
BÉCSY TAMÁS 

A boldogtalanság paroxizmusai 
(Füst Milán Drámái és „Megtagadott" színművek és 

egyfelvonásosok című kötetéről) 

Füst Milán az 1964-ben megjelent drámakötetében közzétette az Általános 
tudnivalók Shakespeare-ről című tanulmányát.1 Ha az ő drámáiról írunk, min-
denképpen fontos lehet, miként látta Shakespeare-t. ír ellentmondásairól, 
„úgynevezett nagy gyengéiről". Goethére és másokra is hivatkozva megál-
lapítja, hogy az ellentmondások és henyeségek nem számítanak, egyáltalán 
nem fontosak, mert ezek is az adott drámai mikrohelyzetet szolgálják, és 
azt jelenítik meg. Goethét idézve írja: azt, „ami éppen arra a helyre való, 
ami ott hatásos és jó".2 

Shakespeare nagyságát abban látja, hogy „az emberi indulatokat minden-
kinél jobban ismeri, s azok kitörését és lezajlását oly indulatmenetekben fejezi 
ki, amelyek a lelkünk legmélyén szunnyadnak. . ."3 Azonnal megállapítja azt 
is, hogy Shakespeare realista: „Mert mi a realizmus? Semmi más, mint va-
lóságszeretet." Persze nem szűken értve, mert például „Learnek a viharban 
való szavalása ezek szerint nem realitás, de amit mond, az igenis az, [...] 
az önemésztő szenvedély valódisága és a lélek mélyéről ellesett hullámverése teszi 
azzá. Shakespeare realizmusa tehát a lélekben lejátszódó események realizmusa. "4 

Füst Milán megállapításait azért emeltük ki, mert a későbbiekben szüksé-
günk lesz rá. A tanulmány VIII. részében - „Vegyes észrevételek. Rövid 
szentenciák" a címe - Hamlet jellemét igen mélyen és sokoldalúan elemzi, 
s „jellemzés dolgában" a világirodalomban páratlannak minősíti.5 Egyébként 
is, igen gyakran ejt szót Shakespeare jellemeiről, mindig a legnagyobb elis-
meréssel. 

Noha „Drámaírói páratlan tudásával, biztos ösztönével"6 alig-alig foglal-
kozik, mégis jellemző, amit ebben a vonatkozásban megemlít. Hogy „Kis 
konfliktusokkal" képes „világokat megmozgatni"; hogy „mennyire mozgást, 
mennyire drámát követel ösztöne, hogy ebben pangás nála soha nincs"; hogy 
„akcióra akció következik nála"; hogy „mint kell a szereplők pillanatnyi 
asszociációjával egy-egy jelenetet megszakítani vagy eldönteni. . ."7 (A kieme-
lések ismét tőlünk valók.) Ezekre a megállapításokra is szükségünk lesz. 

* 
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Nyilván többféle - és mindegyik meglehetősen összetett - válasz adható 
arra, hogy „mi teszi a DRÁMÁT?" Nemcsak Shakespeare-rel, Füst Milánnal 
kapcsolatban is, aki drámaíróként hosszú ideig sikertelen volt. Összefügg-e 
ez a kérdésre adott válasszal? 

A különböző válaszok az eltérő megközelítésekből és így az eltérő igé-
nyekből fakadnak. A drámát azok teszik, amiket valaki a műnemtől igényel; 
s az a dráma, ami annak megfelel. Van-e a lehetséges válaszok között egy 
vagy kettő, amely általában értve hitelesebb, érvényesebb a többinél; vagy 
nincs; azaz: minden lehetséges válasz egyaránt érvényes? Konfliktussal teli 
szöveg, színpadra szánt szöveg, plasztikus alakokkal megírt, feszültséget 
hordozó szöveg, krízist bemutató szöveg - körülbelül ezeket a válaszokat 
szoktuk kapni. A mai irodalomtudomány jelentős részének az az álláspontja, 
hogy nincs érvényes, különösképpen a többinél érvényesebb válasz. A válasz 
a kérdésen múlik. Ezzel persze a kérdésre tolja vissza a lehetséges kérdést: 
van-e a többinél egy vagy két érvényesebb, hitelesebb kérdés? Az-e a hite-
lesebb kérdés, amelynek gondolati hátterében az irodalom egésze menetének 
az ismerete ott van; ezt a kérdést persze csakis egy irodalmi „Kant-Lap-
lace-szellem" teheti föl. A mindennapok szintjén ezt kérdezhetjük: hatásos-e, 
illetőleg unalmas-e a mű - avagy nem. Ez azért fontos manapság, mert 
nemcsak az ún. nagyközönség számára kritériuma ez egy-egy m ű értékének, 
hanem gyakran komoly írók számára is ez az egyetlen értékmérő; vagyis 
minden más kritériumot mellőznek, főleg elméleti kritériumokat é s /vagy 
ismérveket. A hatásosság kritériumával az ízlésnél, a műveltségnél, az egyéni 
érdeklődésnél stb. tartunk; vagyis általánosítható és egyben hiteles válasz 
erre valószínűleg nem adható. 

A „mi teszi a drámát?" kérdésre adott válasz vajon érinti-e, hogy meg-
írásuk idején nem játszották Füst Milán drámáit; hiszen nemcsak magyar, 
hanem német színházak is visszautasították. A neves kortársak, elsősorban 
írók viszont nagyra értékelték majd mindegyiket. A Boldogtalanokat Kassák 
Lajos is elismerte; benne a „kísérteties démoni erők küzdelmét" látva; amihez 
hozzátette, „formájában talán még a versek formájánál is határozottabb és 
ökuménikusabb".8 Osvát Ernő a dráma első meghallgatásakor - írja Somlyó 
György - „azt mondta volt az összegyűlt baráti társaság előtt: A legjobb 
magyar drámát hallották itt uraim.. ."9 Kosztolányi Dezső a Catullust dicséri: 
„Az első felvonás [...] csodásan egységes, gyors, érdekes. Az utolsó - az 
olajmotívummal - igen jó."10 

A színházak elutasító, az írók dicsérő véleményének különbözőségéből 
több kritikus azt a következtetést vonta le, hogy a színházak az elutasításban 
a nagyközönség ízlését vették figyelembe, nem a drámák értékét. Sőt, Rad-

3 8 5 



BÉCSY TAMÁS 

nóti Zsuzsa még Füst Milán kísérleteit is ebből értelmezi: „Úgy tűnik, mintha 
azért próbálkozott volna sokféle műfajjal, hátha valamelyikkel rést tud ütni 
a falon, amelyet a kor színházi ízlése emelt drámái és a színpad közé."11 

Több helyen olvashatók ma már azok a levelek, amelyeket színház-
igazgatóktól, rendezőktől kapott a húszas-harmincas években. Ezekben két-
ségkívül megjelenik, kimondva-kimondatlanul, a siker, amely a színház 
szempontjaihoz szükségszerűen tartozik hozzá. Hiszen azóta, hogy érték és 
siker elváltak egymástól, a színházak nézőpontja lényegében ez: hatásos-e 
egy dráma vagy nem; azaz sikere lesz-e egy drámának vagy nem; márpedig 
ez a közönség igényén, ízlésén múlik. A lázadót a főszereplőnek kiszemelt 
Baló Elemér azért adta vissza, mert nem bízott a sikerben.12 

Jób Dánielnek más szempontjai is voltak. A néma barátról írta 1929-ben a 
szerzőnek, hogy az erő, a humanizmus, a költői gyöngédség olyanra van 
pazarolva ebben a műben, „ami a mai világban sajnos életképtelen, ami 
abstraktnak, érthetetlennek, helyenként kissé talán tényleg zavaros talánynak 
hat". Füst Milán színpadi tehetségét elismeri, „csak légüres térben ír".13 

Vajon Jób Dániel levelében a „mai világ", illetve a „légüres tér" egyértelműen 
a közönség ízlésére és így az előadás várható sikertelenségére vonatkozik-e? 
A Máli néniről ugyancsak Jób Dániel így ítélt, 1933-ban: „A cselekmény 
túlságosan dús szövésű. Annyira dús, hogy olykor egész kuszáltnak látszik 
és mindenesetre nem könnyű követni."14 

Az írók elismerő szavaiban is találhatunk meggondolandó részeket. Talán 
Kassák Lajosnál tűnik fel az, hogy Füst Milán drámái általa történő meg-
ítélésének gondolati forrásainál a kétségkívül igen jelentős versei is ott fény-
lenek. A drámák formáját a versek formájánál is ökumenikusabbnak tartja. 
Somlyó György az Aggok a lakodalmon két öregjének párbeszédét az első 
versekkel veti össze.15 Kosztolányi Dezső a Catullus utójátékából emelte ki 
a már idézett „olajmotívumot". Ez pedig jellegzetesen versbe való motívum. 
A gyűlölt-imádott Claudia nemcsak a költőt hagyja el, hanem Rómát is. Az 
idősödő Catullus magára marad egy olyan lánnyal, Tertulliával, aki nagyon 
ragaszkodik hozzá; ám ő csak elfogadja, „Közöm senkihez nem lesz többé 
- és hiába külditek ide Tertulliát vagy akárkit. Én már elváltam azoktól, 
akiket szerettem." Ez alapozza meg az „olajmotívumot". Nem sokkal később 
Catullus szolgája lép be a dráma terébe és az utolsó mondatok egyikeként 
ezt mondja: „Lámpát már nem hozhatok, mert elfogyott az olaj!" Termé-
szetesen lehetséges, hogy pusztán ennyiből nem látható, hogy az „olajmo-
tívum" Catullus jelenlegi állapotának, benső világa jellegének a metaforája; 
illetőleg az, hogy Kosztolányi Dezső jellegzetesen egy versbe - és nem igazán 
drámába - illő, egyébként valóban nagyon finom motívumot dicsér. 
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A Catullusszal kapcsolatban Füst Milán maga idézi Naplójában Osvát Ernő 
véleményét: „.. .mert éppen drámaiatlan drámát próbált írni az író, volt a 
feladat oly nehéz. [...] A terv nem volt drámára alkalmas. Olyan drámát 
írni, amelyben nincs akarat, legalábbis problematikus vállalkozás."16 Egy 
bizonyos módon jellemzőnek tarthatjuk Osvát Ernő következő megjegyzését 
is; ugyancsak Füst Milán idézi: „Sokmindent sejthetünk itt, de semmit sem 
tudunk bizonyosan";17 és ezt is: „Minden jelenete nagy költői erőről tesz bi-
zonyságot."18 

Noha nem bizonyos, hogy Osvát Ernő ezen megjegyzésében a „költői erő" 
szükségszerűen a „versírói" erőt jelöli, Füst Milán versei és drámái mögött 
lévő, szinte teljesen azonos költői attitűdre többen utaltak. Somlyó György 
ezt így fejezi ki: „Füst Milán versei és tanulmányai, regényei és drámái 
között [...] megszakítatlan és megszakíthatatlan áramkör" sistereg és cikázik 
ide-oda.19 Bori Imre pedig a legjobbnak tartott drámáról, a IV. Henrik királyról 
ezt mondja: „lírájával tartja a legszorosabb, epikájával pedig a legközvetle-
nebb kapcsolatot."20 

A Boldogtalanok és a IV. Henrik király 1959-ben jelent meg újra; az előzőt 
1962-ben, az utóbbit 1964-ben előadták. 1966-ban Drámák című kötetét pub-
likálták, négy drámával és A néma barát töredékével. Ettől kezdve rendezők, 
dramaturgok, irodalmárok eredtek az addig még ismeretlen, kéziratban lévő 
művek nyomába, és sok mű került elő. Radnóti Zsuzsa A néma barát két 
változatát is megtalálta. 1970-től hat, addig ismeretlen és színpadra nem 
került drámáját játszották. 1993-ban kiadták a „Megtagadott" színművek és 
egyfelvonásosok című kötetet is, A néma barát teljes szövegével. Úgy tűnik, 
Füst Milán elismerése megvalósult. A kritikai feldolgozás érdemben Somlyó 
György 1969-es könyvével kezdődött, s voltaképp tart a mai napig. Drámái-
ról 1993-ban Radnóti Zsuzsa jelentette meg könyvét A próféta színháza címen. 
Igaz, ő már 1985-ben elismerően szólt ezekről a drámákról a Volt-e magyar 
avantgarde? című tanulmányában. Ebben olvashatók a következő mondatok: 
„Füst színművei a drámai személyiség ábrázolását forradalmasították, és ma 
már tudjuk, hogy ez lett a modern dráma egyik kulcskérdése; a világot 
megváltoztató (vagy megváltoztatni akaró) hősök helyett a világba kivetett, 
a kiszolgáltatott hősök megrajzolása."21 A drámák jelentőségét a bennük 
megrajzolt alakok jellege alapján hangsúlyozza. Igen fontosnak tartjuk, amivel 
a gondolatmenetet indítja: „Megváltoztatni vagy elszenvedni a létet? Ha erre 
az alapkérdésre csupaszítjuk a hagyományos és modern ábrázolási mód kö-
zötti különbséget, akkor - úgy tűnik - Füst Milán drámái e két korszak 
határán állnak", mert „nem értékteremtő, hanem értékpusztító hősök" és 
„írójuk dühödten siratja a világegység és a személyiség egységének pusztulását."22 
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A próféta színháza c ímű könyvében is zömmel az alakok minéműsége és 
minősége alapján tartja jelentősnek ezeket a drámákat; ami persze bizonyos 
világszemléleti kérdéssel is összefügg. Komédiáinak (A lázadó, A zongora, 
Máli néni) alakjairól általánosságban írja, hogy „a nagyság és a formátum 
hiánya, a távlattalanság, a biztonság nélküli lét miatt kialakuló, túlélésre 
berendezkedett életstratégia fogalmazódott meg ezekben a színjátékokban". 
S az imént zárójelbe tett három „pesti komédiáról" konkrétan ez olvasható: 
„a színjátékok az emberi léleknek mélyebb régióit kavarták fel."23 A Boldog-
talanok és a Catullus kapcsán írja, hogy Füst Milán szemlélete „hasonló" 
Hamvas Béláéhoz,24 és ekkor írja, hogy „Füst tehát a létbe vetett, de auto-
nómiáját megőrzött, magának való ember krónikása",25 amihez hozzáteszi, 
hogy „mindig megmaradt a démoni benső világok ábrázolásánál".26 A Ca-
tullusról és A néma barátról is azt állapítja meg, miután alakjait jellemezte, 
„hogy a két főhős ugyanazon személyiség két oldala",27 vagyis az alakokról 
beszél igen gyakran. A IV. Henrik királyt „csak egy bizonyos szempontból 
- az élet és mű egymásra hatásából - vizsgálja".28 Ennek a szempontnak a 
csábítása érthető; noha nem épp a legújabb nézőpont. Arra ugyanis már 
többen utaltak, hogy Füst Milán írói attitűdjének hátterében ott áll az any-
jához fűződő igen ambivalens viszony. Radnóti Zsuzsa azonban „az anya 
alakján kívül egy másik, valóságos nő képét is felfedezte" Füst Milán élet-
művében.29 J. E. Füst titkos szerelme volt. Több évtizedet ölelnek át vele 
váltott levelei. Ennek a kapcsolatnak a szubjektív tartalma leginkább a Ca-
tullusha hatolt be; s Radnóti Zsuzsa ennek a műnek és a szerelemnek az 
összefüggését igen sok oldalról világítja meg. A IV. Henrik királyban nem 
ebből a szerelemből jelennek meg motívumok, de a műnek az életrajzból 
való értelmezése vállalt szempont itt is: „...főhőse, Henrik király, ő maga" 
- írja Radnóti Zsuzsa; „felszabadult, szuverén egyéniség, abszolút szabad-
ságra törekszik, tökéletesen megvalósítja önmagát, benne az író saját esz-
ményített és vágyott égi mását formálta meg".30 És az ebben a mondatban 
summázottakat bontja ki, részletezi az író akkori (1931) egyéni, benső álla-
potával való kapcsolatában. 

Mielőtt a kezdeti, drámaelméleti kérdésre igyekszünk a választ megadni, 
utaljunk arra is, mely írók drámáival hozzák Füst Milán drámáit vonatko-
zásba. A magyarok közül Szomory Dezső, Szép Ernő, Gábor Andor (első-
sorban a Dollárpapa) nevét szokták leggyakrabban említeni; illetve Bródy 
Sándorét, Thury Zoltánét, ritkábban Lengyel Menyhértét. Némely művét -
a Na mit szólsz Freiligrathot, az Atyafiak és a nőt - а magyar dadaista és 
avantgarde művekkel (Mácza, Barta, Déry) vetik össze. Drámáit a második 
világháború utáni d rámák egy része elődjének tekintik; Radnóti Zsuzsa a 
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Boldogtalanokat Sarkadi Imre Oszlopos Simeonja és Spiró György Csirkefej című 
műve előzményének. A Boldogtalanok Somlyó György szerint „Voltaképpen 
csak egy újabb világkatasztrófa után vált feltárhatóvá és megemészthető-
vé",31 A lázadóról pedig Radnóti Zsuzsa mondja, hogy „Még ma is meghök-
kentően merésznek érezzük e teljesen ellentétes hatású helyzetek egymás 
mellé állítását..."32 Camus-vel először Somlyó György hozza kapcsolatba, 
majd Ionescoval Radnóti Zsuzsa; elsősorban A zongorát és a IV. Henrik király 
zsarnok voltát a Caligulával. 

* 

Látható, hogy az utóbbi évtizedekben nemcsak írók, hanem a színházak -
legalábbis egy-egy színház és egy-két rendező - sokkal jobbaknak tartják 
Füst Milán drámáit, mint a két világháború között működött színházi em-
berek. Ehhez bizonyosan hozzájárult a nagyot változott művészet- és szín-
házszemlélet. Anélkül, hogy az úgynevezett rendezői színháznak az írott 
drámához való általános viszonyáról részletesen szólnánk, egyetlen dolgot 
hangsúlyoznunk kell. Nevezetesen: a rendezők, a színházak egy szövegtől 
nem igényelnek többet, minthogy megérzékeljék benne a siker lehetőségét; 
illetve azt, hogy az adott szöveggel - mindegy, hogy az milyen - a rendező 
valami számára lényegeset, fontosat tudjon elmondani. Ez nem a szövegek 
művészi értékének a lebecsüléséből fakad, hanem a színházművészet önál-
lóságából; annak a tudatából, hogy a színház a maga eszközeivel a szöveggel, 
a szöveg ürügyén, netán a szövegtől függetlenül művészileg is lényeges 
dolgot tud produkálni. 

Az idézett vélemények, ítéletek minősítő szempontjai igen tekintélyes mér-
tékben úgynevezett irodalmi nézőpontok, amelyeknek alapján a szöveg iro-
dalmiságát és ennek értékeit állapítják meg. Ilyenek például az alakok miné-
műsége, személyiségének ábrázolása és ennek összefüggése a világképpel; 
a szenvedély, a démoniság hangsúlyozása; a lélektani ábrázolások finomsága 
és hitelessége; a m ű formája, de a formaelvnek további differenciálása nélkül; 
a m ű egészének „ábrázolási módja"; a szerző „életérzésének" megállapítása 
és mindezek elemzése. Ezekkel a művészi értékre is kérdező szempontokkal 
azonban szinte változtatás nélkül és teljes mértékben hitelesen lehet bármely 
novellára és regényre „rákérdezni". Még az olyanokkal is, hogy a szemé-
lyiség ábrázolása forradalmi-e vagy nem; hogy a világegységnek és a sze-
mélyiség egységének a pusztulását az író miként éli meg. 

Korántsem azt akarjuk mondani, hogy ezek rossz, hibás, fölösleges szem-
pontok; és azt sem, hogy az ezekre adott válasz érdektelen. Sőt, nagyon 
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fontos és alapvetően szükséges. Hiszen valóban irodalmi szövegek ezek és 
így ezen kérdések és ezen fogalmak szükségesek. De ami szükséges, az nem 
okvetlenül és nem mindig elegendő. Az említetteket valóban szükséges meg-
állapítani. Sőt, még azokat is, hogy Füst Milán müveinek lényege „az állandó 
és tárgytalan félelemérzet;"33 hogy például a Boldogtalanok „a dráma forma-
jegyeiben, eszköztárában kötődik ugyan a naturalizmushoz, különösen a 
Kosztolányi Dezső által megnevezett tragikus naturalizmushoz, de egyúttal 
túl is lép rajta, mert a régi formába új tartalmat, az egzisztencialista létdráma 
jelentéstartalmát sűrítette".34 Az „elegendőhöz" a drámaforma jegyeit épp-
úgy meg kellene határozni és mondani, mint Füst Milán drámai eszköztárát. 

Hogy ebből a nézőpontból közelítsünk a „mi teszi a drámát?" kérdésre 
adandó válaszhoz, idézzük Bori Imre elemzéseit. A Boldogtalanokat minden 
megszorítás nélkül naturalista drámának minősíti; a „naturalista irodalom 
páratlan" művének.35 Jellemző azonban, hogy elemzésében a naturalizmust 
meg sem említi - pedig bőven tehetné. Ez annál is inkább feltűnő, mert az 
1917-ben írt Nevetők című kisregényt „...a Boldogtalanok témájának prózai 
kidolgozásaként kell elsősorban felfognunk..."3 6 A naturalizmust azért sem 
említheti, mert ennek a kisregénynek az elemzésekor bőven említ próza-
poétikai fogalmakat. A Nevetők „különös jelentősége - írja - , hogy a belső 
történetnek, a belső monológnak szerzett érvényt abban az időben, amikor a 
magyar prózában a külső történet és a leíró jellegű elbeszélés volt az ural-
kodó".37 Márpedig - és ezzel egyre jobban közelítünk ahhoz, hogy miért 
nem elegendő az irodalmi elemzés - a belső történet, a belső monológ nem 
illő a naturalista drámához; sőt, egyáltalán csak epikus műben valósítható 
meg. És ez a próza-poétikai elem, ennek a magyar irodalomban valóban 
meglévő újszerűsége, a próza-poétikai fogalmakra és nézőpontra irányítja 
az elemző figyelmét. A belső monológnak egy drámában szükségszerűen 
kimondottnak, az alak által kimondottnak kell lennie. A belső monológ egy 
epikus műben viszont még akkor is az írói elbeszélés része, ha az írói el-
beszélés akként jeleníti meg, hogy ez most X-nek a belső monológja. 

Az irodalmi nézőpont talán még egyértelműbb és világosabb Bori Imre 
IV. Henrik király-elemzésében, noha látszólag közeledik a dráma-beszéd 
adekvát elemzéséhez. „Mindenekelőtt - írja - tehát Füst élet-víziója bír ér-
dekkel, amely e drámája esetében Henrik király alakja körül szerveződik 
műalkotássá. Füst drámája körüli vizsgálódásainkat tehát a drámában fel-
bukkanó gondolatok egy füzérével kezdjük, hogy a dráma ívét feszülve lát-
hassuk."38 S idéz is elég sok mondatot , amelyeknek summázatát egy Hen-
riktől származó mondattal adja meg: „Az élet zűrzavar [...] Amit beléd 
csempész a sors, az volt a dolgod itt."39 A Bori Imre által előzőleg idézett 
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mondatokkal - és ezzel a summázattal - kétségkívül meg lehet adni annak 
a világképnek az „átlóit", amelyekben „Henrik király mozog" - de, ugyan-
ezzel a módszerrel bármely olyan regény világképének átlóit is meg lehet 
adni, amely egy alak körül szerveződik műalkotássá. (Legfeljebb több mon-
datot kell idézni.) Vagyis itt a világkép átlóit elemzi, és nem a drámáét; 
nem a drámáét abból a nézőpontból, hogy miként létezik ez a szöveg mint 
dráma. 

Az adekvát elemzéshez látszólag akkor közeledik, amikor azt írja, hogy 
Füst Milán „nem jellemez [...], hanem megmutat , szituációkat állít elő és a 
reakciókat figyeli..."40 És ezután jön a drámával kapcsolatban a kris-
tálytisztán irodalmi elemzés: „Nyilván nem véletlenül dolgozta ki a maga 
oly jellegzetes szz'íwácz'ó-technikáját, s tette művészete egyetemes elvévé, lírájában, 
regényeiben, drámáiban egyaránt érvényes sajátosságává."41 

Ha megérteni akarjuk - csak így, önmagában - a fogalmat, a „szituáció-
technika" az íróban lévő szituáció, pontosabban az író és a világ, vagy az 
író és (műnemtől független) műve között létrejött, kidolgozott, átélt szituá-
ció, hiszen másként nem lehetne érvényes sajátosság lírájában, epikájában, 
drámai műveiben egyaránt. 

Az elemzés további részében azonban a „szituáció" nem így értendő. A 
IV. Henrik királyban „Tíz szituációt teremtett az író, és e tíz helyzet négy 
felvonásra tagozódik"4 2 A szituációk száma azért tíz, mert a négy felvonás-
ban összesen tíz színváltozás, vagyis tíz jelenet van. Itt tehát már csak úgy 
érthetjük, hogy a szituáció azonos a jelenettel. Nem világítja meg, mit kell 
értenünk a drámában lévő szituáción, ha ez oly egyetemes elv Füst Milán 
műveiben, hogy lírájában és epikus műveiben is érvényes. Ebből a szem-
pontból hiába írja, hogy Füst Milán „Tragikus életérzése műfajoktól függet-
len valamivé lett"; nem tudjuk, mi ez a „valami". Abból sem értjük a drámai 
szituáció fogalmát, hogy a „szituáció-technika" miért épp a drámai formában 
„fejtheti ki elementáris erejét a leglátványosabb módon".43 

A II. felvonás harmadik „szituációjában", vagyis jelenetében, Henrik király 
egészen különböző részhelyzetekben van. Becsapja és kivégezteti Ulrikot a 
gyémántok miatt; társaival együtt mulatozik a sváb lányokkal, kiátkozza őt 
a Püspök; Berta, a felesége kéri, most már végképp térjen más útra; és a 
legvégén ott a nép, amely bizalmáról, szeretetéről, a kiátkozás ellenére hű-
ségéről biztosítja. Miért egy szituáció ez a jelenet, amelyben ennyi különböző 
helyzet jelenítődik meg? És mi ebben a Füst Milánra „jellegzetes szituáció-
technika"? 

* 
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Itt jutottunk el ismét a kezdeti, lényeges kérdéshez: mi teszi a drámát? A 
Füst Milán drámáiról írottak kapcsán eddig inkább azt láttuk, hogy mi teszi 
az irodalmat. 

Kérdésünk szorosan kapcsolható egy, a XX. században egy ideig lényeg-
telenné vált, de újabban ismét „lábra kapó" fogalomhoz, nevezetesen a mű-
nem fogalmához. A fogalom nyilván azért devalválódott, mert egészen kü-
lönböző jellegű művek születtek; és mert a műnem fogalmát az író általános 
attitűdjéből, a megírthoz való viszonyából, továbbá a művek tartalmának 
valamely aspektusából értelmezték; a kifejezett-megjelenített világképből, a 
benne lévő gondolatokból, szenvedélyekből stb.; illetve a különböző művészi 
megoldási módokból. Jellemzőnek tarthatjuk, hogy ha versekről, regények-
ről, kisregényekről írnak, akkor sokkal nagyobb a nyomatéka is, az írásban 
nagyobb tere is van a líra- vagy az epika-poétika kérdéseinek. Ha viszont 
drámáról, akkor alig-alig. Mint láttuk, a drámát is sokkal inkább „irodalom-
poétikai" aspektusból vizsgálják. 

A műnem fogalma ma - úgy tűnik számomra - beépül a „beszéd" fogal-
mába. Ha a líra, a dráma vagy az epika műneméről esik szó, rendszerint az 
irodalom régi felosztására asszociálunk; és a fogalomnak az imént jelzett 
tartalmi és művészi megoldási módok nézőpontjából való értelmezésére. És 
ennek így nincs sok értelme. Ha viszont a „líra-beszéd", az „epika-beszéd" 
vagy a „dráma-beszéd" fogalmával élünk, azonnal a beszéd grammatikai és 
kiejtésbeli aspektusai emelkednek ki a lehetséges értelmező fogalmak közül. 
Vagyis azok, amelyek formai, illetőleg poétikai jegyeknek minősíthetők, és 
amelyek összeegyeztethetők a műnem ontológiai fogalmával. A m ű n e m on-
tológiai fogalma azt jelöli, hogy mi teszi a beszédet mint beszédet létezővé; 
a dráma-beszédnek saját grammatikája van, ami a beszédet dráma-beszéd-
ként teszi létezővé. 

A beszéd létéhez, illetve - hogy ezt a magyartalan, de pontos szókapcso-
latot használjuk - „létezésbe kerüléséhez" szükséges a befogadó. Hangsú-
lyozzuk, létéhez is szükséges, nemcsak a beszéd jelentéseinek és jelentősé-
gének (lásd E. D. Hirsch fogalmát), továbbá értelmezettségének, minősített-
ségének stb. a létezésbe kerüléséhez. Létéhez azért, mert csak a létezésbe 
kerülő beszédnek lehet jelentése, jelentősége, értelmezettsége stb. Ha lehet-
séges több és különféle jelentés, jelentőség és értelmezettség - márpedig 
lehetséges - , akkor ezek szükségszerűen kiindulnak valamiből vagy alapo-
zódnak valamire. Kiindulnak a befogadóból is, de kiindulnak magából a 
beszédből is. Van tehát valami, ami ugyan nem megelőzi a létet, ami a léttel 
együtt születik, ami a létezés egyik meghatározója; tudniillik maga a beszéd. 
Ha ez nem így van, akkor arra az eredményre juthatunk, hogy a létezés 
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egyenlő az értelmezéssel, a jelentéssel stb. De ekkor nem létező az, amit 
értelmezünk, vagy amin az értelmezés megszületik. Az apória az aristotelési 
lételmélet egyik alapkategóriájával, kategóriapárjával oldható fel. Van po-
tenciális és aktuális lét; és csak annak lehetséges aktuális léte, aminek 
előzőleg potenciálisan volt léte. A befogadás előtt a szavak és elsődleges 
jelentéseik, a beszéd grammatikája, kiejtése stb. potenciálisan voltak létezők. 
És ezek együtt potenciális létezők, mint ahogy ezek együtt válnak a befo-
gadás során aktuális létezőkké. Az adott beszédnek ugyanis mindenképpen 
van valamilyen jelentése a befogadó által neki tulajdonított jelentéstől füg-
getlenül is. 

A beszéd elemeit a grammatika szervezi és a kiejtés is rak rá jelentéseket. 
A dráma-beszéd létének grammatikája azzal világítható meg - mint ezt több 
könyvben és tanulmányban igyekeztem rögzíteni - , hogy csak az a szöveg 
minősül dráma-beszédnek, amely a Nevek és Dialógusok nyelvi formáció-
jában jelenik meg. A befogadó ebből ismeri fel, hogy ez a beszéd éppen 
dráma-beszéd. Abban, hogy a Nevek Dialógusokat váltanak, a dráma-beszéd 
létének több meghatározója rejlik. Nevezetesen: 1. a dialógusváltás miatt 
szükségszerűen viszony van a Nevek között; 2. a statikus és a most változó 
viszonyok közül par excellence a most változó viszonyok adekvátak a ki-
zárólag dialógusokban megjelenő beszédhez. 

Ez a dráma-beszéd grammatikájának egyik ismérve. (A másikról azonnal 
alább.) Ez biztosítja, hogy a befogadó drámának ismerhesse el a beszédet, és 
ez, vagyis a Nevek közötti viszony adja a jelentések alapjait. A Nevek közötti 
viszonyok, illetve ezek változatai azok, amik a drámáról szóló értékelések-
hez, minősítésekhez adekvát nézőpontok az irodalmi - tehát epikus műnél 
is alkalmazható - nézőpontokon túl. A Név és Dialógus formációban meg-
jelenő beszéd azt is tartalmazza, hogy a cselekmény a Nevek közötti viszo-
nyokban létezik, ebben „kap létet"; szemben az epikai cselekménnyel, amely 
az író általi elbeszélésként létezik. A cselekmény minősítésénél, értelmezé-
sénél, sőt: értékelésénél ez egyáltalán nem mellékes tényező. 

A szituáció a dráma-beszéd grammatikájának második fontos és alapvető 
ismérve. Ontológiai nézőpontból természetesen más meghatározása van, 
mintsem pusztán ennyi: helyzet. Ha vannak statikus és most változó viszo-
nyok, és ha a dráma-beszédhez ez utóbbi az adekvát, akkor a statikus vi-
szonyrendszer most változó viszonyrendszerré történő átváltozásának a „pil-
lanata" meghatározó fontosságú. Mennyiségileg értve, a legtöbb dráma vagy 
megjeleníti azt a „pillanatot", vagy utal rá. Ez a „pillanat" az ontológiailag 
értett dráma-beszéd létében a szituáció; vagyis az alakok közötti viszonyok-
nak az a „pillanata" a szituáció, amelytől kezdve a közöttük eddig volt 
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statikus viszonyoknak most változó viszonyokká kell átalakulniok. Ennek a 
„pillanatnak" ontológiai ismérve, hogy potenciálisan létező benne minden 
későbbi mozzanat; a dráma cselekménye azonos ezen potenciálisan létezők-
nek a dráma-beszédben megtörténő aktuális létté való változásával. Vagyis: 
a potencialitások manifesztálódásával azonos a cselekmény. 

A dráma-beszéd létének ezen ismérvei a világot teljesen egységesnek és 
oksági összefüggések alapján egységesen értelmezhetőnek láttatják. Adva 
van ugyanis a szituáció, ami egyértelműen kezdet (a „teremtéssel" analóg), 
amiben az okok, motívumok potenciálisan léteznek, és ebből bomlik ki az 
az oksági sor, amely a véghez és konklúzióhoz érkezik (ami az „utolsó 
ítélettel" analóg). 

A dráma-beszédnek ez a grammatikája módosulásra szorult, amikor meg-
szűnt a világ egységességében való hit. Amióta az „Isten meghalt" és nem 
is lépett helyébe más, mindent meghatározó középpont, bizonyos dráma-
beszédekből - magukból a művekből - gyakran éppen az imént értelmezett 
szituáció tűnt el; hiszen a szituáció biztosította az egységességet és az oksági 
összefüggés révén megvalósítható egységes értelmezést. (Nemcsak a mű, de 
a világ ilyen értelmezését.) 

sí-

Füst Milán drámáinak - A zongora kivételével - a fenti értelmezés szerint 
való szituációja nincsen. Vagyis nincs az alakok között a művek elején olyan 
viszonyrendszer, amelynek meg kellene változnia. Ez természetesen azt is 
jelenti, hogy ebben az értelemben - azaz semmiképp nem a „hármasegység" 
értelmében - nincs egységes cselekményük. A Boldogtalanok összetartozó cse-
lekménymozzanatai pusztán csak a következők: Róza Húberrel él együtt, és 
mégis a saját lakásukba hívja meg Vilmát, felismervén, hogy élettársa, Húber 
megkívánta mint nőt a fiatal lányt. Nemcsak a Catullusra érvényes, amit 
Osvát Ernő mondott - hogy tudniillik „Sokmindent sejthetünk itt, de semmit 
sem tudunk bizonyosan" - , hanem erre a drámára is. Nem tudhatjuk bizo-
nyosan, hogy Róza azért invitálta-e a hármas együttélésre Vilmát, hogy egyi-
kőjük se maradjon egyedül, ha Húber mindkettőjüket elhagyja; vagy már 
eleve azért, hogy így könnyebben vehesse rá Vilmát Húber megölésére. Ez 
az invitáció mégis összefüggésbe kerül azzal, hogy a m ű végén Róza -
miután Húber már egy harmadik, új lánnyal szórakozik - arra biztatja Vil-
mát, lője le Húbert; s még akkor is összetartozók ezen oksági értelemben, 
ha Vilma végül magát öli meg. Mivel más összetartozó mozzanat nincs, az 
alakok közötti viszonyok: eleve meglévő adottságok. 
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A Catullus ban is alig-alig vannak olyan cselekménymozzanatok, amelyek 
oksági összefüggésben lennének egymással. Csak azok ilyenek, amelyekből 
megtudjuk, hogy Clodia meg akarta öletni férjét, de a kiszemelt bérgyilkos a 
férjnek, Metellusnak az anyját felkeservén elárulja ezt; valószínűleg az anyától 
több pénzt kapott, s ezért nem ölte meg Metellust. Ehhez még legfeljebb azt 
csatlakoztathatjuk hozzá, hogy Clodia rejtett célzásainak hatására Catullus 
vállalkozna Metellus megölésére, de ő sem teszi meg. Metellus öngyilkos lesz. 

A IV. Henrik királyban nem azért nincs a fenti értelmezésben szituáció, mert 
a benső idő évtizedeket ölel fel. Ettől még lehetne. Shakespeare Antonius és 
Kleopátrájának az ideje is 14 évig tartott a történelemben. A két m ű dráma-
grammatikájának összevetése mindenképpen indokolt, az alábbiak miatt is. 

Shakespeare-ről szólván Füst Milán megemlíti, hogy „Kis konfliktusokkal" 
képes „világokat megmozgatni".44 Osvát Ernő az akarat hiányát említi a Ca-
tullus kapcsán; az akarat pedig a drámáról szóló írásokban a konfliktust jelzi. 

Jellegzetesen XIX. századi gondolat a konfliktust a drámák kulcsfogalmá-
nak minősíteni; Hegel Esztétikájából került a köztudatba. Örvendetesnek kell 
azonban tekintenünk, hogy sem Füst Milán, sem Osvát Ernő, de még Radnóti 
Zsuzsa sem használja már a fogalmat а drámák kulcsfogalmaként. Bori Imre 
pedig meg sem említi. Talán lassan felismerik, hogy át kell értékelni. 

Shakespeare drámái közül nem egyedül az Antonius és Kleopátra szerve-
ződik egy középpont körül; hanem például a Lear király is. A dráma-beszéd-
nek azon grammatikájához is hozzátartozik a szituáció, amely egy közép-
pont köré építi a drámai vektorokat; azaz a viszonyváltoztató megnyilvá-
nulásokat. Antoniusra két, önmagában is összetett drámai vektor irányul: 
Rómáé és az ott megszerezhető hatalomé, és a Kleopátra mellé láncoló sze-
relme. Ezen vektorok már az első jelenetben találkoznak; a Kleopátrával 
boldog szerelemben élő Antoniusnak Rómába kell mennie. Ettől a „pillanat-
tól" kezdve Antonius mind Rómához, mind Kleopátrához való viszonyának 
változnia kell vagy kellene; és ebben a pillanatban potenciálisan benne van 
mindaz, ami a későbbiekben kibontakozik; például az actiumi csatavesztés 
is. A m ű elsősorban Antonius körül szerveződik, ő van a viszonyokat vál-
toztató vektorok középpontjában. 

Bori Imrének teljesen igaza van, Füst Milán „élet-víziója" а IV. Henrik király-
ban „Henrik király alakja körül szerveződik műalkotássá".45 Csakhogy az ese-
mények itt nem szituációból bomlanak, bontakoznak ki: a drámának nincs is 
a fenti értelemben szituációja. A dráma-beszéd itt életképek sorozatával azo-
nos. Ennek oka, hogy nincs az adott, megírt jelenetekben benne lévő, Henrikre 
ható olyan drámai vektor, mint Shakespeare-nél Antoniusra „Róma" és 
Kleopátra. 
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A szituáció megléte vagy hiánya nem a mű benső időtartamától függ, és 
nem is a szükséges jelenetek számától. A dráma-idő mindig a viszonyválto-
zások - és azok előkészítése - manifesztálódásának időtartamával azonos. 
Elvben tehát a IV. Henrik királynak is lehetne szituációja. 

A Füst Milán drámáiról olvasható véleményekben nem említik azokat a 
drámaírókat, akiknek drámáiban ugyancsak nincs szituáció. Ilyen például 
Wedekind mindkét Lulu-drámája, továbbá Brecht korai, 1918-ban írt Вяя/ja. A 
szituáció hiánya elsősorban azokban a drámákban tapasztalható, amelyek a 
személyiség - vagy akár a világ - széttörtségét, egység nélküliségét beszélik. 
Említettük, hogy a szituáció és a belőle kibontakozva manifesztálódó cselek-
mény vagy eseménymenet, amely mint cselekmény vagy eseménymenet jut el 
a konklúzióhoz, önmagában is egységes és az egységesen is értelmezhető vi-
lágnak a metonímiája. Akik épp ennek a hiányát beszélik a dráma-beszédben, 
épp a szituációt hagyják el. Ezekben a drámákban a mozaikjeleneteket nem az 
egységes cselekmény, hanem a jelenetek tartalma, vagyis a főalakba helyezett 
problémakör vagy tárgykör tartalma tartja össze, bennük ezek azonossága 
van meg; épp azáltal, hogy bármi is a jelenet konkrét tartalma, az Luluhoz 
vagy Baalhoz kapcsolódik. A világ szétesettsége és mozaikussága azért jelen-
het meg ezáltal a dráma-beszédben, mert nincs összetartozó eseménymenet, 
és mert a tárgykör tartalma mégis, minden esetben-jelenetben megjelenve, 
szétosztódik. 

A IV. Henrik királyban azonban nem a személyiség szétesettsége a tárgykör, 
hanem a király egyéniségének, személyiségének sok aspektusa; ezek körül ez 
vagy az vagy amaz objektiválódik egy-egy jelenetben s így egy sokoldalú sze-
mélyiség a dráma-beszéd tárgyköre. Ezért nem is beszélheti a világ vagy a sze-
mélyiség széttörtségét. A szituáció hiánya azt is jelenti, hogy az eseményme-
net pusztán csak elkezdődik, úgynevezett „kezdet" nélkül. Ha az ilyen drá-
mákban van konklúzió, akkor az az állapotot utolsóként kibeszélő mozzanat. 
Az utolsó mozzanat konklúziója ugyanis nem azonos a mű közlésével, üze-
netével, mondanivalójával, de világképével sem. A cselekmény utolsó mozza-
nata a tragédiákban általában is, mint a Lulu-drámákban is, valakinek (Schön-
nek és Lulunak) a halála, illetve Baal halála. Vagyis a konklúzió pusztán 
annyit jelent ebben a vonatkozásban, hogy valakinek, például a főalaknak meg 
kellett halnia. A „kellett" itt azt jelöli, hogy a mű beszédének eseményei hor-
dozták a halál szükségszerű lehetőségét mint végső mozzanatot. 

A Boldogtalanok utolsó eseménymozzanata Vilma halála, ami lélektanilag 
tökéletesen hiteles, de nem következik egy kezdeti szituációból; ilyen nincs 
is. Clodia többször hangoztatja a Catullusban, hogy elutazik, de ez nem 
eseménymenetből, nem férje megöletésének meghiúsulásából, hanem lélek-
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tani motívumokból, Clodia általános „létérzéséből" valósul meg mint ese-
ménymozzanat. Catullus pedig éppúgy egyedül, teljes benső magányosság-
ban van az elején, mint a végén. A IV. Henrik király utolsó mozzanata a 
trónjáról fia által lemondatott király élete utolsó szakaszának egy életképe. 
Mivel itt nemcsak szituáció nem volt az eseménymenet elején, és mivel az 
egyes jelenetekben a király karakterének, személyiségének különböző olda-
lai, aspektusai nyilvánultak meg - ebben az utolsóban is - a történet élet-
történetként beszélődik el és nem drámatörténetként. 

Élet- és nem dráma-történet már azért is, mert Henrik fiai az elején kis-
gyermekek, a végén az ifjú Henrik felnőtt, aki letaszítja apját a trónról. A 
felnőtt Henrik ezen évtizedekkel későbbi tette egyszerűen nem is lehetne 
benne a fenti értelmű, kezdeti szituációban, az alakok közötti viszonyháló-
zatban. És mégis, a címadó király életében igen fontos mozzanat. 

Különösen a Boldogtalanok, de lényegében a Catullus is, éppúgy mint A 
lázadó és az egyébként fölöttébb érdekes és tanulságos A néma barát című 
dráma tehát voltaképp egy állapot szétterítése az időben. 

Az előzőekben említett drámaírók dráma-beszéde - Wedekindé, Brechté 
- a világ é s /vagy a személyiség széttörtségét mozaikokban rögzítette; mo-
zaikokba foglalta bele. A mozaikokat az fogta össze, hogy mindegyikben 
valami általánosabb - és nem csak Lulu vagy Baal egyéniségére érvényes -
tárgykör különböző részei jelentek meg. Ezért lehetett bennük valamilyen 
értelmű haladás, mozgás; a tárgykör bővült és szélesedett. Füst Milán a 
maga dráma-beszédébe nem mozaikokat épített, hanem egy-egy érzelmi ál-
lapot különböző variánsait. Ez az egyik ok, hogy nincs bennük haladás, 
mozgás; a másik, hogy az érzelmi állapot általánossága csak egy-két alak 
számára szűnik meg; jószerével azok számára, akik meghalnak. 

Minden valószínűség szerint ez, az érzelmi állapotnak az alig befejeződő vagy 
egyáltalán egy véghez el nem érő volta mint a dráma-beszéd kiejtése - ez Füst 
Milán drámáinak drámatörténeti újdonsága. Igaz, A vakokban Maeterlinck 
is egy véghez el nem érő állapotot beszél ki, de ez más nézőpontból történt, 
és ebből a szempontból nem újdonság, hanem kuriózum. Az állapot nem 
jut egy véghez Gorkij Éjjeli menedékhelyében sem, de a dráma-beszéd kiejtése 
felcsillantja a reményt. Viszont Harry Hope kocsmájának lakói ugyanabban 
az állapotban éltek és fognak élni O'Neill Jő а jeges c ímű drámájában; és 
már semmi reményük sincs, hiszen próbálkoztak az állapot megszüntetésé-
vel. És senkinek a számára nem ér véget az időben való tétlen megrekedtség 
állapota Samuel Beckett Godof-jában. 

Az állapotot kimondó Füst Milán-i dráma-beszédnek azonban speciális 
kiejtése van. A lázadóról írta Radnóti Zsuzsa, hogy „Még ma is meghökken-
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tőén merésznek érezzük e teljesen ellentétes hatású helyzetek egymás mellé 
állítását".46 Nemcsak A lázadóról mondható ez el. Minden drámája telítve 
van komikus és tragikus kiejtésekkel, komikailag grotesz és tragikailag gro-
teszk kiejtésekkel, mind az alakokra, mind a dialógusokra vonatkozóan. Az 
Aggok a lakodalmon című darabban a király „törpe, mellén-hátán púpos em-
ber, fekete szakállal" és mégis a gyönyörű királynéval készül a nászéjszakára. 
Megjelenik itt a Rablók Parancsnoka is, aki a király hű katonája akar most 
lenni, mert „únjuk már nyomorunkat". Csupa komikailag grotesz kiejtés. A 
IV. Henrik király egyetlen egy jelenetében egymást követi Ulrik gálád kivé-
geztetése a gyémántokért; a sváb lányokkal való mulatozás; a szerzetesek 
bevonulása és a pápai kiátkozás; amit a királyhoz hű szerelemmel eltöltött, 
és néha indulatból őt eláruló, Bertával való jelenet követ. Ezen jelenetrészek 
gyors egymásutánisága teszi a jelenet egészét furcsán groteszkké. A kiejtés-
nek ezeket a jellegzetességeit majd minden drámájából idézhetnénk. 

Az egészen ellentétes tartalmú és ellentétes hatásokat kiváltó kiejtések -
ismét hangsúlyozzuk - egy általános érzelmi állapoton belül jelennek meg. 
A színházi előadásban mindezek sokkal erőteljesebbekké válnak. És az a 
gyanúnk, hogy ez is riasztotta a színházakat annak idején; és talán ez is 
vonzotta a hatvanas évektől kezdve. Komikus groteszket írt már Szomory 
Dezső, a tragikusságot súroló drámákat Bródy Sándor és Lengyel Menyhért . 
Ám nem ezeket játszották szériában, hanem a jól megcsinált francia dara-
bokat; ezek magyar követőit és operetteket. Ezért a groteszk, különösen 
komikai és tragikai változata, továbbá a tartalmilag is ellentétes hatású je-
lenetsor voltaképp ismeretlen volt a magyar színházakban. Füst Milán drá-
mái tehát mint drámák is módosították a dráma ismérveinek egy részét, s 
így nem csodálkozhatunk, ha ezek összessége miatt nem játszották. Vagyis 
kétségkívül a színházi ízlés és a korabeli igény is gátolta ezen drámák elő-
adhatóságát. Ám ugyanakkor azt is láthattuk, hogy a drámák szokatlan és 
nem is minden részében érvényes válaszokat adnak arra a kérdésre, hogy 
„mi teszi a drámát?" Jób Dániel levelei is céloznak erre, noha konkrétumok 
nélkül; és ezt láthattuk az elemzésekből is. Füst Milán dráma-beszédének 
művészi értékeit mégsem a véget nem érő állapot mint tárgykör jelenti. Ez 
önmagában még nem művészi érték. 

+ 

Füst Milán okkal beszélt Shakespeare drámáit illetően a jellemek, a jellemzés 
kiválóságáról. Arra is fel kellett figyelnünk, hogy igazán az alakok „indu-
latmenetére", az „önemésztő szenvedélyre", a „lélek mélységének hul lám-
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veréseire" figyelt. Nyilván, mert az ő befogadói hálózata erre volt érzékeny; 
sőt írói énje is. És ezért volt szükségünk arra, hogy jelen írásunk elején 
azonnal idézzük Shakespeare-ről írott megállapításait. 

Amikor Kassák Lajostól kezdve Füst drámáinak művészi értékeire utalnak, 
az esetek túlnyomó többségében az alakábrázolást említik; az alakok szen-
vedélyének, szenvedésének és egyáltalán lélekmozgásának az abszolút hite-
lességét és mélységét. Kassák Lajos a „kísérteties démoni erőket", Radnóti 
Zsuzsa az életet elszenvedők benső világának a rajzát, „az emberi léleknek 
mélyebb régióit" felkavaró ábrázolást tartja jelentősnek. Ezek mellett - teljes 
joggal - Füst Milán azon világérzését, amely a versekben és a regényekben 
is elementáris erővel jelenik meg. 

Ez a világérzés a szenvedés, a boldogtalanság állandó érzése. A szenvedés 
és a boldogtalanság azért nevezhető valóban világérzésnek, mert okait konk-
rétan vagy tárgyszerűen nem jelöli meg. A szenvedés és boldogtalanság -
eredői feltáratlanok lévén - csak úgynevezett általános „világérzésnek" mi-
nősíthető, mely szinte majdnem minden drámájában a dráma-beszéd tár-
gyának alapvető aspektusa. 

A megjelenített vagy az alakok által kibeszélt okok önmagukban nem len-
nének elegendőek ahhoz, hogy a dráma-beszéd kiejtése ily mértékben hor-
dozza a szenvedést és a boldogtalanságot. Ahhoz, hogy Vilma (Boldogtala-
nok), Metellus (Catullus), az Ügyvéd (A néma barát) és Bohemund (Aggok a 
lakodalmon) öngyilkossága mindenképpen hiteles legyen, szükséges az írónak 
az alakokon át sugárzó és az alakokba is beépített világérzése. És mivel ez 
világérzése az írónak, természetesen áthatja kisregényeinek zömét is. 

A drámák imént említett, egy véghez el nem jutó állapota is voltaképp ez 
a világérzés; a szenvedés és a boldogtalanság mint világérzés azonos azzal 
az állapottal, amelyet megjelenít, s amelynek nincs aristotelési értelemben 
kezdete és vége. Legfeljebb csak azok számára, akik meghalnak. Az állapotot 
tehát nem az alakok közötti viszonyok rögzítik, az állapot a világérzés, 
amelybe „belehelyezi" alakjait. 

Utaltunk arra, hogy nemcsak a Catullusra érvényes, miszerint sokat sej-
tünk, de semmit sem tudunk bizonyosan. Ez a sejtés vagy sejtetés nemcsak 
a dráma-beszéd tényszerű mozzanataira vonatkozik. Nemcsak arra, hogy 
voltaképp feltehetetlen a kérdés: Clodia miért akarja megöletni Metellust; 
Róza miért hívja a hármas együttélésre Vilmát, és miért lesz öngyilkos Vilma, 
Metellus, az Ügyvéd, és Bohemund. A sejtés vagy sejtetés a dráma-beszéd 
egészére is érvényes, még a nyelvi szinten is. A magyarázat, ha ez egyáltalán 
az, hogy mindennek az oka az író világérzése, aminek okát-forrását nem 
tudhatjuk pontosan. Alig kaphatunk választ arra, mi volt az a kérdés, amely-
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re Füst Milán a szenvedésteli, boldogtalan világérzést mint állapotot vála-
szolta. 

Somlyó György könyvéből arra gyanakodhatunk, hogy életrajzi, szemé-
lyes okokból adta ezt a választ. Szól „prófétaivá dagadó haragjáról és ke-
serűségéről";47 idéz Füst Milán verséből: „A sértődöttség vontatott dallamát 
hagyták rám örökül: semmi mást!" Somlyó György hozzáteszi, „Ez az örö-
költ sértődöttség soha nem oldódott benne, inkább még újabbakkal mé-
lyült".48 E sértődöttség okaként „a deklasszált zsidó családból való szárma-
zását" említi, továbbá hogy korán árvaságra jutott. Ehhez nyilvánvalóan 
hozzájárult még, hogy a Nyugat nagy nemzedékéhez tartozott ugyan, de 
perifériájára helyezték; hogy drámáit nem játszották stb. Leveleiből, Nap/ó-
jából azt is tudhatjuk, hogy mindig magányosnak érezte magát, hogy nem 
tartozott sehová. Bizonyosan alkatának is alkalmasnak kellett lennie a sér-
tődöttségre és a szenvedés, a boldogtalanság paroxizmusára. Műveiből az 
lehet a benyomásunk, hogy nem igazán a lét, a létezés az, ami szenvedés 
és boldogtalanság, hogy nem a létből szivárog be szubjektív felismerést és 
átéltséget eredményezve; hanem inkább az, hogy a szubjektív, egyéni szen-
vedés és boldogtalanság vetül rá az élet - és nem a lét! - egészére. Az a 
benyomásunk lehet, hogy alakjai - még a vígjátékoké is, elsősorban a Mali 
nénié - mintha mindig a siratófal előtt állnának és jajongva panaszkodnának, 
saját fájdalmaikat, keserűségeiket, gyötrelmeiket kibeszélve. És mivel ezt 
vetítik rá az életre, úgy tűnhet, hogy az élet tőlük függetlenül egyenlő a 
szenvedéssel. És mindezt áthatják a tudattalanból feltörő démonikus erők. 
Azonban egyikük sem, még Róza sem jeleníti meg a XX. század társadalmi 
démonikusságát, hiába biztatja ő Húber megölésére Vilmát. Ő is sokkal in-
kább - mint a többi alak - azon „önemésztő szenvedély" áldozata, amit 
Füst Milán Shakespeare alakjaiban vett észre. Ehhez még hozzátehetjük, 
hogy az ő alakjai az önemésztő sértődöttség és az önmagukba eresztett 
gyökerű boldogtalanság áldozatai. És mint ilyenek, kiválóan megírt alakok. 
De elsősorban mint lírikusi attitűdből és „irodalmi", s nem mint drámabeli 
dráma-beszédben megformálódó alakok. 

X-

Ezt a tényt leginkább talán A néma barát című drámájával lehet igazolni, 
amelynek teljes szövege először a „Megtagadott" színművek és egyfelvonásosok 
című kötetben jelent meg (Bp., 1993). 

Idéztük már Somlyó György megállapításait, miszerint nem ismerték fel, 
de fel kell ismerni „azt a megszakítatlan és megszakíthatatlan áramkört, 

4 0 0 



A BOLDOGTALANSÁG PAROXIZMUSAI 

amely Füst Milán versei és tanulmányai, regényei és drámái között siste-
regve, egyre magasabb feszültségben, ide-oda cikázik".49 Könyvében több 
utalás is olvasható arra vonatkozóan, hogy azonos lelki-szellemi-írói disz-
pozíció van versei, regényei és drámái mögött. Ehhez hozzávehetjük, hogy 
- legalábbis drámái - ezt a szenvedéssel és boldogtalansággal és jajongó 
panaszkodással telített állapotot rögzítik. Ha mindezt összefüggésükben ér-
telmezzük, arra a végeredményre juthatunk talán, hogy Füst Milán művei 
voltaképp lírai, költői attitűdből születtek minden műnemben; hogy mint 
költő öleli át és mint költő beszéli tárgykörét; akkor is, ha nemcsak verset, 
hanem drámát ír. 

Л néma barát I. felvonásában a felesége megfojtásával vádolt Gyilkost, 
Senor Albertót az ügyvéd faggatja a tett okairól, hogy hathatósan védhesse 
a bíróságon. A feleséghez járt egy tanító, aki virágokat hozott, személyesen 
adott át az asszonynak leveleket. Ám - mondja Alberto - „egy szót se szólt, 
soha, soha, soha.. . És olyannyira becsapott még engem is, hogy magam 
megtiszteltem őt, még nevet is adtam neki - úgy hívtam őt: a néma barát ." 
A néma barát nem mindig hallgatott, ahogyan később megtudjuk: „a száját 
alig nyitotta ki, már akkor [...] ha férfiakat szimatolt a közelben." Alberto 
azt vette észre, hogy felesége tíz év óta először most állíttatott fel tükröt a 
szobájában és előtte „illegette magát"; felvett olyan nyakláncot, amit azelőtt 
soha; délutánonként lefekve álmodozott, és „Egyik pillanatban így kiáltott: 
szeretlek, szeretlek édes. . ." Arra azonban, hogy felesége valóban megcsalta, 
az égvilágon semmi konkrét bizonyítéka nincsen; sőt: a gyanúra sincs igazán 
oka. A saját házába kiszállt bíróság előtt eljátssza a gyilkosságot; a feleségét 
helyettesítő „próbamamzellt" - aki nagyon hasonlít feleségére - majdnem 
megfojtja. 

Még az I. felvonásban tudjuk meg azt is, hogy Alberto szolgája, Henrik, 
visszaküldte falura a feleségét. Ennek oka, hogy „Megvolt a példakép" -
tudniillik gazdájának gyanúja és gazdája tette - és „Az érzés önmagát növeli, 
senor" - tudniillik a gyanúnak az érzése, „És ha már megvan a magja, annyi 
elég is neki". Henrik most Fanchonnal él együtt, aki gazdájának nevelt lánya, 
és Alberto feleségének a társalkodónője volt. 

A II. felvonás az Ügyvéd házában játszódik. Mindenkitől elzárva itt élő 
szerelmeséhez, Phyline-hez magával hozza ő is a gyanút. Ugyanis kedvesé-
hez is jár egy tanító. A lány is állandóan nézi magát a tükörben; s elmondja, 
a tanító neki állandóan virágokat hoz. Az Ügyvédben oly mértékben ural-
kodott el a gyanú, hogy Phyline számára ugyan burkoltan, a befogadó szá-
mára viszont egyértelműen arra irányulnak szövegei, hogy Phyline megcsal-
ta őt a tanítóval, akit ugyanannak vél, aki Alberto feleségéhez járt. Az Ügy-
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véd Phyline mellé fogadta társalkodónőnek Fanchont; vagyis a meggyilkolt 
feleség és Phyline helyzete, körülményei stb. között meglehetősen nagy a 
hasonlóság. Phyline és Fanchon dialógusváltásából tényként derül ki, hogy 
a tanító a lánynak is virágokat hozott, neki leveleket írt, melyeket szemé-
lyesen adott át. A tanítóra vonatkozó nagyon sok mozzanat bizonytalan; 
így is, úgy is érthető, hogy megcsalta vele Albertót a felesége vagy nem; 
valóban kikezdett-e Fanchonnal is vagy nem. Phyline megfestette a tanító 
arcképét, s Fanchon hol felismeri benne az Alberto házában is járt embert, 
hol nem. Megjelenik a tanító, Theodor, és ekkor meglátja őt Fanchon, s ezt 
mondja: „nem ő volt az". Egy későbbi mozzanatban viszont arra utal, hogy 
mégiscsak ezt a tanítót ismerte Alberto házában, de ekkor Theobald volt a 
neve. A csábító azonossága is bizonytalan. A II. felvonás vége szélesíti a 
dráma-beszéd tárgykörét. Az Ügyvéd letartóztattatja Theodort, aki erre föl 
megkérdezi: „S a többivel vajon mi lesz"; tudniillik „az összes többi néma 
társammal". Vagyis: lehet, hogy a néma barátok „többen" vannak. 

A III. felvonás a nép előtt lezajló bírósági tárgyalás. Az Ötödik Bíró mondja 
ki, hogy Alberto gyilkossága „mögött valóban oly indokok is rejtőzhetnek, 
melyek egész városunkat érdekelhetik". A Gyilkos pedig így szól: „Hát 
mondjátok meg nekem, ti urak, ki lehet biztos e világon afelől, nem éppoly 
helyzetben van-e, mint én voltam, amikor e tettet elkövettem." A házasságba 
belefásul az asszony, és vagy hű marad, de szenved, vagy csal. Alberto 
egyiket sem várta meg, megfojtotta az asszonyt. Most azonban már úgy 
gondolja, „hogy ölni nem szabad". 

A mindenkire veszélyes Néma Barát ládájában az Ügyvéd „különböző 
házak kulcsait" találta, amely házak mindegyikében „van egy szépasszony 
feleség". Tud egy orvos és egy szolga feleségéről is. A szolga pedig nem 
más, mint Henrik. 

A mű dráma-beszédének tárgyköre tehát a gyanú. Feltámad Albertóban 
anélkül, hogy alapja lenne rá és hogy bizonyosságot szerezhetne felesége 
hűtlenségéről; majd a gyanú továbbgyűrűzik először Henrikbe, majd az Ügy-
védet éri el, azután a Bírókat és az egész népet. Azonban a dráma-beszéd 
kiejtése minden ponton, minden előkerülő vonatkozásban bizonytalanságban 
tart mindent. A dráma-beszéd csak a gyanú hullámának körkörös szétterü-
lését rögzíti. Csak annyi válik bizonyossá a végén, hogy Phyline valóban 
szereti a tanítót, és hogy az Ügyvéd öngyilkos lesz emiatt. Pontosan az 
jelenik itt meg, amit Shakespeare emberábrázolásában dicsért: az önemésztő 
szenvedély indulatmenetei. 

A dráma-beszéd kiejtésének van még egy sajátossága: bizonyos pontokon 
túlviszi a jelentések körét a csalás és megcsalatás gyanúján másféle bizony-
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talanság irányába. Alberto, a Gyilkos, egyszer ezt mondja: „Mi más ez, mint-
hogy megszállott a rontás, ama kegyetlenség vágya. [...] Én ölni akartam 
még akkor is, ha semmit el nem érhettem vele..." A nép pedig így kiált fel: 
„Hát csupa álnokság az egész életünk? - Most mi legyen? - Kinek van 
igaza?" Ezek a mondatok mintha túlvinnék a kérdéskört a szerelmi hűtlen-
ségen, mind a gyilkosság, mind az álnokság és az igazság bizonyosságának 
vonatkozásában. 

A gyanúnak az életet feldúló, mérgező volta tehát a dráma-beszéd tár-
gyának szerves része. Az élet bizonytalan, mert - mint ugyancsak Alberto 
mondja - „nincs oly emberi lény, aki ne volna szívében hűtelen. Hogy min-
den, ami él, az hűtlennek született, és minden, ami él, az néma barát", vagyis 
csábító. Mindez, ha halványan is, de utalhat a XX. század egyik alaptényére, 
a bizonytalanság szükségszerűségére, a bizalom hiányára, amely nélkül 
nincs az emberi viszonylatok egyik legértékesebbje: a bensőségesség. 

A m ű mint „irodalom-beszéd" kiválóan jeleníti meg az élet bizonytalan-
ságát, a gyanú alapján felépülő bizonytalanságát. A szó szerint értett meg-
csalatás csak két esetben válhat bizonyossággá, a szó szoros értelmű tetten-
érése és megvallása esetén. Az, hogy valaki nem csalt, voltaképp soha nem 
bizonyítható. Vagyis, ha a gyanú beférkőzik a lélekbe, alaptalansága bizo-
nyíthatatlan. Ezért a legrombolóbb, legszétzilálóbb, állandóan csak maró ér-
zés. És ez kiválóan jelenik meg Alberto és az Ügyvéd alakjában. És az egész 
dráma-beszéd ennek a szétromboló erőnek a szétterjedését beszéli. A megírás 
óta eltelt idő azonban másfajta gyanúnak az elterjedését, romboló erejét is 
felszínre hozta. Egyedek és csoportok leginkább azokra vetítik rá a legkü-
lönbözőbb, alaptalan gyanúkat, akiket ellenségükké minősítettek. Azonban 
arra, hogy ez a tárgykör mennyire nem adekvát a dráma-beszédhez, egyfelől 
Camus regényben megírt remekműve, A pestis, másfelől Ionesco alig-alig 
sikerült Az orrszarvú ja szolgálhat bizonyítékul. 

Füst Milán írói attitűdje itt is lírikusi attitűd. 
Amint említettük, a dráma-beszéd grammatikájának egyik alapismérve 

egyenlő az alakok közötti változó viszonyokkal. Alberto és az Ügyvéd vi-
szonya pusztán annyi, hogy az Ügyvéd a gyilkosság okaira, motívumaira 
kíváncsi. Az Ügyvédben feltámadó gyanú már saját kedvesére vonatkozik. 
Úgy is mondhatjuk, és ez a jobb fogalom, hogy Alberto szavai ráhangolják 
az Ügyvédet a gyanúra. Ő ezt a gyanút továbbadja, a gyanúra való ráhan-
goltságot adja tovább a Bíráknak és a népnek. A Bírák és a nép ebben a 
vonatkozásban egy alaknak minősíthető; s ezért mondhatjuk, hogy a három 
alak között (Alberto, az Ügyvéd és ők) drámai akciók, vagyis viszonyváltoz-
tató megnyilvánulások, különösképp egymás irányába, nincsenek. Az, hogy 
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a Bírák végül nem ítélik halálra a Gyilkost, nem a köztük lévő viszony 
változásán, hanem a gyanúra való ráhangoltságon múlik. Mind a három 
alak az egymás tartalmaira való ráhangolódás révén kapja meg a maga saját 
tartalmát, ami azonos, a gyanút. Vagyis éppen úgy, mint ahogyan a lírai 
versek szóképei az egymás tartalmaiba való behatolás, ráhangolódás révén. 

Ez alól а П. felvonás a kivétel. Itt azonban az Ügyvéd és Phyline viszonya 
jelenítődik meg, valamint Phyline és a Tanító viszonya. Az Alberto által az 
Ügyvédbe beépített gyanú az Ügyvéd és Phyline között eredményez vi-
szonyváltozást, de ez sem alapvető, lényeges viszonyváltozás. A lány már 
régen elfordult szerelmével az Ügyvédtől, most már ennek csak nyílt meg-
vallása történik. 

Az I. és a II. felvonás mint egész között ugyancsak egymásra való ráhan-
golódás van; az Albertóban feltámadt gyanú hulláma gyűrűzik tovább és 
hangolódik rá az egész II. felvonásra. A két felvonásban a dráma-beszéd 
egésze úgy funkcionál, mint egy-egy, az alakok dialógusaiban szétterített 
lírai szókép. Ismét hangsúlyozzuk, az I. és a II. felvonásban az alakok között 
nincsenek változó viszonyok; Phyline és az Ügyvéd között is csak annyi, 
hogy az Ügyvédben izzik a gyanú és ezért támad. A III. felvonás pedig 
ismét csak egy újabb nagy szókép; a gyanú továbbgyűrűzése a Bírákban és 
a Népben. Mind a három felvonás tehát egy-egy szétterült szókép, amelyek 
ugyan nagyon is összetettek, de mégis statikusan állnak egymás mellett, 
drámai mozgás nélkül. Nincs itt, talán modern problémák esetében nem is 
lehetséges, az a drámai mozgás, amit Füst Milán Shakespeare drámáiban 
oly nagyra becsült. Vagyis itt is: állapot van; egy állapot, amely irodalmi 
értelemben szóképként funkcionál. Nem az alakok közötti viszonyokban van 
Füst Milánnál mozgás, hanem az alakokon gyűrűzik tovább a gyanú; pon-
tosabban benső világuk hangolódik a gyanúra és e gyanú hulláma gyűrűzik. 
A ráhangolódás azért megfelelő fogalom, mert a gyanúnak soha nincs bi-
zonyítottan tényszerű kiindulópontja sem; csak a lélek mélyéről tör föl. 
Shakespeare-ben ezt is dicsérte. Föltehetően épp a dráma-akciók hiánya volt 
az oka - vagyis az, hogy az alakok benső világának tartalmát beszélik ki 
csak a dialógusok - amiért Jób Dániel azt írta ezzel a művel kapcsolatban 
Füst Milánnak, hogy „légüres térben ír",50 és amit Radnóti Zsuzsa így fo-
galmaz: „egy helyben topogó cselekménye" van.51 

Ha a dráma-beszéd konkrét tárgya az asszonyok csalásának gyanúja, 
akkor a tárgykörhöz maga a csalás is hozzátartozik. A dráma-beszéd ennek 
megtörténtét - bárkivel kapcsolatban - a legteljesebb mértékben bizonyta-
lanságban tartja. Minden bizonnyal szándékosan. Hiszen csak így válhat a 
dráma-beszéd konkrét tárgykörévé maga a gyanú. Azonban az, ami 
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tényszerű lehetne - vagyis, hogy megtörtént-e a csalás - a befogadó számára 
is, nemcsak a dráma alakjai számára, teljesen bizonytalan marad , s ez növeli 
a beszéd dráma-beszéd voltának az inadekvátságát; az adekvát dráma-
beszéd a tényszerű bizonytalanságokat mindig feloldja; ha nem, a dráma-
beszéd nem felel meg ezen a ponton saját fogalmának. A sejtetés, az ilyen 
értelmű bizonytalanság - például csak a gyanú gyötrő érzéséből fakadó 
gondolati és érzelmi asszociációknak a hullámgyűrűi, tények nélkül - a 
líra-beszéd ismérveihez tartozik. Ezeket is dicsérte Shakespeare-nél. 

Füst Milán lírai látásmódból megírt drámái a magyar d rámák egyik so-
rához, a lírai attitűdből megírt drámák sorához tartoznak. Ilyenek például 
a Csongor és Tünde, a Tigris és Hiéna, a Laodameia, A kétfejű fenevad. 

* 

A dráma-beszédet kétségkívül az teszi, hogy Nevekkel és a hozzájuk rendelt 
Dialógusokban formálódik meg. A dráma-beszéd grammatikájának legfőbb 
eleme a viszonyváltozás és a fenti értelmű szituáció. Utaltunk arra, hogy 
niért hagyta el sok drámaíró - teljesen érthető okokból - a szituációt. A 
grammatika másik elemének, az alakok közötti viszonynak viszont szükség-
szerűen meg kell maradnia minden dráma-beszédben; egyszerűen azért, 
mert a Nevek között ontológiai szükségszerűségből viszonyok létesülnek, 
ha csak Dialógusokban nyilvánulhatnak meg, és ha beszéd csak Dialógu-
sokban formálódik meg. Akár akarja az író ezt, akár nem. 

A viszonyok változása azonban már nem következik a dialógus létéből. 
Ezért az író teremti ezt meg - vagy nem teremti meg - , de a dráma-beszéd-
hez az adekvát, ha a tárgykör az alakok közötti változó viszonyban beépülve 
formálódik műalkotássá. Ha viszont csak statikus vagy alig változó viszo-
nyokat beszél a dráma-beszéd, akkor a tárgykört és a konkrét tartalmakat 
az alakok csak „kibeszélhetik". Hiába dialógus a nyelvi formáció, mégis 
monológokat mondanak. Ekkor a dráma-beszéd kevésbé felel meg saját fo-
galmának. 

Természetesen még így is megfelelhet az „irodalom-beszéd" fogalmának. 
Az alakok szövegei mint „kibeszéltségek", min t lényeg szerinti monológok 
megjeleníthetik benső világuk legfinomabb összetevőit-tartalmait; a „kibe-
szélt" szövegek is tartalmazhatják az eszmetörténeti, mentalitástörténeti té-
nyezőket; még a drámatörténeti módosításokat, netán újításokat is. De csak 
ezen a szinten, a szövegnek a szintjén. A „kibeszélt" szövegek szövete meg-
formálhat olyan lényeges világokat, mint a boldogtalanságnak, a gyűlölőm-
szeretem keserű tehetetlenségének, az alaptalan gyanú szétziláló erejének a 
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világát; vagy akár egy gőgös-kegyetlen-és-megalázkodó hős-és-pojáca sze-
repeit játszó gazdag személyiségnek a világát. Füst Milán dráma-beszédének 
mindegyike a boldogtalanság paroxizmusa. 

Az pedig, hogy egy dráma-beszéd csak részben felel meg saját fogalmának 
- mint Füst Milán drámái - csak az írott dráma-beszédet érinti, és nem 
gátolja színházi előadhatóságát, sőt még az előadás sikerét sem. A színházi 
előadásban a szöveg már nem az írott dráma-beszéddel azonos, hanem a 
színházi műalkotás egyik hangos, a szó szoros értelmében beszélt változa-
tával. A színészek a maguk művészetének eszköztárával éppúgy erőtelje-
sebbé tehetik az általuk eljátszott alakok közötti viszonyokat, mint ahogy 
változó viszonyokat is képesek az általános testi attitűddel, a hangmodulá-
ciókkal, a - minden testi megnyilvánulást beleértve - gesztusrendszerrel ott 
is megvalósítani, ahol az írott szöveg nem beszél viszonyváltozásokat. Ezért 
- persze még sok összetevője van ennek a problémakörnek - egy-egy drá-
ma-beszédnek a művészi értékét nem lehet egyértelműen megállapítani a szín-
házi előadás alapján. Az írott dráma-beszéd az írott dráma-beszéddel azonos, 
a színházi mű beszéde a színházi mű beszédével azonos. (Ez utóbbi koránt-
sem csak a szoros értelmű beszédet jelenti.) És mindkét beszédet a maga 
grammatikája, a maga kiejtése és a maga esztétikai minéműsége alapján 
lehet értelmezni, minősíteni és értékelni. 
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