 
ma már szinte kikerülhetetlen formanyelvévé nőtte magát ez 
az epizálás, olyan csábítássá, mely kötelező stíluselvnek mu-
tatja magát. 

Ezért hadd kockáztassak meg egy alig védhető, ám ide 
kívánkozó megjegyzést: a mi színi tradícióink továbbfejlő-
désére nem volt egyértelműen jó hatással a brechti alkotó mód-
szer, főként nem a brechti teória átvétele. Főként azért, mert 
nem vettük észre: Brecht maga is kétlelkű író. Legjobb darab-
jaiban kikerüli a maga által kidolgozott dramaturgiai tételeket, 
s az epizáló látszat alatt éles konfliktusok, hagyományos dráma-
építkezésmód rejlik. Nálunk a Brechttel való találkozás e drá-
mák névértékének elfogadása alapján vált szövetséggé: az epi-
záló, drámai vitalitással szembefeszülő formai tényezők ke-
rültek előtérbe, pontosabban: igazolódtak azok a művészileg 
ugyan kiértékelt, formanyelvi szintre emelt módszerek, me-
lyek voltaképp drámát fékező stílushagyományt örökítettek 
meg. De még ez a diagnózis sem pontos : a mi Brecht-tradíciónk 
meglehetősen felszínes, Brecht-követőink száma csekély — 
talán Eörsi, s néhány fiatal vallaná magát Brecht-tanítványnak 
—, így az epizálás lappangó uralma nem fogható a Brecht-
hatásra. De a nálunk kialakuló Brecht-játékmodor segített 
egy hamis dramaturgiai eszményt megcsontosodni, s vele olyan 
hamis írói tudatot fenntartani, melynek példájára hivatkozva 
érezte magát igazolva ezekben a regényszerű törekvésekben, 
így történhetett, hogy az originális drámaiság lobogása vala-
hogy korszerűtlenné vált — csakhogy vele elhomályosult a 
pólusokat szembefordító, robbanóképes jelenet technikával 
dolgozó dramaturgia. S ha ez az értékítélet egyoldalúnak, 
sőt túlzásnak is látszik — nyilván nem is ment a polemikus 
túlzástól — ,úgy e veszéllyel nem árt számolnunk: legalábbis 
e dráma-könyvek egyik tanulsága erre figyelmeztet: könnyű 
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— és olcsó érv — lenne e drámakönyvek tetemes hányadát 
könyvdrámává visszafordítani. 

Vagyis: nehezen találunk rá az autonom drámaiság útjára. 
Természetesen, ha már „nemzeti" formanyelvvé csiszoló-

dott ez a módszer, úgy keretei között kitűnő alkotások is 
születhetnek. Kár, hogy ez jobbára olvasásban derül ki. Ilyen 
benyomásunk támad Sánta Ferenc az Éjszaka c. darabjának 
lapozása közben. A kisregénynek (Az áruló) nemcsak nyomai 
maradtak meg, hanem konstrukciója és konfliktuskezelése is: 
ezúttal némi joggal, hiszen a regény is a többféle — s törté-
nelemfilozófiailag alig kontrollálható értékű — igazság szem-
besítésére épül, s a dráma csupán ezt a konfrontációt emeli 
— szinte: „egy az egyben" — színpadra. Ezúttal az olvasás — 
„újraolvasás", mégpedig szerencsés kimenetelű találkozás: a 
bemutató viszonylagos sikertelensége után — most jobban 
tetszik a darab kiélezett, polemikus szerkezete. Talán, mert ma 
ezt a tulajdonságot jobban tudjuk becsülni, mivel azóta hiány-
cikk lett a polemizáló hajlandóság, kontrasztokra építő szer-
kesztés. De jobban látszik a mű árnyoldala is, az a sajátsága, 
hogy a többféle igazság szándékolt szembesítése csak részben 
sikerül. A bemutató idején — a színi cselekmény ritmusának 
fogságában — még elfogadtuk azt a hipotézist, hogy itt négy 
különböző történelmi és etikai magatartás vív egymással, s 
verseng a mai érvényességért — az író rokonszenvéért: Vlac-
lav, a huszita, a „pozitív hős" korántsem karikírozott figurája; 
Zsitomir a császári vitéz, a huszitából lett — és ezért elvakult 
— renegát, a hedonista Eusébius atya, aki járatosabb a törté-
nelmi vitákat csitító hálószobákban és borpincékben, mint 
hevítő közterein; s végül a paraszt, akit mindkét tábor meg-
tipor, s akiben már csak a túlélés közönyös reménye pislog. A 
papírforma tehát e négy igazság-típus ütközetét ígéri, s ha így 
sikeredett volna, úgy az Éjszaka nagy dráma lett volna. De az 
olvasásban nem karakterizálódnak olyan élesen ezek a figurák, 
mint a színen, ahol a színész, kosztüm és rendező egyaránt ezt 
kívánnák kiemelni : kiderül, hogy végül is csak két pólus marad : 
Vlaclav — és vele szemben — akaratlanul is szövetségben: a 
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többiek. Zsitomirt, Eusébiust és a parasztot a dráma logikája 
sodorja egy frontba. Mert igazi kontraszt csak Vlaclavval 
szemben tud kialakulni. De ha már a dráma — írótól független 
— logikája sodorni képes a figurákat, ott a hagyományos 
„kétértékű", „kétpólusú" drámát sem sikerült meghaladni, s 
így csökken a vállalkozás feszültsége is. 

Ebből aztán néhány világnézeti következmény is adódik — 
megint inkább az író szándékától függetlenedett darab mozgás-
törvényeiből, „sodrásirányából". Vlaclav nem bírja érvvel, 
emberi súllyal, morállal legyőzni, vagy éppen egyensúlyban 
tartani a harc menetét: alig-alig ússza meg a legyőzetést. 
N e m is azért mert bekerített helyzetében kevesebb a mozgástere, 
mint egy négyértékű — tehát eredetileg szándékolt — játék-
mezőben. (Nem egy nagy dráma épült már arra, hogy a teljes 
bekerítettség hozza meg a hős végső — olykor csak morális — 
győzelmét. Gondoljunk a Szent Johannára.) Vlaclav egy olyan 
szerkezet foglya, ahol kettős funkciót kell viselnie, és e két 
funkció fojtja belé a szót és érvet, morált és végső soron érvé-
nyesülő felsőbbrendűségét. Formálisan, a mű szerkezetében 
elfoglalt helyét illetően csupán egyike a lehetséges történelmi 
és morális magatartásmódok közül, — dramaturgiai lag viszont 
ő az, akit mindnyájan támadnak, s akinek így csak kényszer-
zubbony a formális konstrukcióból ráosztott funkcionális sze-
rep: ebből a formális megfontolásból nem lehet okosabb, nem 
érvelhet magasabb színvonalon, jóllehet a dramaturgiai logika 
ezt kívánná, mert a dráma ebbe az irányba tolja el a póluso-
kat. Itt érződik igazán a regényszerűség: ami egy novellában 
vagy kisregényben sikerülhet — a szereplők formális-funkcio-
nális „helyének" megtartása, a „helyi érték" szerinti cselekvés 
és önjellemzés — az a színpadon nem megy. Itt már más di-
namikus törvények érvényesülnek: áthúzzák a formális-funk-
cionális szerepeket, s statika helyett a dinamikai erők kereked-
nek felül. Sánta akarata ellenére ez fojtja bele Vlaclavba a szót, 
és így az etikai „értéktöbbletet" is. 

A darab azonban — mint mondottuk — ma is lebilincsel. 
Talán jobban, mint a bemutató idején. Az irodalmi alapanyag 
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maradandónak bizonyult, a szöveg mélyáramai elérik a mai 
olvasót. Ha rosszindulatú lennék, könnyen találhatnék egy 
másik, nem éppen hízelgő tanulságot ebben az olvasmány-
élményben: darabjaink irodalmi kidolgozottsága alatt marad 
a regény — vagy novella — kimunkáltságának. Sánta példája 
mindenesetre ezt bizonyítja: a kiérlelt és rangos irodalmi 
szöveg végül is egyensúlyban tartja azt, amit a színi hatás fel-
borít. Miért van az, hogy színpadi műveink — ha most rossz-
indulatúan ezt a kidolgozottsági fokozatot állítjuk mércének — 
annyira vázlatosnak, csiszolatlannak tűnnek? Hiszen más for -
rásokból azt kell tudnunk, hogy a színház, a rendező, a dra-
maturg, s az író szinte minden „mai magyar drámán" vakulá-
sig — vagy a teljes apátiáig — dolgozik, csiszol, köszörül. 
Lehet, hogy ez a sok'szempontú csiszolómunka kelti az irodalmi 
anyag sokféleségének, a vázlatosságnak benyomását? Lehet, 
hogy nálunk sok a darabot író, formáló kéz és igény? Lehet, 
hogy kevesebb — több lenne? 

Drámai koncentráció és parabola 

Sánta drámája is múltunkat elemzi: a történelmi kosztüm 
politikai történelmünk és morális kálváriánk elemzését fedi. 
Az alapanyag — a vallásháborúk hamis tudata azonban n e m 
illeszkedik igazán ahhoz, ami múltunkban fáj, és ami reveláló 
módon vallana az akkori tragédiákról, s a máig is nyitva 
maradó morális magatartás-típusokról. N e m a parabolaszerűség 
akadályozza a ráismerés élményét — az összemérhetetlen tör-
ténelmi alaprajzok túl nagy különbsége. Miért sikerült akkor 
mégis Gyurkó László Szerelmem, Élektrája, ahol ugyancsak 
egy történelmi, sőt mitologikus alapanyagra épül rá a munkás-
mozgalom fejlődésének konfliktusrendje? Ezt a kérdést is az 
olvasói élmény teszi fel, hiszen könyvalakban inkább meg tudott 
fogni ez a dráma, mint az egyébként szép — és tanulságos 
módon: közönségsikert hozó — előadás. A színpadon sok 
minden zavart: a kosztümök eklektikája, a Kórust meg-
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személyesítő Major Tamás funkciótlan bohókázása, a didak-
tikusra vett játékmodor. Mindez csökken vagy el is tűnik az 
olvasásban: a darab pszeudidaktikus jellegét élvezem, és nyelvi 
fordulatainak csigorgásán is túl tudom magam tenni. 

A kaján tanulság azonban ez esetben egy esztétikai-publi-
cisztikai vita fonákja, illetve azt a vitát szőné tovább: a para-
bolaszerííség „gyanús" műfajára gondolok, ami Gyurkó kezei 
között minden gyanús felhangot levet magáról. Hogy állunk 
hát ezzel a parabolaszerűséggel : elvetendő módszer, vagy ideális 
drámai koncentráló elv? Dekadens hagyomány, vagy korszerű 
ábrázolási eszköz? Kivétel, vagy szabály? Gyurkó egy percre 
sem akarja tagadni, hogy parabolát ír: úgy kezeli a mitológiai 
anyagot, hogy kétértékűségében váljék élménnyé. Egyszerre 
kell „eredeti" mitológiai logikáját követnünk, és ezzel egy-
idejűleg kell múltunk-jelenünk olthatatlan konfliktusait át-
élnünk. Amit bizonyít — végül is köztudott: Brecht óta tudjuk, 
hogy a parabola lehet formai játék, vagy történelmi paralel-
litással való olcsó rejtvény, — de lehet a realista teljesség „zár-
tabb", koncentráltabb formája. Olyan kifejezési forma, mely-
ben a közvetlen társadalmi-politikai alapanyag széteső vagy 
összefoghatatlan sokfélesége drámailag összefogható, és az addig 
észrevétlen lényeg revelálható. Gyurkó ez utóbbi szükségletből 
indul ki. Ami Darvas József Részeg esőjében, Mesterházi 
Férfikariban, vagy az elmúlt 15—20 év konfliktusrétegeit 
kronologikusan, történelmi hitelességre törekvő adatszerűség-
gel egyetemben drámailag átfoghatatlan maradt, az a mito-
lógiai konfliktus újraformálása révén olyan szervező egységre 
talál, melynek segítségével e korszak emberi és morális kon-
fliktusai és történelemfilozófiai lényege fejezhető ki — nyers 
egyszerűséggel és lényegretörő felfedezőtrővel. Nem azért 
fordul hát a parabolához, hogy valami cinkos segítőt találva 
virágnyelvnek használja a mítoszt. Olyan konfliktus-modellt 
használ, mely évezredek óta csiszolódott, és így példaszerűvé 
érett, és ezt kívánja tükörként használni a munkásmozgalom 
eddigi fejlődése legnagyobb válságának megragadására. Az 
Elektra-tragédia motívuma — Marx kifejezésével élve — az 
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„emberi n e m " fejlődésének egyik alaprelációjává, a tovább-
fejlődés és gazdagodás egyik példaszerűen tömör, és ellent-
mondásaik tragikusan rögzítő összefoglalója messze kilépve a 
görög nép történelméből, — mintaszerűségében az emberiség 
későbbi gondjai számára is adva utalásokat. „Az emberiség 
normális gyermekkorának" fejlődésválsága talán nem is eről-
tetetten alkalmazkodik a világtörténelmi mércével mérve va-
lóban ijfúkorát élő szocialista fejlődés emberi-társadalmi krí-
ziséhez. Gyurkó választása azért esik az Elektra-tragédiára, 
mert megérzi benne, hogy itt az „emberi nem" fejlődésének 
egyik alapkonfliktusát fogalmazhatja újra — hiszen nála az 
Elektra-motívum sztori és típus szempontjából egyaránt más 
alakzatban tér vissza, s a „nembeliség" mércéjével mérve alkot 
maradandót. Kikerüli a szokványos „értékek és negat ívumok" 
paneljét. Ehelyett olyan emberi és világtörténelmi értékeket 
ábrázolhat — jellem- és moráltulajdonságokként —, melyek 
tisztaságukkal és hajthatatlanságukkal lendítik előre a tör té-
nelmet, de ugyanez a puritanizmus és hajthatatlanság lesz — 
egy későbbi történelmi váltás után fékező, vagy, mint itt, 
öngyilkos erejű tulajdonsággá. S anélkül, hogy tisztán morális 
szempontból értéküket vesztették volna. Elektra puritanizmusa 
és gyilkos szenvedélye az Aigüszthosz-korszak egyetlen remény-
sugara : ő az egyetlen aki ellenáll, s aki fenntartja az emberi — 
azaz: morális — megújulás lehetőségét. Aigüszthoszt azonban 
Oresztész öli meg, s ezzel új szituáció keletkezik Élektra 
számára is : meddig érvényes a bosszú, s meddig kötelező — s 
történelmileg kikerülhetetlen a bosszú? Élektrát jelleme és 
lobogása kötelezi, hogy mindenkit üldözzön bosszújával, m in -
denkit, aki néma cinkosa volt a zsarnoknak — csak így lehet 
új korszakot, morális megújulást teremteni. Ám a távolról 
jött Oresztész tudja, hogy szabadságot n e m lehet kényszerítő 
eszközökkel adni: csak a szabad cselekvés lehetőségét lehet 
megteremteni, s aztán engedjük élni az embereket ezzel a 
lehetőséggel. Az új korszak harcosának a lehetőség nevelőere-
jében kell bíznia. Ezért bízza a döntést a város lakóira: m a g u k 
keressék a megtisztulás, a történelmi katarzis útjait. Elektra 
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ezt árulásnak érzi, s vétlenül bár, de Oresztész tőrébe fut: vele 
nem lehetne új rendet teremteni a városban. 

Gyurkó ott bizonyul igazi drámaírónak, hogy Oresztész 
utolsó rendelkezésében meghagyja:Elektra nevét kell minden 
templom homlokzatára írni, az ő pátosza fogja továbbra is 
vezetni a szabadon élőket, — de Elektrából csak ez a név és 
lobogó eszmény marad meg : vele élni nem lehet. Oresztész és 
Elektra összetartoznak, tragikus ellentétük mögöt t a még 
tragikusabb összetartozás rejlik. így lesz a dráma tengelye az 
önkorrigáló szenvedély, és az önmagát megváltani már kép-
telen morális elfogultság. 

Gyurkó megnyitja a parabola realista felhasználásának lehe-
tőségét, s szakít egy olyan tradícióval, mely mindeddig ké-
tessé tette — okkal, ok nélkül — e szemléletmód érvényesí-
tését. Nemcsak hazai formációival kerül vitába, de azzal az 
irodalomtörténeti — ritkábban színházban is életképes — 
hagyománnyal is, amit korábbban Giraudoux hol szelleme-
sen, hol felszínesen, majd Anouilh színpadilag pazar megol-
dással, s mégis gyorsan avuló gondolati vázzal tett ismertté, s 
amihez napjainkban Robert Bolt, Max Frisch (A kínai fallal) 
vagy Osborne (pl. a Lutherrel) kapcsolódik. A történelmi alap-
anyag ezekben a művekben játékos vagy cinkos összekacsintás 
révén elevenedik meg, mintegy a napi politikai aktualitások 
árnyjátékaként, mutatva, hogy ilyen közvetlen politikai, napi 
partikuláris indítékok nemcsak a szocialista drámafejlődésben 
szűkítik a horizontot. Gyurkó kísérletet tesz arra, hogy ebből 
a közvetlen célzástömegből emelje ki darabját — és az emberi 
fejlődés alapkérdései felé tolja el a konfliktus centrumát. 

Más kérdés, hogy a darab kidolgozottsága sok kívánni való] 
hagy maga után: a Kórus megoldása, a zsarnokábrázolás el-
vontsága, a mellékfigurák tandrámaszerűsége, a vérfertőzésbe 
oltott „tiszta" szerelem dramaturgiailag felesleges paradoxonja 
— olyan mozzanatok, melyek az írott szövegben jobban szem-
beötlenek, feleslegesek, mert korrigáihatónak tűnnek. A ta-
nulságot mégsem a drámatechnika kiforratlanságában lát-
nám, hanem a drámai mag, az alapkonfliktus magasrendű-
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ségében. Mert jó néhány példát lehetne felsorolni annak 
bizonyítására, hogy a technikát könnyű megtanulni. Sőt: a 
Molnár Ferenc-i csillogás már nem egy jelentős tehetséget 
fordított el az originalitástól. Gyurkónak saját dramaturgiáján 
kellene dolgoznia: e tandráma és parabola között ingadozó 
filozofikus hangvétel gördülékenyebbé tételén kellene mun-
kálkodnia. 

A születő és haldokló egyfelvonásos 

Ujabb olvasmányélmény és tanulság : az egyfelvonásos mű-
vek rég várt és sikeres megjelenése (Karinthy: Hét játékának 
nagyobb hányada egyfelvonásos, Hubay Miklós új kötetének, 
a Játékok életre-halálra c. gyűjteményének kísérleti és elméleti 
célkitűzése az egyfelvonásos meghonosítása, de Görgey Gábor 
is efelé a műfaj felé tesz figyelemre méltó lépéseket). S ha még 
ide számítanánk a rejtett egyfelvonásos játékokat is, vagyis a 
három felvonássá nyújtott darabok nagyobbik hányadát, azt 
a kényszerű megoldást, mikor színház, közönségigény és fel-
fedezettség híján a szerző kénytelen hagyományos keretekig, 
az „egész estét betöltő" méretre duzzasztani egy felvonásra 
elegendő ötletét, — úgy ez a tendencia nemcsak markánsabban 
ismerhető fel, hanem jelenléte vagy hiánya is problémává 
érik: miért nincs nálunk egyfelvonásos kultúra, mikor a TV, 
a rádiójáték efelé sodorná az írót? — Csupán a színház és 
közönség viszolyog a „megszakított élmény", az egy estén 
belül többször is újrakezdődő színház furcsaságától? Olvasás-
ban derül ki, hogy Eörsi Hordókja, vagy Görgey Komátnasszonya 
voltaképp egyfelvonásos ötlet, s csak a konvenció csinál belőle 
„egész estét" betöltő darabot, s ezzel el is veszi a drámai 
ötlet frisseségét. Mert a „hosszabbítás" drámapusztító hatású. 
Ahogyan a viccmondásnál minden rossz szó, minden „fals" 
tempóváltás vagy pleonazmus agyonüti a poént — így van 
ez a színpadon is: az önismétlés végzetes betegség. 

Karinthy Ferenc kis kötete (Hét játék, 1969.) különben is 
felfedezés volt számomra. Az ötvenes évek egyik drámai 
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csúcsteljesítményét olvashattam benne: az Ezer év ma is él, 
konfliktusrétegei máig sem veszítettek aktualitásukból és dra-
maturgiai hitelükből : a Hábetlerék és munkáscsaládok közé éke-
lődöttek árnyékban tengődő életét vizsgálja, anélkül, hogy a 
ma divatos szociológizálásnak engedne: típusokkal és élet-
gondokkal építi darabját. „Légvonalban" hosszú az út ettől a 
csúcsteljesítménytől a Víz és Gőz vagy a Bősendorfer iróniájáig, 
olykor fekete humoráig vagy csúfolódó közönyéig. A formai 
tökély megkap, különösen a szellemességgel koncentrálni ké-
pes szerkesztettség hat ismét felfedezésszerűen. De ezzel pár-
huzamosan érezzük az írói értékítélet — olykor szándékosan, 
vagy cinikus játékosság miatt hiányzó — tartóelemeit. Gon-
doljunk a Bősendorferre : a Vevő „palira vesz" egy szerencsétlen 
öregasszonyt, és mi jót röhögünk a viccen, csak a játék végén 
érezzük, hogy rossz maradt a szájízünk. Jóllehet ekkor sem 
tudjuk eldönteni, hogy ez az utóhatás íróilag szándékolt 
szatirikus katarzisforma-e, vagy csupán az immorális gesztusok 
fiziológiai lecsapódása? A Dunakanyar és a Gőz — ha nem is 
mély elemzés — mégis listavezető lehetne e műfaj feltámadási 
kísérletében, s legjobb oldaláról mutatja be Karinthyt: a szenti-
mentálist egyszerre tudja lirizálni és karikírozni, a stupiditás-
ban egyszerre tudja típusok kifejezhetetlen mélyrétegeit, és 
közismert gesztusainak „fenomenológiáját" bemutatni. Pe-
helysúlyú játék — de a műfaj él. Egyébként az olvasás ördöge 
vitázik velem: a kötet az Ezer évvel kezdődik és a Gőzzel 
zárul, s ezt a gondolati nívóesést nem tudom a formai szempont-
ból emelkedő teljesítménnyel kiegyenlíteni. 

Hubay céltudatosabban törekszik e műfaj életrekeltésére: 
a Szfinx pl. könyvdrámaként jelent meg, s élő dráma lett, az 
újraolvasás ez esetben rendhagyó volt — előbb olvastam, 
aztán láttam, majd újra olvastam. Ez az élményváltás jól 
jelzi a műfaj eltemetettségét, és feltámasztási kísérleteinek 
nehézségeit. Egyébként a kötet többi egyfelvonásosa is magán 
őrzi e „törvényen kívüliség" jegyeit. Ahogyan a C'est la 
guerre az elmúlt huszonöt év legjobb egyfelvonásosa lett 
(nem véletlen, hogy belőle készült a korszak egyik legjobb 
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operalibrettója!), úgy változik a nívó: színpad nélkül nehezen 
megy a kísérletezés. Hubay vállalkozásában a magatartás, a 
meghonosítási szenvedély a tiszteletet parancsoló: szándé-
kosan vállal egy olyan hendikeppet, mely csak hosszabb távon 
érlelhető sikerré. Kár, hogy a Fiatal nők, kékben és pirosban, 
vagy a Mint gyümölcs a fán — más és más minőséggel ugyan, 
de — nem érik el a C'est la guerre drámai erejét. Mint már em-
lítettük, a melodramatikus beütések gátolják az autonom drá-
maiság érvényesülését. 

E műfaj elásottságát talán Görgey két egyfelvonásosa, a 
Hírnök jő és a Népfürdő bizonyítja. Az utóbbi ragyogó villám-
dráma, az előbbi széteső történelemfilozófia: s bár színpadon 
is kipróbálódott, érzem rajta, hogy az orientáció hiányzik e 
darabokhoz: nem lehet tudni, egyáltalán mi kell e műfajhoz: 
csak ötlet, csak sokkirozó poén, irónia vagy vicc, szatirizáló 
színezés vagy rejtvényszerű elvontság? A századforduló egy-
felvonásos technikája éppúgy nem adhat már itt tanácsot, mint 
e műfaj mai nyugati fellendülése : csak a hazai pálya tapasztala-
tai segíthetnének. Csak addig meg ne haljon e műfaj a mester-
ségesen több felvonásosra növesztett művek pleonazmusai-
ban . . . 

Irónia és líra között 

Illés Endre drámáinak gyűjteménye, (Színház, 1967) ko-
rábban jelent meg ugyan, mint azok a kötetek, melyeket 
lapozgatok, az olvasmányélmény mégis hasonló. Egyrészt 
olvasva vonzóbb ez a dramaturgia, mint színpadon: az iro-
dalmi csiszoltság ott az emberi és gondolati tartalom sokrétű-
ségének rovására uralja a színpadot — különösen éreztem ezt 
Az idegen előadása és újraolvasása közben. Másrészt elfogott 
egy furcsa benyomás : a dramaturgiailag és problématelítettség 
szempontjából leginkább eleven művek a kötet elején sora-
koznak. A nemrég felújított Törtetők vagy a Hazugok pazar 
szatírák, iróniájuk ma is él és bizonyítja, hogy a maradandó 
szatirizáláshoz nem kell vaskos humorhoz vagy karikírozás-

5 Irodalomtörténet 
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hoz fordulni: elképzelhető egy lírával „fedett" ironikus játék 
is — szatíraként. A kötet második felében viszont a poétikus 
telítettségű műveket, részegyéniségeket vagy egyéniségszeg-
mentumokat vizsgál, ahol a szegmentális lét önmagában is 
irónia (gondoljunk a Homokóra c. darabra) — de ez a be-
szűkülő témaválasztás a kimunkált megoldással sem tudja el-
érni a korai darabok pergő ritmusát s főként : átfogó társada-
lomkritikai attitűdjét. 

Kínálkozik-e itt valami olvasói summa? Talán az, hogy 
Illés f inom iróniája a társadalmi betegségek vagy inkább szimp-
tomák elemzésében, ironikus egymásrakérdeztetésében tud 
maradandót teremteni, ez az a látásmód, melyben a legfrappán-
sabban tudja originalitását megőrizni: az irónia és líra furcsa 
hangú ötvözetében. Ennek az írói módszernek sikeres voltáról, 
— és feltámaszthatóságáról — a Törtetők felújításakor győződ-
hettünk meg. A szerző dolgozott darabján, jóllehet az alap-
szerkezet a régi maradt : s így lett aktuális és élő a darab. A 
karrieristák, akik itt csupán alig megkérdőjelezett kosztümben 
vonulnak fel — voltaképp mindent túlélnek: háborút, inflá-
ciót, az elmúlt huszonöt év minden fordulóját. Komikus 
ruhájuk tehát voltaképp csak álruha, s Illés jól bánik ezzel az 
álruhával: a néző könnyen kitatálhatja, hogy a deus ex ma-
china-ként bekövetkező „lebukás" voltaképp csak a valóság 
„másszerűségére" hívja fel a figyelmet: az életben ezek a 
törtetők sokkal kíméletlenebbek és ügyesebbek, s ellenfeleik 
nemcsak ügyetlenebbek, hanem védtelenek is. Illés ügyesen 
választja meg az alaphangot: ki tudja kerülni a kozmikus ki-
látástalanság és börleszkszerű egyszerűsítés csábító végleteit: 
a „minden másképp van" iróniájával irányítja a cselek-
ményt és a típuslelepleződés, sőt még társadalomkritikai 
gesztusait is. 

Ú g y érzem, ezt a társadalomkritikai hangot, ezt a lírával 
fedett olykor keserű, olykor bölcs, máskor kíméletlen iróniát 
homályosítja el később a dráma lirizálása. Mint drámai kísérlet 
ez is megkapó — így is értékelte a kritika a Rendetlen bűnbánatot 
—, de a figurák karakterköre és jelzésfunkciója erősen be-
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szűkül, és az olvasás lemeztelenítő hatásában súlytalanná is 
finomul — dramaturgiája kárára. 

Hubay darabjai is kacérkodnak a lírával, sőt nála ritkábban 
old az irónia: darabjainak maradandó hányadát a lírával való 
sikeres birkózás jellemzi, az a hang, ahol sikerül elérnie a 
drámai kíméletlenséget (Csend az ajtó mögött). Ha azonban ez 
a drámai kíméletlenségre való törekvés csupán kísérlet marad 
— közeli a melodráma veszélye. Lehet, hogy ez csak egyfel-
vonásosaiban kísért. (A már említett Fiatal nők, kékben és piros-
ban c. darabra gondolok, ahol a letartóztatási szándékkal érkező 
detektív mesterlövészekkel érkezik, hogy a katonaszökevény 
fiú kis barátnője szinte önként vállalt halállal menthesse meg 
riválisát, a fiú szeretőjét.) A Néró játszik ellentmondani látszik 
ennek a csábításnak: ahol kézenfekvő lehetne a melodráma, 
ott Hubay sikeresen kerüli ki veszélyeit. Jóllehet : más veszé-
lyek kelepcéjébe lép. A hullámzó cselekményvonal a zsarnok-
ság olyan patologikussá egyszerűsített képletét adja, hogy ez a 
mozaikszerűség alig emelkedik túl egy téma variációinak drá-
maiatlanságán. 

Hubay újabb kötete világosan mutatja: hangváltás korsza-
kába lépett, a Hősökkel és hősök nélkül (1964.) még a „társadalmi 
dráma" interiorizálójaként mutatta be, ez az újabb kötet 
viszont a játékosság, fantasztikum, patológia és a „kezelhetetlen 
típusok" drámába fogásának experimentumait gyűjti egybe. 
Úgy érzem tapintatlanság lenne e műhelymunkák elkötetlen 
szálait számonkérni: a stílusváltás nemcsak megújulás — krízis 
is —, ki kell várni az új hang és drámaforma kiérlelődését.. 

A groteszk arcai 

Az olvasás talán egyetlen darabot sem igazol annyira, mint 
Örkény Tóték]át: könyv alakban éppúgy él, mint színpadon. 
De mi élteti? Miről szól, mit akar mondani? 

Ma már, túl a siker és az elvi viták izgalmán, talán lehet az 
ember tanácstalan is, s válaszában könnyelműbb. Az olvasó' 
higgadtságával válaszolva : a fintor él ebben a darabban, az az írói 

5* 
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gesztus, mely jelrendszerét a „találd k i" önkényességével, 
játékos abszurditásával alakítja ki. Örkény nem egy társadalmi 
megfogható mozzanatból indul ki, hogy aztán ironikusan, 
vagy szatirizáltan forgassa ki — állandóan megtartva a „le-
fordíthatóság", az értelmezhetőség szótári fegyelmét. Inkább 
az a drámai ötlet vezeti, hogy ezúttal a „lesz ami lesz" színpadi 
dramaturgiája szerint építi darabját: egymásra szabadít két 
valószínűtlenül valóságos típust — egy idegbajos őrnagyot és 
egy bamba tűzoltóparancsnokot —, s aztán rájuk bízza, mit 
kezdenek egymással. Persze a darab azért ki van találva, az 
olvasás ezúttal jobban árulkodik a kompozíció tudatosságáról, 
mint a színház: a két figura nemcsak a véletlen szabályai 
szerint birkózik, s nem ,,kecsezkecsken"-t játszanak a törté-
nelemfilozófiával. Hiszen az Őrnagy nem lehetne e kis 
család megtipró átka, ha a Tűzoltó úr nem követne el mindent, 
hogy még jobban zsarnokoskodjanak felette — olyan „úr— 
szolga" viszony ez, amiről Hegel — aki történelemfilozófiájá-
ban először próbálta feloldani e kapcsolat egyoldalúságát és 
kimutatni zsarnok „függőségét" alárendeltjeitől — még nem 
is álmodhatott. Itt Tót úr azon hajszolja magát, hogy legyen 
valaki, aki egy kicsit megnyomorgatja — jóllehet csak a budiba 
menekülve bírja aztán ki ezt az e l n y o m á s t . . . A „fekete 
humor" történelemfilozófiája lenne ez, annak a humortípus-
nak variánsa, amit oly nehezen tudunk megszokni és elviselni. 
Lenne — mondom —, mert több ez humornál : szatíra lappang 
benne, csak annyira „célzás mentes", annyira „álkonkrét" az a 
társadalmi szituáció, melyre vonatkozik, hogy akár „nonszensz" 
viccként is élvezhető. Valójában kimunkált szatíra ez: az 
egymásra bízott figurák végül is egy társadalomkritikai monda-
nivalót birkóznak ki egymásból, anélkül, hogy erre akár nyíl-
tan, akár burkoltan utalás történne. 

S itt adódik egy újabb, olvasmányélményből fakadó követ-
keztetés. A groteszk dráma nálunk inkább megtűrt, mint 
művelt „műfaj" : inkább látjuk veszélyeit, mint erényeit, s e 

v eszélyektől inkább félünk, semmint vitáznánk velük. N e m 
V esszük észre, hogy formanyelvében — s olykor tartalmában is 
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— a szatíra korszerű látásmódjának lehetősége rejlik. Ez a tempó-
vesztés aztán olyan felemás érvekbe bonyolít bennünket, hogy 
az egyik oldalon szorgalmazzuk a szatirikus ábrázolásmód 
fellendítését, — a másikon viszont fanyalogva fogadjuk kor-
szerű jelentkezésmódjának — olykor valóban vitatható szá-
laktól kuszált — formáit. N e m Örkény apológiája akar ez az 
általánosabb következtetés lenni : a Tóték at első lépésnek tartom 
a modern társadalmi szatíra felé s ezzel azt is jelezném, hogy 
ez az elszabadultnak tűnő, valójában komponáltan felelőtlen 
játékosság világnézetileg is kontrollálhatatlan következtetésekbe 
futhat. Ez a technika azonban ezt a kifutást szinte kikerülhe-
tetlenné teszi. De látnunk kell, hogy ebben nemcsak Örkény 
humorának kétértelműsége, de írásművészeténck erénye is 
megtalálható: korszerűsége az, amiért a fiatal írók nagyobbik 
hányada rá adta szavazatát. Tehát : a groteszk szemléletet nem 
azért védelmezem, hogy Örkényt dicsérjem — a darab 
amúgy is önmagáért beszél, — olvasva is. Apropóján elsősorban 
a szatíra megújításának elveiről, és ma már kikerülhetetlen szük-
ségességéről kell szólnom. N e m hiszem ugyanis, hogy a kor-
szerű szatíra Gogol vagy Swift — vagy akár Kafka — mód-
szereivel dolgozhatna, jóllehet szatíraideálunk mind a mai 
napig ebben az írástechnikailag értelmezett modellben fogal-
mazódik meg. A groteszk technikában ellenben olyan lehető-
séget látok, melyeket „kihagyni" nemcsak öngáncsoló rövid-
látás lenne, hanem a szatíra megújításának — más szóval: fel-
támaszthatóságának — megakadályozása is. Rövid távon gon-
dolkozunk ebben a vitában: csak с technika vitás mozzanatait 
látjuk, s nem vesszük észre, hogy hosszabb távon ebből a tech-
nikából ábrázolási módszer nőhet ki, s eközben szinte automa-
tikusan vetkezné le túlszínezett holmijait. s 5 ; j 

Ehhez járul még egy, ugyancsak rövid távra beállított kriti-
kai attitűdből következő apróság: a groteszk fejlődésiránya 
jelenleg azért tapogatódzik a börleszk, a bohózat felé, — mert 
elzártnak érzi a társadalomkritikai lehetőségeket, vagy leg-
alábbis könnyebbnek ezt a bohózatba oltott abszurd álruhát. 
Pótlék-megoldásokban él még, mert a kritika — és színház — 
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nem áll mellé. Itt kellene frontnyitó vitát indítani, s nem a 
status quo merev őrzésén fáradozni, mer t különben azok a 
vonások fognak továbbélni a fiatalok kísérleteiben, melyek e 
bújócska következtében, a deformálódás jegyeit viselik ma-
gukon. Eörsi István, Görgey Gábor — vagy azok a fiatalok, 
akik az Új írás ankétján Örkényre szavaztak — csak úgy talál-
hatnak rá a groteszkben rejlő korszerű és velünk szövetséges, 
értünk vitázó hangjára, ha tisztességgel számot vetünk a 
szatírával szembeni előítéleteinkkel. Könnyebb a mellékutcá-
kat megnyitni — akár a kabaré, akár a depolitizált fekete h u m o r 
felé —, mint ezért a közéleti pátoszú, de esztétikailag korszerű 
formáért színházpolitikailag, kritikailag tenni valamit: de 
megéri, mert pár év múltán e mellékutcákból olyan tenyészet 
burjánzik fel, melyben végképp elvész a ma még egészséges 
lehetőségként élő formaelv. 

* 

A könyvbezárt drámák sora ezzel nem zárult be : nem szól-
tunk Illyés Gyula két kötetes gyűjteményes életművéről — e 
sorok írásakor ért kezemhez, és különben is: önálló méltatást 
érdemelne; nem szóltunk egy sor jelentős vállalkozásról, Gyár-
fásról, Salamon Pálról, Szabó Magdáról és a többiekről. Úgy 
látszik, nem is darabokat, hanem csak problémákat olvastunk, 
— így ezekről majd egy másik beszámoló szóljon. 


