
BÉCSY TAMÁS 

MAI Ë L E T T Ê N Y E K MAI D R Á M Á K B A N 

Az alábbiakban csak olyan drámákról szólnánk, amelyek 
az utóbbi években születtek, s amelyek a mai magyar valósá-
got közvetlenebbül ábrázolják. A „közvetlenség" itt pusztán 
annyit jelent, hogy nem történelmi környezetbe ágyazottan, 
nem parabolisztikusan, illetőleg nem általános vagy absztrakt 
vagy modellszerű helyzetekben. Úgy gondoljuk, ezt a válasz-
tását, illetve megkülönböztetést az indokolja, hogy valóságun-
kat drámai művekben feltárni, valóságunkról és valóságunk-
hoz szólni elsősorban mégiscsak olyan drámákban lehet, 
amelyek a történelmi itt és mostot minden közvetítő közeg, 
áttétel vagy álca nélkül vállalják. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a történelmi drámák a ma kérdéseihez nem 
szólhatnak hozzá; nagyonis erőteljesen. 

Alapvető kérdés, hogy a mostanában született drámákban 
valóságunk olyan élettényeit, életanyagait találjuk-e drámai 
műalkotássá formálva, amelyeknek lényegében rejlik korunk 
értelmezési lehetősége, amelyekben korunk és a mi itt és 
most életünk alapvető mozgásirányai találhatók, avagy olya-
nokat, amelyek laza vagy alig észrevehető összefüggésben 
vannak ezekkel. 

Nem véletlenül hangsúlyoztuk, hogy drámai műalkotássá 
formált élettényekről van itt szó. Egészen furcsa, de jel-
lemző, hogy az a terminus: „jól megcsinált vers", , jól meg-
csinált regény" nem létezik, de létezik a ,jól megcsinált 
dráma". Ez a terminus nemcsak azt jelzi, hogy vannak kiváló 
dramaturgiai érzékkel megírt szövegek, amelyek azonban 
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művészileg értéktelenek vagy kevésbé értékesek, hanem azt 
is, hogy minden drámát jól meg is kell csinálni, mert a 
három műnem közül épp a drámának vannak a legszigorúbb 
és szükségszerűen betartandó műnemi — vagyis az életténye-
ket műalkotássá formáló — törvényszerűségei. Hiszen nem-
csak az élettények milyensége és minősége döntő egy drámai 
műalkotás értékében, hanem az élettényekhez fűződő szemé-
lyes viszony és az ezekre irányuló drámai magatartás is. Az 
író fiktív tartalmú mesterséges produktummá — műalkotássá 
— nemcsak a választott élettényt formálja, hanem az ahhoz 
való viszonyát és drámaírói magatartását is. S most engedtes-
sék meg, hogy a szokottnál nagyobb nyomaték essék az élet-
tények drámai műalkotássá formálásának, szervezésének kér-
déseire. 

Hogy harminchárom évünk bizonyos fokig történelem, 
bizonyság rá az a fontos élettény, amely több műben formá-
lódott drámává. Ez pedig az a viszonyrendszer, amely a fel-
szabadulás utáni időkben vagy a szocializmus építésének első 
évtizedében nagy tetteket végrehajtott, mára azonban már 
elfáradt vagy korszerűtlenné vált ember helyzetét tükrözi. 
Ilyenek pl. Raffai Sarolta: Vasderes; Galgóczi Erzsébet: 
Kinek a törvénye; Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó 
porszemért c. drámája; sőt, egy bizonyos szempontból ide 
sorolható Hubay Miklós: Tüzet viszek c. műve is. (Ez utóbbi-
ról legújabb átdolgozása alapján szólunk majd, ami A szív 
sebei c. kötetben jelent meg.) 

A magánélet szférájában találhatók olyan kérdések, ame-
lyek szorosan kapcsolódnak — vagy kapcsolhatók — a közé-
lethez. így jelenik meg a szerelmi háromszög Csurka István: 
Nagytakarítási ban; a „veszélyesen élni" eszméje Gyurkovics 
Tibor: Az isten nem szerencsejátékosában-, a kispolgári 
sznobéria és .játékosság" Páskándi Géza: Szeretők а hullám-
hosszon c. művében; és a legfontosabb, az egyik legalap-
vetőbb életanyag: önismeretünk, illetve kudarcainkhoz való 
viszonyunk Örkény István: Kulcskeresők]ében. 
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Más drámákban a szűkebb értelmű magánélet kérdései 
jelennek meg: Déry Tibor: Kedves bópeer. . ,-jének színpadi 
adaptációjában az öregség; a negatív szenvedélyektől vezérelt 
emberek Csurka István: Versenynappá ban; az illúziókkal és 
akarat nélküli vágyakozással eltöltött emberek Csák Gyula: 
Együtt egyedül és Czakó Gábor: Gang c. műveiben; a szere-
lem mai megnyilvánulásai, magatartásai Kertész Ákos: Özve-
gyekjében. 

Nagyon olcsó megoldás lenne, ha most felsorolnánk azo-
kat az élettényeket, amelyek önmagukban is jeleznék: lénye-
gesebbek, valóságunkban sokkal fontosabbak. Egyszerű és 
olcsó lenne először, mert ki állíthatná, hogy a drámák alap-
jául szolgáló mozzanatok semmiképp sem fontosak; továbbá, 
mert önmagában még a legalapvetőbb motívum sem biztosítja 
az igazán magas szintű dráma megvalósulását. Arra azonban 
mégis utalni kell, hogy a felsorolt művek legtöbbjének alap-
jait nem az itt és most történelmi konkrétságában értett leg-
fontosabb mozgásirányok adják. Ha ui. az alapvető, a leg-
lényegesebb társadalmi mozgásirányok megragadása nem biz-
tosítja is szükségképpen a dráma magas művészi szintjét, a 
fordítottja viszont állítható: igaz, hogy dráma csak a kor 
lényeges mozgásirányaiból mint életbeli alapokból formá-
lódhat meg. 

Nem játék a szavakkal, nem szó- vagy gondolatfacsarás, ha 
azt mondjuk, az imént felsorolt élettények majd mindegyi-
kéből mégis formálódhatna igazi, nagy dráma. A feltételes-
mód azt jelzi, hogy — legalábbis véleményünk szerint a 
Kulcskeresők kivételével — nem váltak a felsoroltak oly-
annyira jelentős művé, amilyenekké válhattak volna. A miért 
kérdésre adandó válasz problémakomplexumából most lénye-
gében csak egyetlen aspektust vizsgálnánk: miféle módon, 
hogyan gátolja a műnemi törvényszerűségek mellőzése, hiá-
nyos megvalósítása, hogy a tárgyul-témául választott élet-
jelenség teljesen kibontakozva mély, igaz drámai művé for-
málódjon. 
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Gyurkovics Tibor: Az isten nem szerencsejátékos című 
drámájának alapkérdése, hogy összefügg-e egy fiatal fiú halála 
és egy lány majdnem-halála a paptanár világnézetével vagy 
nem; vagyis: a szerzetestanár világnézetéből, nevelési elveiből 
következően teremt-e olyan veszélyhelyzeteket, amelyekben a 
növendékek halála szükségszerűen ott levő lehetőség? Ha ez 
igazolható, bírálat éri azt a hiedelmet, s a hiedelmet vallók 
világnézetét, miszerint a veszélyhelyzetekben isten ott áll az 
emberek mellett, s ahol nincs már emberi segítség, segít ott az 
isten. Ugyanakkor lelepleződik a „veszélyesen élni" életelv mai 
továbbélése. Most ne szóljunk arról, hogy mai valóságunkban 
mennyire élő, mennyire súlyos vagy egyáltalán: mekkora 
problémát jelent a „veszélyesen élni" akár elvként, akár gya-
korlatként. Szóljunk azonban arról, hogy akár a szerzetestanár, 
akár a vizsgálóbíró világnézete, a két világnézet különbözősége, 
illetőleg a bíróénak ereje, realitása, humanizmusa kibontakoz-
hat-e a választott alapszituációban? Ha két ember közül az 
egyik vizsgálóbíró, a másik vádlott, akkor mindig azonos funk-
ciók alakulnak ki: az egyik kérdez, a másik válaszol. Ha e 
vitának, beszélgetésnek tétje van, vagyis a válaszok tartalmától 
függ az illető perbefogása, elítélése vagy felmentése, nincs 
egyértelműen mód a világnézet felderítésére, mert nem lehe-
tünk bizonyosak a vádlott őszinteségében. Az alapszituáció 
kihallgatás, amelynek az elején a vizsgálóbíró ezt mondja a 
papnak: „A törvény biztosítja, hogy úgy védekezzen, ahogy 
tud. Ahogy akar. Nem köteles válaszolni, egy. Másodszor úgy 
válaszol, ahogy akar". (Gyurkovics Tibor : Nagyvizit; Bp. 1978. 
338.) Teljesen egyértelmű, hogy a kihallgatás helyzetében 
akkor sem lehetünk bizonyosak a vádlott őszinteségében, ha 
kijelenti: „Nem védekezem. És az igazat mondom, akaratom 
szerint". (Gyurkovics T. i. m. uo.) A pap világnézete tehát a 
bíró kérdéseire adott, nem bizonyosan maradéktalanul őszinte 
válaszaiból lenne megismerhető, a vizsgálóbíró pedig az eset 
konkrét körülményeit felderítendő és a pap egyéniségét fel-
színre hozni akaró kérdéseiből. A bírónak mindenképpen meg 
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kell tudnia, milyen körülmények között haltak meg a pap 
tanítványai egy szilveszteri bariangtúra során; illetőleg: hogyan 
sodródott el a viharos Balatonon a csónak mellől a pap egyik 
diákjának a nővére. Erre vonatkozó kérdései azonban nem 
függenek világnézetétől. Ő ebben a helyzetben csak kérdezhet, 
summázhat, esetleg — pozíciójának szabályaival ellentétben — 
indulatkitöréseket produkálhat. Világnézetét társadalmi funk-
ciója eleve biztosítja. Ebben az alaphelyzetben nincs mód arra 
sem, hogy a szocialista vizsgálóbíróban a világnézet próba-
helyzetbe kerüljön, sem arra, hogy a világnézet ereje, nagysága 
egy adott ember jellemével, egyéniségével összeépülve vagy 
abba beépültként érvényesüljön. 

A vizsgálóbíró a pap szavaiból ezt vonja le: „A veszély 
eszméje. Veszélyesen élni. Végletekben élni. Ahogy Mussolini 
mondaná". (Gyurkovics T. i. m. 412.) A baj azonban az, hogy 
mindez nem derül ki sem a feltáruló esetekből, sem a pap 
szavaiból, magatartásából. A barlangtűra nem volt veszélyes, 
noha könnyű sem volt; és nem a pap küldte, illetőleg a már 
viharzó Balatonba nem ő hagyta beugrani a lányt, hogy kipró-
bálja erejét, netán, hogy fejlessze bátorságát. Sőt, a pap igen 
sok mindent megtett, noha nem tett meg minden tehetőt, a 
lehető legvégsőket is, hogy megmentse a fiatalokat. De főként 
nem ügy reagált érzelmileg, bensőleg a történtekre, ahogyan 
elvárnánk. Mindezek azonban nem világnézete következtében 
történtek vagy nem történtek, hanem inkább egyéniségéből 
fakadtak. Világnézetét egyetlen ponton érheti vád: elitet akart 
nevelni, s lenézte a szürke tömeget. 

Könnyen lehetséges, hogy a „veszélyesen élni" eszméje ki-
derülhetett volna ugyanezen tényekből, ha a tényeket és így a 
cselekvéseket látjuk a drámában, és nem a cselekvések megtör-
ténte után azok értékelését egy kihallgatás alapszituációjában. 
Ebből ui. az is következik, hogy a műit tényei és azok értéke-
lése nem személyiségek közötti viszonyrendszerben jelennek 
meg, hanem két szociológiai értelmű funkció, a vizsgálóbíró és 
a vádlott között kialakult viszonyban. Ha a két ember közötti 
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viszonyrendszerben a státusztörvények érvényesülnek és nem a 
személyiségeké, egy emberi magatartás se el nem ítélhető, se 
nem válhat követendő példává, hiszen nem is személyiségek 
bontakoznak ki. 

Kertész Ákos Özvegyek című drámája voltaképp nagyon 
fontos, lényeges egyéni, noha végső soron a társadalmi szférá-
ban is megjelenő kérdést vizsgál: boldogságigényünket, a szere-
lem mai megnyilvánulásait, a szerelemnek a mai korhoz adek-
vát tartalmait, vagyis szerelemeszményünket. Kassai Koméi, a 
híres színész autóbaleset következtében meghalt. Anyja és első 
felesége együtt laknak, s ebbe a lakásba állít be a második 
feleség, majd a színész utolsó szeretője. Előbb ketten, majd 
hárman, s végül négyen beszélnek a színészhez volt viszonyaik-
ról. 

A nők között kialakult szituáció külső, alaki aspektusát a 
násodik feleség és a szerető esetleges, véletlenül bekövetkező 
látogatása teremti meg; a szituáció tartalmát a színészhez volt 
viszonyaik tartalma, valamint Kassai halála; vagyis saját viszo-
nyaikról mint már múltban voltakról szólhatnak. Ebből az 
alaphelyzetből voltaképp önvallomások, vagyis lényegüket 
tekintve monológok fakadhatnak igazán. A múltban volt 
vonatkozások ui. csak mint felderítendő, elmondandó vonat-
kozások élnek, s nem mint olyanok, amelyek a jelenben hat-
nak igazán, mert a jelenben válnak valamilyen cselekvés vagy 
viszony-módosulás okává. Nem a négy nő egymáshoz való 
kapcsolata, illetve ezek változása a választott életanyag, hanem 
a színészhez volt kapcsolataiknak, azok milyenségének a 
különbözősége és ezek kiderülése, megismerése. A négy viszony 
csak abból ismerhető meg és értékelhető, amilyennek az adott 
viszonyt az tünteti fel, aki a maga oldaláról produkálta. Mind-
ezek — ismét hangsúlyozzuk — csak alakilag jelennek meg 
dialógusban, lényegében önvallomások, monológok, amelyek 
tartalmának igaz vagy hamis voltát objektíve hitelesítő sze-
mély vagy szemszög hiányában csak becsületszóra lehet el-
hinnünk. 
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A három szerelmi kapcsolat mélyén az a probléma rejtőzik, 
hogy ki mit tart szerelemnek, mit vár a szerelemtől. Hanna 
színésznő, s férjétől nagy művészi teljesítményeket várt, a 
szerelem az ő számára az erre való ösztönzést jelenti. Egy idő 
után Kassai vagy művészi válságba jutott , vagy kiderült: tehet-
ségtelenebb, mint gondolták. Nem tudjuk, melyikről volt szó, 
mert ez is - mint ahogy itt minden — csak egyetlen s nagyon is 
szubjektív szemszögből kerül elénk. Az mindenképpen kiderül, 
hogy e válságban Hanna nem segített igazán, mert nem annyira 
az emberen, mint inkább a művészen akart segíteni, s csak 
kapni akart ebben a kapcsolatban. A második feleség, az üzlet-
asszony, a „butikos Anny" férje hírnevéből, sikereit körülvevő 
„fényből" akart részesedni, abban tündökölni. Számára a pénz 
a legfontosabb, meg a pénzzel elérhető jólét, s ezért hiszi, 
másnak is csak a pénz lehet a legfontosabb. Szerelmét azzal 
bizonyítja, hogy anyagilag nagyon magas szintű életet biztosí-
tott a színésznek. Közöttük lényeges volt még a szex, ami 
Anny esetében nem a személyiséghez, hanem a híres emberhez 
vívő-vonzódó vágy. 

E két magatartásból bepillanthatunk a dráma mélyebb 
jelentésrétegébe: ezek a női-asszonyi magatartások nem megfe-
lelők sem a mai házassághoz, sem mai boldogságigényünkhöz, 
sem mai szerelemeszményünkhöz. A drámában azonban meg-
jelenik egy harmadik magatartás is. 

Róza valamikor albérlő, majdnem cselédlány volt Kassaiék-
nál, még a színész első házassága idején, s egy kicsit már akkor 
szerelmes volt a színészbe. A lány aztán féijhez ment, gyereke 
lett, boldogan élt, ám férje meghalt. 

Mit kapott Kassai Rózától, mert ő volt talán az egyetlen nő, 
akitől kapott is valamit. Mikor fáradtan be-betért hozzá, Róza 
nem vágta a fejéhez, milyen régen volt már nála, csak ételt 
főzött neki, kimosta ingeit, és minden komplikáció nélkül, de 
mégis igaz szerelemmel melléfeküdt. Kassai még azt a lehető-
séget is megkapta tőle, hogy gyerekkori vágyait — apja utánzá-
sát — megvalósíthassa. 
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De valójában Rózáé-e az a magatartás, amely szerelem-
eszményünknek megfelel? Amit egyénisége és helyzete alap-
ján nyújt, az a mai korhoz adekvát szerelem- és boldogság-
tartalom-e? 

Valószínű, hogy amit nyújt, csak akkor boldogság és sze-
relem, ha e kapcsolat az Anny-féle házassággal párhuzamosan 
létezik. Ha Kassai nem élne éppen most együtt Anny szno-
bizmusával, csak az anyagiakra tekintő és a személyiség nélküli 
szexhez vonzódó magatartásával — Rózáé érdektelen, szürke, 
egykedvű lenne; illetve így értékelhetné Kassai. Az alap-
szituáció arra alkalmas, hogy a nők egymáshoz való vonatko-
zásai derüljenek ki, de ehelyett a férfihoz volt viszonyaik 
jelennek meg. így az alapszituáció többszörösen is esetleges: a 
nők véletlenül, éppen most találkoznak; s ami e találkozáskor 
tartalomként megjelenik azért esetleges, mert csak az ő 
oldalukról kiinduló viszonyt, vonatkozást jelenítheti meg, még-
hozzá ezt is kizárólag az ő elmondásaikban, elbeszéléseikben. 
A szerelemeszmény megjelenéséhez és ábrázolásában az adott 
nő és férfi egymáshoz illő személyiségének éppúgy meg kell 
jelennie, mint mindkettejükben az adott kor szerelemeszmé-
nyét kifejező, hordozó női és férfi magatartásnak. Ha csak az 
egyiket látjuk, a női alakból aligha lehet Júlia, Klára (Egmont 
szerelme), Miller Lujza, Júlia kisasszony, vagyis olyan női alak, 
aki a kor szerelemeszményének női oldalát valósítja meg. Mivel 
az alapszituáció az előbbi okok miatt esetleges, a dráma nem 
képes a választott életanyagot maradéktalanul és mélyen 
kibontani. Mivel azonban a három nő nem esetleges, alkalom-
szerű jellem, akik mással könnyedén felcserélhetők, hanem 
olyanok, akik a kor szerelemeszményének női oldalából is 
hordoznak magukban egy-egy vonást, mégis jelentős dráma az 
Özvegyek. 

Vannak olyan drámák, amelyekben a kiinduló alap-
szituációk nem a kor lényeges mozgásirányaiból alakulnak ki, 
hanem érzelmi, hangulati vagy véletlenszerű okokból. Nem kell 
külön hangsúlyozni, hisz közismert, hogy egy életjelenség 
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Mába tapasztalható egy adott időpontban gyakran, ez még 
önmagában nem biztosítja a kor alapvető mozgásirányaiban 
való bennerejlésüket. Hogy egy magas állású értelmiséginek 
szeretője is van, eléggé gyakori jelenség, noha semmiképp nem 
tartozik szerelemeszményünkhöz. Inkább az nyilvánul meg 
benne, hogy nem tudjuk kialakítani a kornak megfelelő kap-
csolatjelleget. Ugyanakkor sem nem gyakori, sem nem lénye-
ges, és nem a szerelemeszményhez tartozó mozzanat, hogy egy 
középkorú férfi miután sok évig ugyancsak unalmas házasság-
ban élt feleségével, egyszercsak hirtelen ismét beleszeret felesé-
gébe. Ez egyszeri, hangulati-érzelmi alapú élettény, amit legfel-
jebb azzal hitelesíthetünk, hogy „ilyen is lehetséges az élet-
ben". Mint ahogy az is csak ilyen egyszeri, érzelmi-hangulati 
indíttatású ok, hogy egy szerető csak akkor veszi el férjétől 
feleségét, ha annak is szerez előbb egy neki való feleséget. Ez 
utóbbi, Páskándi Géza Szeretők a hullámhosszon című drámája 
igen szellemes megfordítása a sablonos háromszög-drámáknak, 
azok cselekménymenetének. Sőt, ennél is több: a kisszerű 
sznobéria szélsőségekig vitt szatírája. Ám minden gúnynak, 
szatírának, vagy más jellegű leleplező műnek a mélyén valós, a 
kor értelmében hiteles itt és most magja van, s nemcsak az 
alakok jellemét és szövegeit, hanem a cselekménysor okát, 
motívumát illetően is. Azok a tények, miszerint Lovass újra 
beleszeret feleségébe, illetve hogy Szürtevér csak akkor akarja 
elvenni Hámorillát, ha az asszony férjének neki való feleséget 
keres és talál, drámai értelemben esetlegesek. Ilyenné nem 
jellemeik vagy egyéniségüknek szavakban megnyilvánuló mi-
volta teszi őket, hanem az imént említett okok és motívumok, 
amelyekből a drámán belüli cselekvések erednek. Egy drámai 
alak jellemét, egyéniségét, magatartásának milyenségét első-
sorban a cselekvéseket elindító okaik és motívumaik szabják 
meg, s csak másodsorban azok, amelyeket cselekvéseik körül 
vagy aközben mondanak. Mindkét drámában igazak, valósá-
gosak a főhősök szavai, s ezek egyéniségükre is rávilágítanak. 
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Ám ez alatt a réteg alatt olyan cselekvéssort hajtanak végre, 
amelyek az említett esetleges okokból erednek. 

Egy bizonyos értelemben az alapszituáció egyik elemének 
véletlenszerűsége gátolja, hogy Raffai Sarolta Vasderesének két 
szála szerves drámai egységgé váljon. A Vasderes olyan tsz-
elnök, aki a mélyből jöt t , s a maga idejében a kor színvonalán 
tudott élni és dolgozni, mára azonban elhagyta őt a gazdasági 
és történelmi fejlődés. A Vasderest az új, a nagyobb tsz-ben 
már csak helyettesként tudják alkalmazni. A drámának e köz-
életi szála az adott történelmi, társadalmi és gazdasági itt és 
mostból fakad, s drámilag is helyénvaló. A másik szál: Vasderes 
lánya, Kati, beleszeret abba a fiúba, akinek családja mindig le-
nézte és megalázta őket. S éppen most, apjának a közéleti 
szférában megjelenő válsága idején akaija elmondani: férjhez 
akar menni a gyűlölt család fiához. Katit ez a család is éppen 
most alázza meg, s minden drámai szükségszerűség híjával van, 
hogy ez éppen most történik. Mivel ez a „szál" éppen akkor 
„robban", amikor Vasderes nagy közéleti válsága van, s mivel e 
„családi szálnak" a kiinduló oka drámai értelemben esetleges — 
ti. éppen most történik csak —, a lány megaláztatása és ennek a 
Vasderesre tett hatása, illetve e két szál egyesülése a drámában 
melodramatikus jellegű, művi és esetleges. A magánélet és a 
közélet szférája itt nem került drámai értelemben kapcsolatba 
egymással, mert e két szál elindító okai egymástól teljesen 
függetlenek. 

Még kevésbé sikerült drámává formálni azokat az életjelen-
segeket, amelyek Czakó Gábor Gangjának és Csák Gyula 
Együtt egyedüljének alapjai. A drámává formálás azért nem 
sikerült, mert e két műben nincs alapszituáció. Ennek híjával 
minden történet csak dialogizált formában megírt epikus törté-
net marad Ha nincs szituáció, az alakok közötti viszonyrend-
szèrek csak állapotok. Állapotnak az emberek közötti olyan 
viszonyrendszert nevezzük, amely tartalmában és megnyüvánu-
lásaiban lényeges változások nélkül haladhat sok-sok ideig. A 
Gang lakóinak egymáshoz fűződő vonatkozásrendszere éppen 
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ilyen volt tavaly és tavalyelőtt, mint a dráma cselekményének 
idején, legalábbis egy jó darabig. Csak a mű utolsó részében 
válik az epikus történet drámává, akkor, amikor a hálókocsi-
kalauz egykori szeretője, az azóta híres énekesnővé vált 
asszony megjelenik. Az állapot ekkor változik szituációvá. Ed-
dig a pontig mindenki azt hiszi, hogy a hálókocsi-kalauz csak 
hazudik, és meséit is mint hazugságokat tekintik. Saját meséi 
Dániel számára is egy rég-volt, avagy — így hiszik a körülötte 
levők — sohasem-volt illúzió-világot építenek föl. Mikor az 
asszony megjelenik, Dániel lakótársainak a hozzá való viszonya 
nem maradhat olyan, amilyen eddig volt, ezeknek az asszony 
érkezésekor változniok kell, miként változik — legalábbis a 
lakók szemében — Dániel saját múltjához és a világhoz való 
viszonya is. Sajnos ezután is csak egysíkú dráma kezdődik, 
mert a lakók csak az asszony gazdagságát veszik észre. A 
kalauzhoz való kapcsolódásaik is egysíkúak maradnak, mert 
csak ennyi változhat: amit eddig nem hittek, most hiszik. Ez 
mint társadalmi-történelmi értelmű lényeg azért kevés, mert 
Dánielben sem ilyen tartalom létezik, s ezért a hozzá való 
viszony — hogy ti. hisznek vagy nem Dániel tartalmaiban — 
sem lehet lényeges. Az ő tartalma, a mostani bénultság és az 
egykor volt nőhódító erő nem válik általánosabb értelmű 
bénultsággá és mást is jelentő egykori erővé. Dániel halála 
akkor következik be, amikor a híres énekesnő el akarja vinni 
gyógyíttatni. Halála úgy következik be, hogy lakásába vonul, 
lefekszik, s mintha csak elaludna, meghal. A halál tehát szim-
bólum lenne, valami affélének a szimbóluma, hogy meghal a 
múlt iránti nosztalgia, ha megjelelik a valóság. De a történet 
itt nem hordoz mélyebb vagy általánosabb jelentést, többet az 
előbb említett konkrét jelentésnél. 

Végig csak dialógusban megírt állapotrajz marad Csák Gyula 
Együtt egyedülje. A leányszállás négy nőalakja csak él egymás 
mellett, magányosságuk burkában. Kapcsolatuk jóformán alig 
van egymással. Számukra csak annyi a világ, hogy jöjjön valaki 
— majdnem mindegy, kicsoda - , aki ezt a magány-burkot 
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feltöri. S közben mindig másra vágyakoznak, mint ami lehető-
ségként adott. Ildikó elvált, gyermeke van, de férjet akar; 
Marinak senkije sincs, s gyereket akar, még férj nélkül is; 
Borinak mindig van valakije, de azok nem elég nagystüűek, 
márpedig ő nagystílű életet akar; Zsuzsi most jött faluról, s a 
pesti életet akaija megismerni. Közben valamivel mindannyian 
megalázzák önmagukat: Bori gazdag, pénzes apukát hazudik, 
amikor egy öreg kispincér az apja; Ildikó lerészegedik, Zsuzsi 
ismeretlen férfiakban bízik. 

A darabban jóformán nem történik semmi, mert egyetlen 
alakja sem cselekszik. A befogadó fájdalmasan megértő lesz 
velük kapcsolatban, hiszen mindegyikük szenved; csak éppen 
nem cselekszik semmit. Ismeretes, már jóval több mint száz 
éve ugyancsak problematikus, hogy az embert, személyiségét, 
egyediségét reprezentálhalja-e cselekvése. A kérdést számtalan 
dráma be is mutatta, fel is vetette, megoldandó vagy fájdalmas 
tényként meg is jelenítette. De nekünk itt és most mégis adatik 
valamit tenni, legalább annyit okvetlenül, hogy a magánélet és 
a közélet legszűkebb környezetében tegyük meg az emberileg 
és társadalmilag hasznos cselekvéseket. S ehhez egy világnézet 
koherens volta adhatja a biztonságot, tartalma pedig az értel-
met. Az igazán nem különösebben lényeges benső cselekvés, ha 
e mű nőalakjai felismerik: másképpen kellene élniök. „Vala-
hogy másképpen kellene élni" suttogják a mű végén, noha azt 
azért ma már legalább tudni lehet, hogy mi az a „valahogyan" 
Megítélésünk szerint azokat az alakokat, akik nem ismerik fel, 
hogyan kellene élniök, nem lehet ma, az itt és most történelmi 
valóságában felmenteni, hisz abban ők a hibásak. Kétségkívül, 
sokan élnek ma ezen a módon. Ebből a műből azonban épp a 
legfontosabb társadalmi és egyéni mozgásirányok maradtak ki. 
Ma nem lehet még egy ily kicsiny csoportot sem bemutatni a 
történelmi itt és most hitelével, ha abból hiányzik az értelmes 
munkát, tevékenységet kereső és ezt — akárcsak részben! — 
meg is találó magatartás, avagy az olyan magatartás, amely 
felismeri és tettekben realizálja, hogy a kisebb vagy egészen 



Mai élet tények mai drámákban 823 

kicsiny lehetőségek között is lehet azokban jelen lenni, ott 
lehet nemcsak pótcselekvéseket végezni, vagy lehet az illuzó-
rikus ábrándozás helyett igazabb, méltóbb magatartással 
élni. 

Meggyőződésünk szerint az utóbbi évek drámái közül az 
egyik legfontosabb élettényt Hubay Miklós Tüzet viszek című 
drámája ragadta meg. Témájában ugyanis egyesülnek a régebbi 
időkben nagy tetteket végrehajtott, de mára megfáradt ember-
hez való viszonyok az ún. „keszon-betegséggel", a felszaba-
dulás előtti társadalmi hierarchia mélyéről hirtelen felszínre 
jutott és fontos szerepet betöltött embernek a társadalmi és 
gazdasági értelmű környezetváltozásával együttjáró súlyos 
tehertételével. Sőt, e dráma felvonultat egy másik, a keszon-
betegséghez hasonló trauma-problémát, azt, amelyet a II. világ-
háború borzalmai, a haláltáborok okoztak. A nagy lehetőség — 
úgy gondoljuk — a mellékalakok miatt nem formálódott olyan 
jelentős drámává, amilyenné a Tüzet viszek lehetne. Margit 
alakja ugyanis Máté drámai tautológiája. Pedig mód lenne arra, 
hogy alakjában vagy a keszon-betegség egy másik variációja 
jelenjen meg, vagy épp az az ember, aki legyőzte a keszon-
betegséget, mert hiszen ilyen is van, s aki ezt legyőzi, ugyan-
olyan jellemző és lényeges társadalmi mozgásirányt valósít 
meg. Valér, a voyeur festő csak a szó elsődleges értelmében 
voyeur, s ezért lakása, a voyeur festő lakása sem kaphat több-
le tjelentést. Ákos túl nyers, és a keszon-betegséget csak ki-
mondó alakja a drámának. Pedig benne a keszon-betegség 
fordítottját lehetne megírni; azt ti., aki az 50-es években nem 
valódi okokból sokkal lejjebb vagy egészen más helyen tengő-
dött, mint ahol egyénisége, magatartása, szakértelme stb. sze-
rint kellett volna élnie és dolgoznia. 

Látható, itt a mellékalakok tartalma nem engedi a nagy 
lehetőség megvalósulását, noha a mű így is kétségkívül jelentős 
dráma. A mellékalakokban ugyanis nem az alapvető mozgás-
irány variációi, itt és most értelmű velejárói, más oldalai-
aspektusai jelennek meg, hanem attól függetlenek Ez pedig 

7 Irodalomtörténet 
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annyit is jelent, hogy nem sikerült megvalósítani a mozgásirá-
nyok totalitását. 

Nem mint lehetőséget, hanem mint egy nagyon fontos 
élettény kitűnő drámai művé való formálását kell és lehet 
említenünk Örkény István Kulcskeresők című drámáját. Az 
önáltatásról van itt szó, az illúziókról, amelyeket akkor gyár-
tunk, ha kudarcot szenvedtünk, hogy hősiességgé, győze-
lemmé, sikerré minősítsük akár azért, mert csak így tudjuk 
elviselni, akár azért, mert csak így tudunk ezután is élni. 
Örkény István Bolyongó alakjában azt a mindannyiunkban élő 
tendenciát testesítette meg, amely hazugsággal, a tények hely-
telen és számunkra kedvező értékelésével megaranyozza veresé-
geinket, azokat a vereségeket, amelyeket voltaképp önmagunk-
nak okoztunk. A drámában eléggé kiszélesíti, részletezi Örkény 
István a pilóta rossz leszállásának kritikus pillanatait. E részlet-
ből megtudjuk, hogy Fóris nem a legjobb szögben vitte le a 
gépet a föld felé, sőt: ezt látta és mondta a másodpilóta és még 
a szerelő. Nem tudjuk meg, hogy a szög miért lett túl lapos: 
„Én a pályára akartam leszállni, de föltehető, bár nem bizo-
nyítható, hogy a hátamba kaptam egy pöfföt". (Örkény 
István: Kulcskeresők, Bp. 106.) A dráma egész világából az a 
valószínű, hogy semmiféle pöff nem jöt t ; ehelyett vagy virtus-
kodott Fóris, vagy nem egészen megfelelő a szakértelme. 
Hiszen ezelőtt már kétszer is csinált hasonló hibát. Lehet, hogy 
Fóris nem oldotta meg rosszul a feladatot, de az egészen 
bizonyos, hogy nem oldotta meg jól. Most mégis sikernek, 
hőstettnek értékeli Bolyongó ezt az esetet. Az ő irányításával 
és szellemi vezérletével azért avatják, avat/w/ják hőssé a repülő-
tér helyett a köztemető kapujában landolt pilótát, mert nem 
történt végzetes katasztrófa. Fóris ugyanis, nemcsak hajszál 
híján katasztrófát okozott, hanem hajszál híján jól hozta le a 
gépet. A drámában természetesen szó van az alkalmasságról, a 
rátermettségről is. Nelli minősítése, miszerint Fóris jó pilóta, 
csak nem pilótának való, nyilván nem az igazi, csak kellően 
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megfelelő szakértelmet, és bizonyosan az alkalmasság hiányát 
mutatja. 

A szoba ajtaja rázáródik a benne levőkre. Ez annyit is 
jelent, hogy a mü alapkérdését, azokat a tetteket, amelyek 
lehetnek kudarcok is, győzelmek is: önmaguk benső világa, 
annak logikája alapján ítélik meg és minősítik. S mivel objektív 
mérce híján minősítik, győzelemmé minősítik. így nincs 
kulcsuk az élethez. A bezártság azonos az illúziókba való 
bezártsággal, az illúziókban való vígaszkereséssel. Bezárul ebbe 
Bodó is, csak ellenkező előjellel, hisz ő meg mindenben kudar-
cot, vereséget, a szakértelem és az ésszerűség hiányát látja. Az 
igazi kulcs a valódi önismeret és valóságismeret. 

A dráma alakjai az illúziókba való bezártság különböző 
variációit testesítik meg, aminek következtében elmélyül a 
dráma világa, hiszen így jelenik meg a mozgásirányok totali-
tása. Benedek, a majdnem rossz vagy majdnem jó szerelő 
abban az illúzióban él, hogy beteg feleségén akkor és úgy segít, 
ha ő is lemond minden élvezetről és könnyebbségről; Erika 
abban, hogy egykori szerelme, a külföldre szakadt és Nobel-
díjassá lett hazánkfia, ha nem is hófehér paripán, de lökhaj-
tásos repülőgépen egyszer véglegesen hazatér, hozzá. A dráma 
szituációrendszerének egyedül Katinka, Fórisék lánya nem 
szerves tartozéka. Ő nem képviseli az illúziókba való bezárult-
ság egyetlen variációját sem, ő anyjának drámai tautológiája. 
Nelli illúziója pedig az, hogy képes elhagyni ezt a végül is 
szeretetre méltó férjet. 

Az említett drámák említett problematikája - a Kulcs-
keresők és a Tüzet viszek kivételével — megfogalmazható úgy 
is, hogy ezek mint írott művek sem drámák, hanem színjáték-
szövegek. Arról volt szó, hogy az életanyagok drámává formá-
lását biztosító és megvalósító törvényszerűségek hiányosak, 
hogy az emberek közötti viszonyrendszerek esetlegesen alakul-
tak ki. Egy életbeli szituáció, ha kialakult, mindig hiteles és 
igaz, hisz a valóság hozta létre. Egy életszituáció még akkor is 
hiteles, ha abból hiányoznak az adott társadalom lényeges 
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mozgásirányai, vagy ha nemcsak, vagy ha egyáltalán nem ezek 
hozták létre, hanem érzelmek, hangulatok, valami véletlen stb. 
Ám drámává formálásukkor minden szituációnak a történelmi-
társadalmi itt és most értelmében vett lényeges mozgásirányok 
által kialakultnak kell lennie. Ha a drámai szituációt hangulati, 
érzelmi motívumok teremtik meg vagy véletlen esetek, akkor 
a belőle kibomló cselekménysor hitele pusztán ennyi: „szokott 
ilyesmi az életben előfordulni". Az életben előfordulhat, hogy 
valaki negyvenen felül ismét beleszeret feleségébe; megeshet, 
hogy van négy, csak álmodozó lány, s ők épp egy szobába 
kerülnek a lány szálláson; sőt az is előfordulhat, hogy egy 
szocialista vizsgálóbíró kihallgat egy papot; megtörténhet, 
hogy egy meghalt férfi szerelmei éppen összefutnak; van olyan, 
hogy egy szerető csak akkor veszi el a feleséget, ha annak férje 
számára is talál megfelelő második feleséget. Az írott művek-
nek ezek egyáltalán nem lényegtelen vagy mellékes okai és 
motívumai, hiszen ezek hozzák létre az alapszituációt. Mivel 
ezek esetlegesek, éppen ezért hitelességük pusztán ennyi: „szo-
kott ilyesmi az életben előfordulni". Természetesen lehetséges, 
hogy ezen, drámailag nem hiteles mozzanat után minden 
cselekményetap már drámailag is hiteles legyen, mint pl. Ker-
tész Ákos: Özvegyekjéhen, mert az alakok további tartalma a 
kor értelmében fejezi ki a lényeget. Azonban ha az alap-
szituáció esetlegesen jön létre, akkor a következő cselek-
ményetapok nem az alakok közötti vonatkozásokból fakad-
nak, hanem az elmondott szövegek, szavak tartalmaiból. Min-
den drámai műben az alakok beszédbeli megnyilvánulásainak 
mélyén viszonyrendszerük található, s ez a dráma legfontosabb 
és leghangsúlyosabb része, szintje, mert ez a dráma, itt rejlik a 
dráma: az emberek szükségszerűen kialakult és szükségszerűen 
most átalakuló, mássá változó kapcsolat-hálózatában. Ezért a 
dráma ereje is, lényege is, világképe is, mondanivalója is ezen a 
szinten beépített és megformált, s erről a szintről is hat igazán. 

Ha cselekményetapok nem a szituációban rejlő okokból, 
hanem csak a szavakban, a beszédben meglevő okokból köve-
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tik egymást, akkor a cselekmény elveszti a történelmi-társa-
dalmi itt és most törvényszerűségeit, és csak egyéni, egyszeri 
lesz, mert az alakok pszichológiai törvényszerűségei által vezé-
relt cselekményetapok követik egymást. Az alakok egyéni, 
pszichológiai törvényszerűségeit viszont — társadalmi hitelesítő 
erő híjával — kizárólag a színész és a színház eszközrendszere 
tudja hitelessé tenni. Ha viszont az alakok hitelességét csak a 
színész tudja megteremteni: a szöveg önmagában hiányos, igazi 
okok és motívumok nélküli világot, vagyis más szóval kana-
vász-, csontváz- vagy vázlat-világot épít csak fel. így a szöveg 
valóban színjátékszöveg, de nem dráma. A színjátékszöveg 
módot ad arra, hogy a színpad eszközeivel hitelessé váljon a 
szövegben csak vázlatos vagy esetleges világ. A színész az alak 
egyéni magatartásának, egyéni pszichológiai hátterének a meg-
teremtésével hitelessé tudja tenni, hogy ez és ez a férfi negy-
venen felül ismét beleszeret feleségébe stb., és ekkor a színjá-
tékban éppúgy nem tűnik fel vagy elhanyagolhatónak látszik -
de hangsúlyozzuk: csak a színjátékban — a társadalmi itt és 
most hiánya, hiszen egyénileg hiteles és életszerű világ tárul 
elénk. A négy színésznő a négy alak egyéni pszichológiájának 
megteremtésével elfeledtetheti, hogy teljesen esetlegesen kerül-
tek együvé egy leányszállás szobájába, vagy hogy esetlegesen, 
épp most, véletlenül futottak össze egy lakásban. Mindezek a 
színjáték erejét, önálló művészi ág voltát bizonyítják, hiszen az 
alakok egyéni-pszichológiai hátterét, s az alak gesztusrendsze-
rének a történelmi-társadalmi itt és most értelmében vett 
lényegét akkor is meg kell teremtenie, ha a szöveg is önálló, 
hiteles és totális világot tár elénk. A színész akkor is meg tudja 
teremteni pl. a „veszélyesen élni" eszméjét a pszichológiai 
háttérrel és az alak tág értelmű gesztusrendszerével, ha maga a 
szöveg éppen csak utal rá. 

Persze teljes, igazi és valódi hitelességet, nagy művészi erőt a 
színjáték csak akkor kaphat, ha az írott szöveg önmagában is 
hiteles világot épít fel, vagyis ha a felidézett, tükrözött valóság 
nem szorul kiegészítésre és ezzel: hitelesítésre. Úgy is fogalmaz-
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hatjuk, hogy a színjáték csak akkor lehet magasrendű művé-
szet, ha az írott dráma a színjáték által nem kiegészítésre 
szorul, hanem ha a színjáték az önmagában is teljes és hiteles 
világot egy más egynemű közegben és közeg-anyag által létező 
önálló, művészi valósággá formálja. Ez a másik egynemű 
közeg-anyag az emberi testtel létesített helyzet a maga összes 
összetevőjével, a beszédet is beleértve. A beszéd, amely a 
drámában a világ egyedüli hordozóanyaga, a testtel létesített 
művészeti ágon belül a művészi világnak csak egyik részévé 
válik. 

Az előbbiekben említett drámák — a Kulcskeresők és kisebb 
mértékben a Tüzet viszek kivételével — ezért lényegében mind 
színjátékszövegek. Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen 
minden korban születtek, léteztek színjátékszövegek, mint 
ahogy léteztek, születtek drámák is. A baj — véleményünk 
szerint — az, hogy ezek tendenciózusan, szándékosan színjáték-
szövegek. Méghozzá minden valószínűség szerint ez a tendencia 
az írókban éppúgy megvan, mint ahogy a színházak is szín-
játékszövegeket igényelnek és kívánnak. Talán még ennél is 
nagyobb baj, hogy ez a tendencia egyfelől a drámaírás helyett 
él, másfelől, hogy úgy tekintik őket, mintha mégis drámák és 
nem színjátékszövegek lennének. Pedig a valódi, magasrendű 
nemzeti színjátszás nem a „nemzeti színjátékszövegeken", 
hanem a nemzeti drámán alapszik. 


