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mely szinte bergsoni jellegű. Bori külön elemzi nyelvújításait, szinesz-
téziáit, pikturális elemeit, színvilágát, a kultikus jelentéseket sűríti 
„fehér" szín szerepét, majd kisregényeinek, elbeszéléseinek misztikus 
és rusztikus vonásait. Bevezetésében, de befejezésként is Czóbel, 
Minkának annál a jellegzetességénél áll meg, hogy miközben meré-
szen vállalja az új törekvéseket, aközben sokszor bizarr módon, együtt 
találhatóak meg nála a naturalista, szecessziós, keleti és népies stb. 
elemek. Főként ez utóbbiak értékelését nem is vállalja. Jellemzése 
így is gazdag, meggyőző, csupán a többszöri Madáchra hivatkozáso-
kat látom megalapozatlannak. 

Bori Imre új könyve érdekes, új szempontból megvilágított kör-
kép. Az erudíció és a kifinomult érzékenység egyesítésével mintha 
különleges, egyéni mikroszkóppal rendelkezne: megfigyelések, árnya-
latok pazar bőségét tárja elénk. Ugyanakkor — s fő erényét ebben 
látom — soha nem részletet, hanem tág határú összefüggésrendszert 
vizsgál. Éppen e makro- és mikrokozmikus igény egyesítése érdekében 
az áttekintést, eligazodást mozdítaná elő, ha az egyes nagy fejezete-
ken belül jobban tagolná, határozottabban rendszerezné gazdag anya-
gát. így feltehetően kevésbé csúszna be olyan típusú elvétés, mint 
amelyen a Vajda-fejezet végén a költő „eszétikai tudatosságára" való 
hivatkozás. Ugyanezért hiányzik a kötetvégéről a pontos bibliográ-
fia, s a névmutató. De így is, miközben szokatlan párhuzamokkal, 
összehasonlításokkal lep meg, érdeklődését kiterjeszti a társművé-
szetek átlagaira, itt főként a képzőművészetre, aközben alaposan el-
mélyíti, s akár a vitára serkentéssel is újragondoltatja a múlt század-
ról kialakított képünket Mindezzel nemcsak az irodalomtörténeti 
modernizálódásra, hanem az irodalmon túlmenően, általában a 
művészi kifejezésmód stílusváltására, ennek alapvető, rejtett vonu-
lataira hívja fel a figyelmet, eredeti észrevételeivel, vállalt, végigvitt 
egyéni látásmódjával. (Fórum Könyvkiadó, 1985.) 

SZÉLES K L Á R A 

SPIRÓ GYÖRGY: A KÖZÉP-KELET-
EURÓPAI DRÁMA 

A FELVILÁGOSODÁSTÓL 
WYSPIANSKI SZINTÉZISÉIG 

Figyelemre méltó szépirodalmi művekkel a háta megett és még 
több sikert ígérő tervekkel a tarsolyában, Spiró György több mint 
egy évtizede cédulázza már a XVIII—XIX. századi szerb, horvát, 
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bolgár, román, magyar, szlovén, szlovák, cseh és lengyel drámákat, 
valamint a velük foglalkozó — bizony elég gyér — szakirodalmat. 
Hogy milyenek is ezek a cédulák, arról már előző tanulmányköteté-
ben, a Magániktató ban is meggyőződhettünk. Jóllehet a tételek — 
közvetve vagy közvetlenül — az irodalomtudományt gyarapítják, 
igazában mégis a szerző leglényegibb önmaga, az író számára folyik 
ez a számbavétel, iktatás. 

A jelen kötet műfaját sem könnyű meghatározni. — Összehason-
lító drámatörténet? Elmélet? Esztétika? Vagy írói műhelytanul-
mány? nagyformátumú esszé? A Bevezetésben ezt olvassuk: „Tisz-
tában voltam azzal, hogy semmiképpen sem oldhatom meg az egész 
közép-kelet-európai drámairodalom monografikus feldolgozását. 
Ehhez kutatóintézetekre lenne szükség. N e m írhatom meg az adott 
korszak adott térségének drámatörténetét sem, mert nem feltétlenül 
időrendben tárgyalok jelenségeket. Ez a könyv nem drámaelmélet, 
amely más drámaelméletekkel vitatkozva, helyettük újat, tágabbat ja-
vasol. A rendező szempontot, bármi legyen is az, a sokrétű és nehe-
zen megragadható anyagnak valamely kihasított témaköre adhatja 
csak meg, és ahogy a téma egyszeri, a feldolgozás szempontja is csak 
egyszeri lehet". 

Mi hát ez az egyszeri téma, s — szempont „A könyv központi 
témája a Közép-Kelet-Európában domináns dramaturgiák elemzése" 
— olvassuk a bevezető részekben így, kiemelten. Nem ok nélkül. A 
nagy és számunkra jórészt új drámatörténeti anyagon túl a könyv 
legnagyobb, módszerbeli újdonságát és jelentőségét éppen a dráma-
fejlődésnek ez a mélyebb, merészebb és célratörőbb tárgyalása adja. 
A Lukács György sugallta módon, a Hont Ferenc és követői kimű-
velte magyar színjátékelmélet eredményeit felhasználva, dramatur-
gián Spiró a dráma társadalmilag meghatározott struktúráját, egy-
egy korszak világszemléletének a kifejezési módját érti. Ezzel a 
kulccsal fejti meg aztán nemcsak egy-egy a drámatörténeti folya-
matba mindeddig bizonytalanul beillesztett m ű és szerző „titkát" 
(mint például Vörösmarty és a Csongor és Tünde), de egész korszakok 
és műfajok lényegét (mint a XIX. századi ún. nemzeti tragédia vagy 
közép-kelet-európai vígjáték). 

A szerzőt azonban észrevehetően nemcsak ez foglalkoztatja. A z a 
bizonyos messzibb tekintő szempont, amely a gazdag anyagnak az 
imponálóan nagy és meggyőző apparátussal va ló feldolgozása során 
vezeti, természetesen nem több és nem kevesebb ezúttal sem annál 
az egyszerű kérdésnél, hogy — miként kell (-lehet) drámát írni itt, 
Közép-Kelet-Európában, amely — ezt bizonyítja a szerző egész eddigi 
életműve — nekünk magyaroknak is egyetlen valóságos világunk, 
otthonunk, hazánk. És most, egy újabb bizonytalan századvégen, 
amely éppúgy nem ad perspektívát a művészetnek, mint az e lőző. 



Szemle 515 

A szerző jól tudja — ez a könyv egyik alapgondolata —, hogy 
nincsen, nem is volt soha valamely egységes Közép-Kelet-Európa. 
Feltételezi mégis, hogy kell legyen valami közös titka az itt született 
vagy elvetélt drámáknak. A térségben élő népek történelmi alapkér-
dését (sorsát) a két egyformán idegen és elnyomó hatalom közötti 
örlődésben, hányódásban jelöli meg. Ennek az alapkonfliktusnak a 
megragadása általában nagy drámákat eredményez: a szerb D. 
Jaksic, a lengyel K. Slowacki, A. Mickiewicz, illetve az ezeket zseniáli-
san összefoglaló és „megemelő" St. Wyspianski művészetét. 

A térség múlt századi drámafejlődésének szintézisét és az ebben 
kimutatható törvényszerűségeket a könyv Wyspianski életművében 
oglalja össze, amelyhez a szerző jól érezhetően személyesen is von-

z ó d i k . A dramaturgia új, mélyebb értelmezése, amely a könyv fő 
érdeme, azonban szélesebb és merészebb egybevetésekre is készteti. 
Három helyen találunk ilyen nagy koncepciójú elemzést: a Wyspianski 
Hamlet-tanulmányával, valamint a Goethe-, illetve a Csehov-párhu-
zammal foglalkozó részben. 

A három összehasonlítás Wyspianskit három, más-más szögbe 
állított tükörben mutatja meg. Az első — Shakespeare mércéje. Bár-
mily kedvetlenül teszi is, a 366. oldalon a szerző be kell ismerje: 
„Wyspianski dramaturgiája nem kebelezi magába a számára adott 
emberi lét olyan teljességét, mint azt a saját korában Shakespeare 
megtette". A továbbiakban részletesen elemzi ennek történelmi, tár-
sadalmi okait. Wyspianski azonban maga is nagyon tudatos művész 
volt és így nagyon jól tudta ezt is magáról. A Hamlet-tanulmányban 
egy másik tudatos alkotóval, Goethével vitázva bizonygatja a maga 
felfogásának, dramaturgiájának a korszerűségét és — lengyelségét. 
A felvilágosodás tanítványaként Goethe megütközik Hamlet cselek-
vésképtelenségén. Hisz még az előrevivő tettekben; a történelemben, 
amely — igaz, szörnyű megpróbáltatások árán — az emberiséget 
mégis a tökéletesedés felé vonszolja. Wyspianski a kiábrándult szá-
zadvég gyermeke, ráadásul egy megalázott, még felkeléseiben is csa-
lódott népé. Nem hisz a történelmi fejlődésben. A világot s az embert 
változtathatatlannak látja s ábrázolja. A nemzeti sors mellett megerő-
sítik ebben a kor nagy tudományos felfedezései is, amelyek feltárják 
a tudatnak és az ösztönvilágnak a mindenkori társadalmi formációtól 
is független ellentmondásait. A felvilágosodás racionalizmusát és 
didakticizmusát, amelyet a lengyel irodalomban és színházban már a 
romantika is alaposan megtépázott, a századforduló Krakkójának 
értelmiségi kávéházaiban ízekre szedték. Ezt az attitűdöt jeleníti meg 
a Novemberi éj gúnyos Faust-paródiája. 

A Mloda Polska drámaírói hamarosan egy platformra kerültek 
mégis az „akadémikus" Goethével, akinek a színházában Kotzebue 
volt a háziszerző. A „színházi pillanat" ugyanis Krakkóban sem volt 
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abszolút. Mint a szerző utánaszámolt, miközben hallatlan mennyi-
ségű kortárs drámát mutatott be, Wyspianski darabjainak többségét 
a Stary Teatr nem vállalta, nem játszotta el. (Egyébként, hogy csak a 
legismertebbeket említsük — St. Pszybyszewskiét vagy G. Zapolskáét 
sem.) Nem választották meg igazgatónak sem, jóllehet a kortárs 
írók legjobbjainak a beadványa támogatta jelöltségét. 

Mindez nem volt véletlen, s korántsem csak Krakkóban volt így. 
Antoine párizs, társulatának szerzői (Zapolska is onnét érkezett) 
büszkén nevezték „kifütyülteknek" magukat. A Moszkvai Művész 
Színház függönyét ma is a Sirály emblémája díszíti, Csehov mégis 
azt mondta nem sokkal a halálra előtt Bunyinnak: „az orosz színház 
vagy ötven évvel elmaradt a k o r á t ó l . . . a Művész Színház is". Igaz 
ugyan, hogy míg a Csehov-életművet a későbbi színházi nemzedékek 
megvalósították, Wyspiariskinak a Stary Teatrban be nem mutatott 
darabjai jórészt ma is eljátszatlanok. 

Valószínűleg éppen ez indította a szerzőt az egész témát talán leg-
jobban megvilágító kérdésfeltevésre. — Miként lehet, hogy a szinte 
azonos életanyag a két alkotónál két, egymástól ennyire különböző 
dramaturgia formájában ölt testet? S miért van, hogy a csehovi út 
lett a főútvonal, hogy abba torkollanak a jelenkor legfontosabb szín-
házi és drámakísérletei egyaránt? — Komplementer. Egyenértékű és 
egymást kizáró — állapítja meg a két dramaturgiáról a szerző az érde-
kes elemzések után. S miközben hangsúlyozza egyenértéküket, jó 
néhány történeti és társadalmi okot talál a két dramaturgia külön-
bözőségének magyarázatául. Az irodalomtörténész meg is nyugod-
hatna ebben. Az író azonban, aki a dramaturgiában mindig alkotó 
szemléletet, filozófiát keres, újra és újra visszatér a kérdésre. 

A két dramaturgia egybevetésében az elemzés akkor visz a leg-
messzebbre, amikor ezt a következtetést vonja le: „Csehov nem tud 
mást vagy jobbat ajánlani a szereplői számára, mint amit azok meg-
élnek és képviselnek. Csakhogy a csehovi irónia, amely az abszurd 
elemeivel is rendelkezik már, abból adódik, hogy egy meghatározat-
lan (talán jövőbeli) pontból nézve az ábrázolt élet abszurd, nevetsé-
ges, szánalmas — miközben a jelenben a szerző semmivel sem oko-
sabb a hőseinél. Csehovnál ugyanakkor mindig van a dráma mélyén 
valamilyen folyamat (. . .) Átmeneti világot ábrázol. Wyspianskival 
kapcsolatban iróniáról lehetetlen beszélni. A z ő számára egyáltalán 
nem lehetséges külső szempont, még a meghatározatlan jövőben 
sem". 

Spiró György természetesen óvakodik attól, hogy ítélkezzék a hősei 
felett. A recenzens azonban magára vállalhatja talán, hogy levonjon 
néhány kézenfekvő következtetést. Mindkét művész nagysága abban 
van, bizonyítja a könyv, hogy zseniálisan kapcsolódnak a nemzeti 
dráma egész megelőző fejlődéséhez. Ezért nem véletlen, hogy éppen 
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Oroszországban és Lengyelországban született meg a szintézis: itt 
volt csupán szerves és folyamatos drámai fejlődés. A könyv meggyő-
zően bizonyítja azt is; ennek a szerves fejlődésnek tulajdonképpen 
csak a ténye, a megléte fontos, nem is a jellege. — „Az egyes, egy-
mástól akár több száz évnyi és több ezer kilométernyi távolságban 
lejátszódó fénykorok között több a hasonlóság, mintsem azt egy 
általános fejlődési sorban elképzelhetnénk". Csehov és Wyspianski 
dramaturgiájának komplementer volta sem magyarázható tehát ak-
kor egyszerűen az — egyébként pontosan kimutatott — történelmi 
és társadalmi különbözőségekkel. A könyv módszere, szemlélete 
igazabbnak bizonyul itt az okfejtésénél. 

Ha a dramaturgia — szemlélet, filozófia, akkor a különbözőség fő 
oka is itt keresendő elsősorban. Abban a gondolati fejlődésben, 
amelyet ezt a „külső szempontot" keresve Csehov módjuk az Ivanov 
és a Három nővér között megjárt, szüntelenül újraírva-rendezve még 
a sikeres darabjait is. Úgy tűnik, Wyspianski egy ponton megszakí-
totta ezt a közvetlen párbeszédet a közönséggel, a kortársi valóság-
gal. Ez a pillanat valamikor 1901 és 1903 között következett el. A 
Menyegző színlapján a szereplők még az eredeti (az életben viselt) 
nevükön szerepeltek. A Felszabadulás — bár éppen a tudatból való 
kitörésről, a tettek világába való belépésről szól — tudatosan szakít 
a valóság ábrázolásával. Az Akhilles és az Odüsszeusz hazatérése már 
egy olyan világot mutat be, amelyen csak rontanak a tettek, amely-
ben a legfőbb erkölcsi érték így éppen a tettektől való tartózkodás. 
Wyspianski dramaturgiája egyre inkább befelé fordul. Márpedig ha 
csak önmagából táplálkozik, a művészet előbb-utóbb feldolgozza, 
elfogyasztja önmagát. A színházban különösen érdektelenné válhat 
egy ilyen produkció. A mozdulatlanságba dermedt, de hatalmas belső 
erőktől és feszültségektől marcangolt, vibráló kor nem volt elég hatá-
sosan megjeleníthető a lengyel történelmi tudatnak görög mitológiai 
alakok szerepeltetésével „örök emberivé" tett statikus színpadán. A 
kor liberális értelmisége Moszkvától Londonig a Csehov-hősökben 
ismert inkább magára. Ők sem képesek persze a tettre. De ők szen-
vednek ettől, elégedetlenek ezért önmagukkal. Vagyis egy „külső 
szempontból" — többet jelentenek önmaguknál. 

Mint a könyv helyesen állapítja meg, ez a „külső szempont" — a 
Jövő. így, nagybetűvel. Mivel ez nem egyszerűen írói fogás, hanem 
az orosz élet kikínlódta, az író által annak legmélyén felismert bizo-
nyosság, valami magabiztos, mondhatnánk pantheista derű. Ez a 
Sirály „varázsos tava", a Három nővérben a folyó a hozzá vezető 
fasorral, az „egészséges, jó szláv természet", amely — bár a fejszék 
már a fák tövén csattognak — a Cseresznyéskertben fehér virágokkal 
köszönti a tavaszt. Ez az a nemzeti mitológia, amelyet egészséges 
nemzeti lét híján Wyspianski a — tudattal : történelemmel, istenekkel 
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és szellemekkel kénytelen helyettesíteni. Mint látjuk azonban, csak 
korlátozott érvénnyel. Ezért van, hogy míg Csehov szintézise új 
utakat nyit, Wyspianski összefoglal és lezár egy lehetőséget: a két 
világ között őrlődő közép-kelet-európai népeknek a passzív tudatba 
(irodalomba, vallásba) való menekülése útját. 

Mindezeket — s bizonyára sok minden egyebet is — nálam jobban 
fel- s elismer Spiró György, ha úgy istenigazában beleéli majd magát 
Csehov világába is. Mielőtt elhagyná azonban, pontosan felméri, 
hozzáférhetővé teszi számunkra a Wyspianski bejárta világot. Min-
den zártsága s irodalmiassága mellett is nagyon fontos ez a számunk-
ra. Egyformán nyeresége ez a mű az írónak és az irodalomtörtörvé-
nyek mindnyájunknak. (Magvető, 1986.) 

PETERDI N A G Y LÁSZLÓ 

KLAPKA GYÖRGY: EMLÉKEIMBŐL 

Klapka nevét a fiatalabb nemzedék megtanulhatná Egressy Béni 
indulójából vagy népdalainkból — de mindezek csupán a hadvezér 
emlékét őrzik. Emlékiratait olvasva meggyőződhetünk róla, hogy 
diplomataként, politikai szakíróként sem másodrendű jelenség, ámde 
szerencsétlenségére olyan korban élt, amikor árnyékba borították a 
még hatalmasabb fák. Mert hiszen fölébe magasodhatott-e a csata-
téren Görgeynek, a tárgyalóasztalnál Kossuthnak vagy Teleki Lász-
lónak, akiknek pályája összefonódott az övével ? 

Igazában történetíróként, memoárszerzői szerepében se volt sze-
rencséje: 1851-ben kibocsátott Der Nationalkrieg in Ungarn und 
Siebenbürgen 1848—1849 című hadtörténeti munkája az első igényes 
kísérlet a maga területén, ám szabadságharcunk lefolyását mégsem 
ebből ismerte meg a hazafias magyar közvélemény, hanem Horváth 
Mihály másfél évtizeddel későbbi, sokkal részletesebb, kiforrottabb, 
sokoldalúbb monográfiájából (Magyarország függetlenségi harczának 
története 1848 és 1849-ben). Az Emlékeimből megjelenését (1886) jóval 
megelőzte a magyar emigráció egy másik vezetőjének, Pulszky Fe-
rencnek önéletrajzi könyve: Életem és korom. (1880) Az egykorú 
olvasók aligha a tábornok javára döntöttek az összehasonlításban, 
mivel Klapka kurtán-furcsán lezárta könyvét az 1854. esztendő élmé-
nyeinek elbeszélésével, lemondva saját 1859—61 közötti fontos közé-
leti szerepvállalásának, a Nemzeti Igazgatóságban végzett munkájá-
nak ismertetéséről. Sokkal logikusabb és érthetőbb Pulszky eljárása: 


