
BÉCSY TAMÁS 

AZ 1980-AS ÉV MAGYAR DRÁMÁIRÓL 

1980-ban a Színház című folyóirat Drámamelléklete már 
második évfolyamához érkezett, s tizenegy magyar drámát 
mutatott be; közölt drámákat több vidéki folyóirat; megjelen-
tetett drámaköteteket a Magvető Kiadó, köztük a Fiatalok 
Rivaldája második kötetét. 

A jelzett naptári évben több dráma jelent meg, mint 
amennyiről az alábbiakban szólhatunk; s kiválasztásuk ön-
kényesnek minősülhet. Ezt azzal igyekszünk áthidalni, hogy — 
megítélésünk szerint — az említendők problematikája nemcsak 
az adott naptári év drámáira vonatkozóan érvényes. 

* 

A 20. századi regény- és drámairodalomban viszonylag 
gyakori jelenség - közismert ez —, hogy az egyes cselek-
mény-etapokat az írónak és/vagy alakjainak az asszociációi áhít-
ják egymás mellé. Ez a technika minden bizonnyal több okból 
alakult ki. Közülük talán a legfőbb, hogy ezzel lehet a művek 
szerkezetében visszaadni a század látszólagos vagy valódi 
kuszaságait, érthetetlenségeit, amelyek az egyed számára akár 
az elidegenedettségben, a manipulációkban, a státuszokban és 
funkciókban való életben jelennek meg, akár a század nagyon 
is kiélezett szociológiai, társadalmi, politikai ellentéteiben, az 
egymást követő ilyen értelmű ellentétes helyzeteiben. Ha egy 
drámában a cselekmény-etapok logikai vagy ok-okozati egy-
másutániságban követik egymást, akkor az ábrázolt világ el-
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rendezett vagy -i ha nehezen is, de mégis — követhető és 
áttekinthető. Az asszociációs egymásutániság viszont semmi-
féle rendet, áttekinthetőséget nem utánoz; az asszociációkkal 
egymás mellé kerülő cselekményegységek a valóság esetleges-
ségét jelölik, a „mindig minden megtörténhet" szemléletét 
vagy gondolatát sugallhatják. Azonban — már ez is közhely — 
az asszociáció sem szabad; amire az a tény is bizonyíték, hogy 
nem lehetséges olyan asszociációkkal kapcsolódó esemény-
sorozat, amellyel összefüggésben ne lenne elképzelhető vala-
milyen oda nem illő, bele nem helyezhető cselekményegység. 

Nádas Péternek a Színház 1980. novemberi száma Dráma-
mellékletében közölt Temetés c. darabja ezt a technikát alkal-
mazza ahhoz, hogy bemutassa: minden elvesztette a maga 
valóságos jelentőségét, valódiságát; vagyis autentikusan nincsen 
sem világesemény, sem valóságtartalom, következésképpen 
nincsen autentikus dráma és színház sem. Azonban, ha semmi 
sem autentikus, akkor ennek a kimondása sem az. Ez csak az 
ilyen megfogalmazásban tűnik szofizmusnak; ha ui. ennek ki-
mondása drámában akar ábrázolódni, eo ipso megszünteti saját 
szofizmusát és igazsággá válik. 

A darab hosszú, sőt hosszú csenddel kezdődik: 
„nagyon sokáig tökéletes csend és mozdulatlanság uralkodik a szín-
padon; ennek a csöndnek az időtartamát természetesen a közönség 
tűrőképességéhez kell igazítanunk, de úgy, hogy a tűrési határon jóval 
túl legyen". (Nádas Péter: Temetés; in: Színház, Drámamelléklet, 1980. 
november 3.) 

Mintha olyan képtelen „zene"darabot hallgatnánk, amelyben a 
karmester beintése után nem hallunk egyetlen hangot sem. 
Persze olyan koncert nem létezhet, amely a karmester beintése 
után nem kezdődik el valamikor. Ha nem kezdődne, éppoly 
képtelenség lenne, mint az a „dráma", amely csak címből és a 
szereplők felsorolásából állna és semmi másból. A darabban 
igen sokszor olvasható az az instrukció, hogy „csend, hosszú 
csend, nagyon hosszú csend", amivel voltaképpen azt a semmit 
akarja megmutatni, ami az autentikusság megszűntével állt elő. 
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Ám valami itt is elkezdődik, vagyis végül maga a darab töri 
meg a csendet, és telíti a semmit — ha nem nagyon telíti is. A 
két alaknak, a Színésznek és a Színésznőnek valamit mégis el 
kell játszania. Nyersen: azt mutatják be, hogy a Színésznő 
szereti a Színészt, ám fordítva nem; a legfontosabb szót nem 
lehet kimondani - föltehetően azért, mert szerintük ilyen 
nincs is - , a végén pedig a Színész leszúrja a Színésznőt és a 
saját magát formázó bábukat egy koporsóba temeti, majd 
maga is beletemetkezik egy másik koporsóba. Mindezt iszo-
nyatosan hosszú — ahogyan az instrukció közli: „mondjuk a 
botrány határán" levő (I. m. 16.) — csendek közepette. így a 
legtöbbet a csendek közölnek, azt a semmit, ami az autenti-
kusság hiánya miatt a szerző szerint van. 

A baj először az, hogy a semmit egyszerűen nem lehet 
ábrázolni. Ha elvileg megengedjük, hogy lehet, akkor életbe lép 
az a tény, hogy a semmit nem ábrázolhatja maga a semmi. 
Ugyanakkor a „csend, hosszú csend, nagyon hosszú csend" a 
befogadás során egyáltalán nem kapja meg azt a jelentést, amit 
a szerző neki szán; vagyis azt, hogy nincs autentikus élet, csak 
a semmi van. A mű olvasása során az olvasó a befogadás 
szükségszerű törvényszerűségei miatt egyáltalán nem tart 
szüneteket, különösképpen nem a saját tűrési határán túl-
levőeket; a színházi előadás során pedig pusztán azt jelenti, 
hogy végtelenül hosszú ideig nem történik semmi, csak a 
színészek állnak mozdulatlanul. A néző nem az elvi, hanem a 
gyakorlati semmit észleli. A csendek és szünetek legfeljebb 
annak a kiművelt befogadónak jelentik az autentikus élet 
helyetti semmit, aki az életről már eleve ezt gondolja, a darab-
tól teljesen függetlenül. A hosszú és még hosszabb csendek 
senkivel nem fedeztethetik fel, hogy nincs hiteles, autentikus 
valóság. 

Egy kissé itt is felvetődik az a probléma, amelyet majd a 
következő darab említése kapcsán kell hangsúlyoznunk; a jel-
használat önkényessége. Ismeretes, egy bizonyos szempont-
ból kétféle jel van, analóg és digitális jel. Az előbbi hasonlít 
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arra, amit jelöl, az utóbbi nem. Így a digitális jel jelentését 
egyéni erőfeszítéssel kell megismernünk. Ez azonban csak 
akkor sikerülhet, ha a digitális jel tartalmaz olyan mozzanatot, 
amely a kor társadalmi tudatában már rendelkezik valamiféle, 
általánosabban tudott jelentéssel, avagy ha a jel tartalmaz 
olyan mozzanatot, olyan kényszerítő erőt, amely jelentésének 
megismeréséhez elvezethet. így voltaképpen a digitális jelek 
sem jelölhetnek és jelenthetnek bármit és bárhogyan, ha álta-
lánosabb megértésre akarnak számítani. Most ennek a for-
dítottja a fontosabb: a valóság különböző mozzanatait, tár-
gyiasságait, összefüggéseit stb. nem lehet önkényesen, bár-
milyen tetszés szerinti jellel jelölni, ha szélesebb megértésre 
törekszünk. Akármit bármilyen jellel jelölni és jelenteni csak 
„házi használatra" lehet. Nádas Péter darabjából csak egyetlen 
ilyen jelet említünk, a darab végi temetést, amit a Színész hajt 
végre. Az eddig bemutatott jelek, valamint jelöltjük és jelen-
téseik szerint a szerelmet, a közöttük kialakulhatatlan kap-
csolatot temeti el, s nem többet. Noha a mű szándéka szerint 
— csak Balassa Péternek a műhöz írott előszavából tudhatjuk — 
az egész autentikus világot temeti el. De ha a Színész és a 
Színésznő között kialakult tartalom jelentése végül az, hogy 
nem lehetségesek valódi kapcsolatok, akkor mégis van a világ-
ban valami, ami autentikus: a kapcsolatteremtésre irányuló 
törekvés. Ám a temetés ekkor nem jelölheti és jelentheti annak 
a temetését, hogy csak valaha voltak, lehettek kapcsolatok; 
vagyis áttételesen sem jelentheti az egykor volt autentikus világ 
temetését. A szándék csak szándék marad. 

Igen sok új magyar drámának az egyik alapproblematikája, 
hogy a bennük levő jelek és jelrendszerek a befogadó számára 
vagy nem jelölnek és jelentenek semmit, vagy valami egészen 
mást, mint a szándékozott. 

A Színház 1980. júliusi számának Drámamellékletében a 
dráma szövege előtt közölt beszélgetésben Kornis Mihály 
sokkal érdekesebb dolgokat és alapvetőbb igazságokat mond 
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el, mint amik Halleluja c. drámájából (alcíme: „komédia a 
szeretetről") kiderülnek. Nagyon igaz, amit nyilatkozik: 
„Megdöbbentő, milyen kevés érett, felnőtt személyiség van a társa-
dalomban. ( . . . ) Azokat a felnőtt személyiségeket keveslem, akik 
,autentikus létet' élnek ( . . . ) , akik tehát autonóm, belső vezérlésű 
életükben képesek ellátni hivatásbeli feladataikat." Később megjegyzi, 
hogy főhősének, a harminc év körüli Lebovicsnak a generációja mintha 
„képtelen lenne elvégezni a maga feladatát: Lebovics végig áldozatnak 
érzi magát, újra és újra megállapítja, hogy ,így nem lehet dolgozni', mert 
mindig jön valaki, mert betör az élet a lakásba, másrészt viszont ő maga 
teremti e lehetetlen helyzeteket magának, hogy elhalassza a feladatot." 
(I. m. 1 - 2 . ) 

Ezekben a mondatokban mély társadalmi igazságok rejle-
nek. Azonban a szándék, a kifejezendő gondolat és világkép itt 
sem válik élővé, itt sem valósul meg a dráma világában, hanem 
helyette egészen más. Az író itt is olyan jelrendszereket épít 
fel, amelyek nem jelölik és jelentik a befogadók számára azt, 
amit nekik szántak. Ezáltal nem jön létre a mű és a befogadó 
között a szándék szerint való kontaktus, és nem alakul ki a 
szándék szerinti jelentéssorozat. Az író jó szándékai, igazságai 
ezért válnak hiábavalókká. 

Erre is csak pár példát hozunk. A dramatis personae között 
szerepel a NYUSZI, akiről ott még azt is olvashatjuk, hogy „(ő 
a legfontosabb az egészben)". A Nyuszit Lebovics a darab vége 
felé kiemeli a ketrecből azzal, hogy „Akkor inkább a nyuszi-
kámmal játszom. Most! Akármit csinálsz! Ha még meg nem 
döglött". Amikor a zongora alól kiemeli a ketrecet, látható, 
hogy a nyúl „Három-négy éves körüli fehér bőrű, fehér hajú, 
csaknem meztelen kisfiú" és Lebovics „gyengéd szeretettel 
simogatja a hátát". (I. m. 21.) Azután káposztát, majd csoko-
ládét akar neki adni, s gyerekmondókákat mond neki. A nem-
sokára belépő Babának mondja róla: 

„Piros szeme van!" (I. m. 21.) A jelenetben egyszer a Nyuszi felé bök, s 
ezt mondja: „ . . . már az állatokat is szeretem." (I. m. 21.) Baba 
elmenetele után pedig: „(ölébe veszi a Nyulat) Nők, nők, nők! Látod, 
ez is elment. Jól itthagytak minket nyuszikám!" (I. m. 22.) Egy idő 
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után beteszi a kosárba: „Aludni kell nyuszikám, ki kell aludni 
magunkat! Aki nem alszik - pici marad. Pirinyó! Álmodj csilingelésró'l, 
habcsókró l . . ." ; majd ezt mondja neki: „Megint aláganajoztál. Nem 
baj, majd holnap kitakarítlak!" A gyerek ki akar mászni a takaró alól 
„Lebovics nem engedi", ALUDJ, ALUDJ, ALUDJ! (Sikító hangok 
jönnek, aztán a pokróc lelappad) Na. Végre!" (I. m. 22.) A darab 
zárójelenetében Demeternével, egy másik szereplővel együtt „Gyuszi-
Nyuszi ketrece magasba emelkedik. Demeteméről lepotyognak a ruhák. 
Kontya ezüst fényben szikrázik. Gyuszi feláll a ketrecben és énekel. 
Demeterné is énekel." (I. m. 26.) 

Mindezt azért idéztük ilyen hosszan, hogy kiderülhessen, 
nem valószínű, hogy akad befogadó, aki felfedezi Gyuszi-
Nyuszinak azt a jelentését, amit Kornis Mihály a mű szövege 
előtt olvasható beszélgetésben elmond: „Nyuszi-Gyuszi az ,én' 
legbelsőbb szentélye, az a romolhatatlan mag, mely mind-
annyiunkban ott van, s amellyel mind ügy bánunk, mint 
Lebovics a nyulával. ( . . . ) A darab végi megdicsőülés (vagyis a 
Demeternével való felemelkedés, B. T.) arra kíván utalni, hogy 
végül Lebovics elroncsolódott-tönkrement „én'-jében mégis 
marad valami, ami elpusztíthatatlanul tiszta." (I. m. 2.) A da-
rabbeli Gyuszi-Nyuszi, mint jel semmiképp nem jelöli az én leg-
belsőbb és tiszta „szentélyét"; ezt kizárólag az írói szándék ren-
deli hozzá, de a befogadónak egyáltalán nem jelenti ugyanezt. 

Ezek kapcsán utalnunk kell arra, hogy ha egy drámában 
megjelenő jel jelentését csak az tudhatja meg, aki ismeri az író 
nyilatkozataiban megadott jelentését, de magából a darabból 
ez nem hámozható ki, akkor voltaképp a mű értékelése is 
lehetetlenség. A jelek jelentésének ismerete nélkül nyilván nem 
lehet a mű világában eligazodni. Ha pedig szándék szerint nem 
is kell eligazodnunk, elég ha ráhangolódunk a mű hullám-
zásaira, akkor a mű világa olyan befogadói attitűdre kényszerít 
vagy késztet, amely ellen hadakozni kíván: a gyermeknek a 
valósághoz való még infantilis viszonyára. 

Egy drámában bármi természetesen nemcsak szó szerint 
kimondva kaphatja meg a maga jelentését, hanem a helyzetek 
egymásra vonatkozása, illetőleg a szövegösszefüggés révén is. 
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Azonban akárhogyan nézzük, Gyuszi-Nyuszi semmiféle olyan 
helyzetbe nem kerül, amelyből kiderülne, hogy ő az én leg-
bensőbb szentélye, s ezt a jelentést még a szövegösszefüggések 
sem építik fel. Az „én" legbelsőbb magjának ez a jele „házi 
használatú" jel. 

A jelenetek asszociációval történő egybekapcsolása és az 
eseménymenet éppen adott helyére ezen a módon való be-
épülése voltaképp azt is majdnem lehetetlenné teszi, hogy az 
alakok között igazi drámai viszonyok alakuljanak ki. A be-
fogadónak az a benyomása támad, hogy bármelyik alak és a 
meglevőnek bármelyik helyzete helyett éppoly „érvényesség-
gel" állhatna egy hasonló másik is. így az alakok között nem 
viszonyok, hanem legfeljebb kapcsolatok alakulnak ki. Ugyan-
akkor ezáltal nem a világnak az „önkényessége", vagy ha 
tetszik körvonaltalansága jelenik meg, hanem a darabé. A jelek 
jelentései ebben az összefüggésben sem azok, amelyeket az író 
nekik szánt. 

Az asszociációs szerkesztés még egységességet sem biztosít. 
Egységességre pedig azért van szükség, mert csak az egységesítő 
elv teremthet fontossági sorrendet az egyes alakok és jelenetek 
között. Kornis Mihály a darab szövege előtt közölt beszélgetés-
ben elmondja, hogy az a jelenet, amelyben a nagyapa egy 
„bogár-bábot" köp ki, azt jelenti, hogy Lebovics nagyapja 
„kiköpi tüdőbaját, amibe Lebovics belevetíti a maga szoron-
gását, majd kilép a társadalomba, s ez az .örökség' agresszívvé 
teszi". Még hozzáteszi, hogy Lebovicsnak az a kérdése „Mi van 
az öklömben? — követeli agresszívan, nem egyéb, mint a 
szeretetvágy feltörése: könyörgés szeretetért." (I. m. 2.) Elő-
ször is ugyancsak arról van szó, hogy a bogarat tartó, ökölbe 
szorított kéz és a kérdés mint jel, nem hordozhatja azt a 
jelentést, hogy ez könyörgés szeretetért. Ne essék félreértés: 
nem azt vitatjuk, hogy szeretetért lehet agresszívan könyörög-
ni; nagyonis lehet. Csak azt vonjuk alapvetően kétségbe, hogy 
ez a jel a megadott jelöltet és jelentést hordozza. Mivel azon-
ban ez a motívum az író számára nagyon fontos - az alcím is 
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jelzi - egy jelenetben, amely ettől igen távol esik, kimondatja. 
Abban a jelenetben Lebovics, aki a szeretetért könyörög, nincs 
is jelen. Ekkor lakásuk vonattá változik, amellyel külföldre 
éppúgy lehet utazni, mint Szabolcsba a „fekete vonaton". Itt 
és ekkor a tömegből megszólal egy: 

„CIGÁNY: Engem ki szeret? Ki szeret, ki szeret, ki szeret? KÖNYÖR-
GÖK SZERETETÉRT! Nem adtak. (Széthúzza az ingét, részeg). Ki mer 
lejönni egyszer Kisvárdára, pörköltet enni lavórban? Verjetek agyon. 
Agyon kell verni!" (I. m. 22.) 

A vonat-jeleneten belül ez a szöveg kétségkívül hangsúlyos. Ám 
az egész darabon belül eltűnik a más szövegekkel való egy-
formaságban, mivel a jelenetek között az asszociációs technika 
miatt nem alakul ki fontossági, hangsúlybeli sorrend. 

Jól tudjuk, hogy a modern irodalomnak Joyce és Kafka óta 
egyik törekvése és jellegzetessége, hogy a műben ne legyenek 
hullámhegyek és -völgyek, vagyis ne legyen fontossági sorrend. 
Ez a törekvés és szimptóma összefüggésben van a valódi, az 
igazi értelmű tapasztalatoknak a polgári valóságból való el-
tűnésével. Az az életesemény, élettény válik valódi, igazi 
tapasztalattá, amely az élet későbbi vitele számára tanul-
ságokat, cselekvési vezérfonalat rejthet magában. Ha ilyen élet-
tény, életesemény stb. nincsen, akkor ezek mindegyike egy-
forma, vagyis nincs jelentőségbeli hullámhegy és -völgy. Azon-
ban az életnek ez az értelmezése csak világnézet nélküli szem-
léletből következhet. Ha van világnézet, akkor az szükség-
szerűen fontosabbá és kevésbé fontossá minősíti az élet-
tényeket. Egyébként is, az egységességet még ebben az esetben 
is meg kell adni. Joyce-nál ezt a háttérben húzódó Odüsszeus-
mítosz adja, Kafkánál pedig a szorongás mint világérzés. Ha 
viszont semmiféle egységesítő dinamizmus nincsen a jelenetek 
mögött, akkor egyforma súlyuk megint nem az élet ilyen 
jellegét nyilvánítja ki, hanem a mü világának egyformaságát, 
egyhangúságát. 

A Színház c. folyóirat igen tiszteletre méltó módon vállal-
kozott arra is, hogy ismeretlen drámaírók műveit leközölje, 



356 Bécs y Tamás 

Drámák az asztalfiókból címmel, az 1980. januári száma 
mellékletében. Ébert Tibor Kázmér és Olivér című írásának 
ugyanazok a jellegzetességei, mint Komis Mihály Hallelujájá-
nak, csak még gyöngébb írói szinten. 

A magunk részéről azt gondoljuk, hogy egyfelől nem 
minden életigazság, másfelől nem minden ötlet válhat egy 
drámai mű alapjává. Schwajda György Segítség c. komédiájá-
nak (Fiatalok Rivaldája. Magvető 1980.) életigazsága, hogy az 
emberen nem lehet akarata ellenére segíteni; alapötlete pedig, 
hogy egy alkoholista apa minden éjfélkor elénekelteti család-
jával a Himnuszt, majd azt mondja: „Boldog új napot kívánok 
mindenkinek!". Mivel feleségét gyakorta megveri, s a szemétért 
is italt vesz, a ház lakói segítséget akarnak nyújtani az asszony-
nak. A segítség az, hogy férjét pénzbírságra ítélik, amitől 
helyzetük és kapcsolatuk rosszabb lesz. A férj egyszercsak 
abbahagyja az ivást, de ettől elszáll a boldogságuk; azután újra 
inni kezd, s a végén a börtönbe kerül. A rászakadt nehézségek 
miatt pedig az asszony kezd inni. Az életanyag bármekkora 
igazság, végül nem elég súlyos ahhoz, hogy dráma-téma legyen. 

Mielőtt rátérnénk azokra a drámákra, amelyek életigazsága 
sokkal komolyabb — alkalmasabb is — dráma-mű alapjául, 
hadd utaljunk arra, hogy az eddig említettek egyik legnagyobb 
fogyatékossága éppen életanyaguk, illetve ahhoz való viszo-
nyuk milyensége. Ebben az írásban nem szólhatunk arról, hogy 
valójában mi az élet, a valóság autentikussága, az emberi élet és 
a valóság hogyan és mikor és melyik szférájában milyen módon 
mutat fel a lényeget tekintve valóságosságot, igazságot, autenti-
kusságot. Nem szólhatunk részletesen arról sem, hogy vajon 
lehet-e azt a szimptómát, miszerint társadalmunkban nagyon 
sok az olyan gyermek- vagy kamaszpszichével élő felnőtt, aki 
elodázza feladatainak teljesítését, a gyökerek, az okok vagy 
okhálózatok nélkül hitelesen bemutatni. Arra azonban mégis-
csak hangsúlyozottan kell utalni, hogy az 1970-es években — 
mert végül ezt az évtizedet tükrözik a drámák - a sok emberi 
alacsonyság, a sok tekintetben meglevő nem-valódiság, nem-
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autentikusság ellenére társadalmi életünkben mégiscsak 
jelentős haladás következett be, az iparban, a mezőgazdaság-
ban és a szellemi szférákban egyaránt. A társadalmi létnek a 
kibontakozását hordozó dinamizmusai végül mindig emberi 
cselekvésekben és az ember benső világán átgyúródva valósul-
nak meg. A mezőgazdasági és ipari termelés, amely éppen az 
1970-es években formálódott egészen újjá, amely ekkor bonta-
koztatta ki Magyarországon az újnak számító termelési for-
mákat és megoldásokat, végül egyáltalán nincs érdektelen 
messzeségben az irodalomtól, az irodalmi ábrázolástól. Hiszen 
a termelésnek a nagyüzemi, modern formáját, a belső és külső 
piac mozgástörvényeihez való alkalmazkodást, valamint pl. a 
nemzeti és nemzetközi kooperációt mégis emberek valósítják 
meg, akik ezekben a mozgásirányokban nem gépek és bábuk, 
benső kínlódás, szenvedés, gyötrődés, kudarc és siker, öröm, 
diadal nélkül. Kétségtelenül igaz, hogy ebben a kibontakozás-
ban igen sok a korrupt ember, a diktatórikus vezető és a hozzá 
nem értő vezető, az egyéni célokra tekintő ügyeskedő, sőt a 
másokat kíméletlenül vagy leplezve a háttérből tönkre si-
lányító ember, az olyan, aki nem a helyére való; és rengeteg a 
hiúság, az irigység, a féltékenykedés, az alaptalan öntúl-
értékelés, a hisztériás handabandázás stb. 

Az életnek ez a szegmentuma vagy ezeket a társadalmi 
negatívumokat kitermelő emberek ezen negatív szegmentumai 
kétségkívül nem autentikusak, de a szocialista eszmeiség szem-
szögéből nem autentikusak. Továbbá az is igaz, hogy az 
említett társadalmi negatívumokat kitermelő emberek életének 
egy másik szegmentuma, amellyel mégiscsak részt vesznek a 
mezőgazdaság, az ipar vagy a kultúra és a tudomány kibonta-
kozásában, mindezek ellenére pozitív. Mintha az eddig említett 
darabok írói erről elfeledkeznének, mert a valóságot nem az 
egész nézőpontjából látják, vagy nem az egész valóság figye-
lembevételével szólnak akár a nem-autentikusságról, akár az 
infantilis feladat-elodázásokról. Ezen darabokra az a jellem-
ző, hogy az élet egyik aspektusát abszolutizálják; vagyis úgy 
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ábrázolják, hogy drámai világukból hiányzik a valóságunkban 
meglevő fontos dinamizmus: az egész társadalmi életben végbe-
ment kibontakozás, gazdagodás, amelyeket még a negatív élet-
mozzanatokat létrehozó emberek is hordoznak. A valósághoz 
való viszonyból és így e darabokból éppen ez az átfogó pers-
pektíva hiányzik. És ebből a szűk perspektívából, az életnek 
csak egyik aspektusára való koncentrálásból következhet az a 
szemlélet, amely az egész valóságot látja nem-autentikusnak. 
Ezt még akkor is, mint lényeges és hibás jellemzőjüket kell 
említenünk, ha tudjuk: ennek a szűkebb perspektívának a 
kialakulását a kultúrával, az irodalommal bármilyen jelleggel 
foglalkozók számára segítette az a társadalmi dinamizmus, 
éppen a 70-es években, amely szerint — persze nyersen ki-
fejezve - csak az a fontos, ami gazdaságilag fontos áru. így ez 
az „áru-szemlélet" valóban nem-autentikussá fokozza le az élet 
azon szegmentumait, ahol nem a gazdasági árutermelés folyik, 
amelyek a tudatnak, a benső világnak a sajátos kérdései. Azon-
ban csak ezt ábrázolni, illetve azt, ami ebből a tényből 
kompenzációként hangulatilag következik, miszerint csak a 
magánszféra a fontos; vagy azt a hangulatot megjeleníteni, 
hogy már a magánszféra autentikussága sem a személyeken, az 
egyedeken múlik, hanem általános dinamizmusokon, nyilván 
a valóság igaz arányainak az eltorzítása. Persze minden író arról 
a témáról ír, amelyikről akar. De az elemzőnek kötelessége 
figyelembe venni a valóság egészét, és tudni, hogy az írástudók 
valódi felelőssége nem engedheti meg a valóság egyik igaz, 
meglevő szegmentumának olyan abszolutizált bemutatását, 
amely eltorzítja a valóság arányait, nem levőknek tekinti a 
kibontakozás erőit, s ezt még mint viszonyítási pontot sem 
alkalmazza. 

* 

A művész dolgáról, feladatairól egészen más képet kapunk 
Kocsis István Vincent van Gogh c. monodrámájából, amelyet a 
Forrás közölt 1980. júniusi számában. Kocsis István igen 
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tiszteletre méltó módon, magányos küzdelmet folytat a 
monodráma kimunkálásáért. A monodráma elméleti kérdései-
ről most nem szólhatunk. Pusztán annyit jegyzünk meg, hogy 
egyfelől különböző okok miatt korszerűnek látszik; másfelől, 
hogy itt is meg kell találnunk a dráma lényegbeli jegyeit, noha 
változott módon. Vagyis a mono dráma nyilván nem azonos 
azzal, hogy valaki elősorolja benső világának tartalmait. 

Kocsis István eddigi monodrámáinak alakjai mind törté-
nelmileg ismert személyiségek. Ez egyfelől előnyt biztosít 
azáltal, hogy a főhős a megírástól függetlenül, már eleve jelen-
tős személyiségnek minősül, akinek minden szava már ezért is 
tartalmasabbnak tűnik, mintha ismeretlen XY. lenne. Másfelől 
azonban ez igen nagy nehézséget ró az íróra: neki, az általa 
megírottakkal is bizonyítani kell az alak jelentős mivoltát. Ez 
különösen akkor nehéz, ha a főhős nemcsak történelmileg 
jelentős személyiség, mint pl. Bethlen Kata, hanem, ha igazol-
tan zseni, mint pl. Bolyai János vagy Vincent van Gogh. 
Ismeretes, hogy zsenit hitelesen megírni majdnem lehetetlen; 
vannak, akik egy nép tudatába olyannyira beépültek, hogy 
művészi munkában való ábrázolásuk talán lehetetlen is, mint 
pl. Petőfi Sándoré. 

Kocsis Istvánnak itt majdnem sikerült a lehetetlen: hitelesen 
megrajzolt zseni áll előttünk. A „benső pontok", amelyekhez 
való viszonyhálózatai jelennek meg: barátja, Paul Gauguin; 
testvére Theo; két szerelme: a hideg-rideg, elutasító Kee 
Strickert és az alkoholista utcalány, Sien M. Hoornik. A 
monodrámában a hozzájuk való viszonyok helyezik van 
Goghot a viszonyhálózat középpontjába, középpontos drá-
maszerkezetet létesítve. A felidézett alakokhoz való viszo-
nyának tartalmait teljesen áthatja festményeihez való vi-
szonya és régebbi életéből prédikátorsága, amelyekben saját 
művész-mivolta jelenik meg. Akkor azt prédikálta, hogy a 
legszegényebb bányász az isten, s ez lényeges része művészeté-
nek is: a szegények, elesettek és megalázottak ügyéhez való, 
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soha nem szűnő ragaszkodása, s az erre vonatkozó prédikátor-
sága. 

Mikor a monodráma elkezdődik, már Gauguin is magára 
hagyta, elindult a trópusokra. Az ezzel teremtett benső szituá-
cióból bomlanak ki a felsorolt emberekhez való — mindegyik-
hez különböző! — viszony-dinamizmusai, s „nekik" kínlódja ki 
élete jelentős tartalmait. Ebben nincs semmi szokványos vagy 
nem szokványos „őrület"; Kocsis István nem a könnyebbik 
megoldást választotta. A benső tartalmak egyik leg-
fontosabbika — s ez a festő és az ember bensejének meg-
mutatásához remek élettartalom - az „elégés előtti pillanat". 
Ennek a csodája akkor következik be, mielőtt az ember és a 
mű „hirtelen óriássá válva ég el, hirtelen istenné lényegülve ég 
el, hirtelen az egész világot befogadva önmagában ég el!" 
(Kocsis I.: I. m. 11 — 12.) Ezt érezték meg benne azok, akik 
közelálltak hozzá, és éppen ezért menekültek el környezeté-
ből; s ezért menekültek el képei elől, hiszen nem értették „az 
elégés előtti pillanat csodáját". Nemcsak élete, képei is ilyenek, 
különösen napraforgója, ami „halála pillanatáig szembenéz a 
Nappal, pedig élete közepén már megsejti, hogy megölni akarja 
a Nap (. . .) Ez a kép tehát kifejezi az e m b e r t . . . A Nap és az 
ember viszonyát, az ember és a világ viszonyát, az ember és 
ember viszonyát." (I. m. 11.) Ez a gondolat többször fordul 
meg benne, de mindig más és más variációban szenvedi ki 
magából; jelzi az ember lázadását az életét nyomorító zsarnok-
ság és az önmagát nyomorító szolga-én ellen; jelzi a leg-
elesettebb bányászokkal való közösségvállalást; a „prédikátor-
művészt" — amit sem Kocsis István, sem hőse nem szégyell! —; 
jelzi, hogy az igazi művésznek soha nem szabad, semmiféle 
értelemben, külső és belső értelemben sem a saját bizton-
ságával törődnie; jelzi, hogy „Kénytelen a lényegek titkát, az 
igazságok igazságát keresve keresni." (I. m. 18.) Az elégés előtti 
pillanat, amikor az egyéniség és a mű óriássá nő, istenné 
lényegül és az egész világot magába fogadva ég el, képes vele és 
általa az emberekkel megtaláltatni azt az utat, „melyen csak az 
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haladhat át, aki képes kibújni bőréből . . . Nem értik? Képes 
levetni a lelkére kövesült emberi te rmészete t . . . Még mindig 
nem értik? . . . Aki képes önmagában megölni a szolgát." (I. 
m. 21.) 

Kocsis István ebben a remek monodrámában a valódi 
művész benső világát keresi és fejezi ki, akinek életét-művésze-
tét nem az élet részletei, nem partikularitásai telítik, aki a 
lényegre figyel, a történelmileg és társadalmilag megalázott 
ember felemelésének szolgálatába állítja önmagát és műveit. 

* 

Ha némi túlzással is, de mégis mondhatjuk, hogy Csurka 
István Házmestersirató c. darabjában (Alföld 1980/1-2.) két 
társadalmi réteg kapcsolata jelenik meg; a lumpenproletáriá-
tusé és az értelmiségé. 

Jónásné, tipikus nagyvárosi házmesterlakásban a tömb-
bizalmi segítségével és fedezésével bögrecsárdát tart fönn: a 
környéken dolgozó építőipari munkásoknak - milyen jel-
lemző, hogy a drámának csak a lehető legkülső szélén jelennek 
meg — illegálisan pálinkát mér. A család tipikus lumpen-
proletár család. Jónásné fia, Rudi épp most szabadult a bör-
tönből; szabadlábon húga „forgalmazásával" foglalkozott, s 
duhaj, részeg életet élt. Míg a börtönben volt, húga. Kati 
némiképp változtatott foglalkozásán, Herceg Pistától, az alko-
holista költőtől született gyermeke. Itt él még Jónásné élet-
társa, Polgár, a parasztból lett lumpen. A dráma alapszituáció-
ját az teremti meg, hogy Szász, a tömbbizalmi, szociológiai 
felmérést végző csapatot hoz a lakásba. 

Ez a mozzanat kétségkívül szituációt eredményez, mert 
Jónásnéék nyomozókat vélnek bennük, akik voltaképp a 
bögrecsárda ügyében jöttek. A drámai szituáció azonban elég 
hamar eltűnik, mert rájönnek, nem ez a csapat célja. Ekkor 
némiképp új viszonytartalom alakul ki: a társadalmi bizalmat-
lanság. A lumpenek egyáltalán nem hiszik, hogy az értelmisé-

8 Irodalomtörténet 1982/2 
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giek megérthetik őket. A szociológiai jellegű kérdésekkel szem-
ben erős ellenérzés és gyanakvás támad fel bennük. A dráma 
ekkor átalakul életkép-sorozattá. Az időközben megérkezett 
alkoholista költő megfordíttatja a helyzetben levők vektorait: 
a szociológusoknak kell vallaniok önmagukról, életükről. 

Ettől kezdve az alakok csak önvallomásokban nyilatkoznak 
meg. Lippai, a régi középosztály alsó rétegéből származik, s 
csak a karrier érdekli, a ,,lihegő hajtás", de rájön, hogy élete 
még a kérdezettekénél is „vacakabb"; Poós Zsuzsa az ausch-
witzi borzalomnak a sebeit hordozza; Felleg Anna szexuális és 
kulturális nyomorban élő falusi tanítónő volt, s előző életétől 
menekülve vált a csapat tagjává; Visegrádi Irén pedig a 
Jónásékéhoz legközelebb álló, némiképp hasonló környezetből 
származik, s az az értelmiségi, aki leginkább érzékeli a garázda 
Rudinak pozitív vonásait is. 

A darab legfőbb alakja Herceg Pista, akivel Csurka István 
egészen különböző értékű és igazságtartalmú szövegeket mon-
dat el. Ő a társadalmi lehetőségekről vall. Elismeri, „Nem volt 
még nemzedék a magyar glóbuszon, amely ennyire a lehetősé-
gek emlőin nőtt volna fel." (Csurka: I. m. 2. szám, 54.) Ebben 
a tekintetben az a mostani „történelmi újítás", hogy a lehetősé-
geket nem az egyed teremti önmagának, hanem 

„A nagy szeletelő jár, nyesi, vágja a közös lehetőség tarka disznósajtját, 
s te csak a szádat tátod, és bele is esik valami. Élj vele!" (I. m. 2. sz. 55.) 
Azonban még az az idő is eljön, ,.amikor lélegzetvételre is lehetőséget 
vártok, de senki nem fog azért majd megfulladni, mert egy kis lélegzetre 
mindenki kap majd lehetőséget. . ." (I. m. uo.) 

Csurka István ezzel a mai társadalmi lehetőségeket mondat-
ja ki Herceggel, s ez a gondolat-irány eljut odáig, hogy „A leg-
nagyobb lehetőséget én herdáltam el" — nyilván alkoholiz-
musával —, de odáig is, hogy kijelenti: ő azokat mondja el itt, 
„aminek elmondására mondjuk kint az udvarban — egyáltalán 
az udvarban - már nincs lehetőség". (I. m. uo.) Ezt Szász 
uszításnak minősíti, de persze kritikájának éle azonnal tompul, 
ezzel: „Először is az értelmiséget vissza kéne szorítani, mert a 
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legnagyobb baj az, hogy ez a szőrszálhasogató banda már 
mindenüvé odatolakszik és mindenbe belepofázik!" (I. m. 
uo.) A darab későbbi pillanatában Felleg Anna is nekitámad 
azzal, hogy másvalakit ezért a szövegért már régen elvitt volna 
a rendőrség. Ekkor Herceg ezt mondja, nem kis öntúlértékelés-
sel: „Azért szövegelhetek, mert tehetséges vagyok. Inkább itt 
szövegeljek, mint a papíron vagy a mikrofon előtt. Én elnézem 
nekik, hogy ők elnézik nekem." (I. m. 2. sz. 63.) Herceg Pistá-
ban csak alkoholizmusa negatív, vagyis csak az jelenik meg kri-
tikával. Szövegei nem úgy hangzanak, mint az ő negatív aspek-
tusának a megnyilvánulásai. Ezért ezek megint csak legföljebb 
féligazságok. Ő nem az a művész, aki az elégés előtti pillanatá-
ban magába fogadja az egész valóságot, és nem az, aki szenve-
délyesen keresi az igazságot. 

A darabban kétségkívül meglevő társadalmi típusok tárul-
nak föl, de csak föltárulkoznak. Abból, hogy mindenki el-
mondja az életét, sok minden kiderül; pl. az is, amit Herceg 
mond ki: „Magyarországon nem szabad vetkőztetni. A leg-
szebb testeken is lőtt sebek virulnak." (I. m. 2. sz. 54.) vagyis, 
hogy a lumpenek éppoly történelmi sebet hordoznak, mint az 
értelmiségied. Ebből azután a daiab szerint olyan ,.közösség" 
teremtődik, amelyben — enyhén bepálinkázva - enyhén nacio-
nalista hangulatban oldódnak föl az ellentétek; amit a 
Kossuth-nóta közös eléneklése jelenít meg, mint zárómozza-
nat. 

Látható, a darab valóságanyaga önvallomásokban nyilvánul 
meg, s voltaképp nem a lumpenproletárok és az értelmiségiek 
közötti viszonyban, hanem csak legföljebb egymás számára. E 
feltárulkozások ui. nagyon kevéssé változtatnak a közöttük 
levő viszonyokon, ami drámailag lényeges lenne. A kezdeti 
bizalmatlanságból a mindenkiben meglevő sebek feltárása abba 
a hangulatba viszi őket, hogy „Kossuth Lajos azt üzente . . ." 

Igazi, jelentős drámát nem akármely társadalmi rétegről és 
nem akármely másikhoz való viszonyáról lehet írni; csak azok-
ról, amelyek az adott korban a lényeges társadalmi dinamiz-

8* 
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musokat, erővonalakat hordozzák. Kérdés — sőt nem is kér-
dés —, hogy a mi korunk, vagy akár csak a 70-es évek lényeges 
problémája megragadható-e a lumpenproletárok és az értel-
miség kapcsolatában? A darab alapvető problematikája, hogy 
nem ragadható meg. Ez a valóság-igazság a darab szerkezetén is 
kiütközik. A lumpenproletariátus és az értelmiség csak statikus 
kapcsolatban - önfeltárulkozásokkal - állítható egymás mellé, 
hiszen társadalmunkban nincsen olyan lényeges erővonal, 
amely a közöttük való viszonyban jelenne meg; avagy fordítva: 
ez a kapcsolat nem hordoz társadalmi lényeget. Ez a kapcsolat 
pontosan csak azért ragadható meg részeg önvallomásokban és 
drámailag statikusan, mert e két réteg tagjai kocsmákban és 
részeg állapotban „találkoznak"; s így is csak abban a közös 
hangulatban, amelyet saját partikularitásuk teremt meg. 

* 

A 70-es években felvetődött lényeges társadalmi problémák 
az ún. „történelmi" drámákban láthatók. De sajnos ezekben is 
csak a részletek. 

Fontos részletkérdés jelenik meg, noha a szűkebb perspek-
tíva a másik oldalról alakul ki, Nyerges András A ^ ördög győz 
mindent szégyenleni avagy nincs ügy c. drámájában. (Színház, 
Drámamelléklet 1980 augusztus.) 

A történet két szálon indul: a Rákóczi-szabadságharc népi 
és főúri szárnyának akcióival. Az előzőhöz tartozik a dráma 
főhőse, Kis Albert és Esze Tamás, akik még Rákóczi hazatérése 
előtt elindították a felkelést, s ügynek, elsősorban a nép ügyé-
nek tekintették. A főurak — Károlyi Sándor gróf elképzelése 
szerint — álnok módon beépülnek Rákóczi vezérkarába, hogy 
belülről fékezzék és bomlasszák a szabadságharcot. A cím 
Károlyi Sándor mondása. Akkor hangzik el, amikor fenti el-
képzelését elmondja „reálpolitikának" nevezve, s Perényi 
Miklós, nem értvén a terv számukra való jelentőségét azt vágja 
Károlyi szemébe: „Szégyenkeznék a helyedben!", s erre feleli: 
„Az ördög győz mindent szégyenleni!" (I. m. 10.) 
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A dráma Kis Albertről szól. Ő végig a nép ügyének tekinti a 
szabadságharcot. Nem engedi, hogy a gazdatisztek a főurak 
jobbágyait visszavigyék a seregből a birtokra dolgozni; a neme-
sek gulyáit az éhező kuruc katonáknak vágatja le; leleplezi, 
miként szabotálja Sennyei István, Károlyi eredeti tervei sze-
rint, Szatmár ostromát. 

Ám a szabadságharc vezetése alapvetően védelmezi már a 
közéjük állt fő- és köznemesek érdekeit, mintegy elhagyva a 
nép ügyét, s így a cím mindkét része erre is vonatkozik. Ebben 
a helyzetben Kis Albert tetteit és magatartását törvényellenes-
nek, Rákóczi rendeletei megszegésének minősítik, elfogatják, 
méghozzá Esze Tamás segédletével, s kiadják kivégzésére a 
parancsot. 

Világos, hogy a 70-es évek egyik problematikájáról van szó, 
annak a nézőpontnak a megjelenéséről, amely — ha nem is 
egyértelműen és teljesen nyíltan — az „ügy" elhagyásának 
minősíti a gazdasági reform következtében előállott negatív 
jelenségeket. A drámában azonban ez egy kissé egyoldalúan 
jelenik meg, épp azáltal, hogy a szabadságharcnak csak a 
főurak beépülése következtében kialakult negatív tendenciáit 
állítja előtérbe, s nem jeleníti meg az „ügy" haladását is. A 
szabadságharc eredményeit legfeljebb csak elmondják. A 
dráma zárórészében még az a hír is érkezik, hogy Károlyi 
Sándor hagyta elveszni a Dunántúlt, s hogy a Szatmár ostro-
mát elszabotáló Sennyei csak komolytalan „háziőrizetben" 
van. Mindezek egyáltalán nem jelzik, hogy az „ügy" mégis 
haladt előre. Esze Tamás megváltozása is az „avagy nincs 
ügy"-re bizonyíték. A nép ügyéért áldozatokat vállaló Esze 
Tamásból Rákóczinak olyan föltétlen híve lett, aki neki min-
denben igazat ad; s elfelejti, hogy Rákóczi nem hozza meg a 
nép ügyében a megígért rendeleteket, s még Kis Albert csele-
kedeteit is elítéli. Jellemző az is, hogy Rákóczi személye nem-
hogy nem jelenik meg a drámában, de ő Kis Albertnek, illetve 
az általa képviselt társadalmi mozgásiránynak annyira fölötte 
áll, hogy tárgyalásai, elfoglaltságai, gondjai miatt Kis Albertet 
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még csak nem is fogadja. K s Albert vele legfeljebb a fejedelem 
legalázatosabb hívévé vált Esze Tamáson keresztül érintkezhet. 

Látható, elég sok társadalmi kérdés jelenik meg Nyerges 
András drámájában, amely a 70-es évekre vonatkozik, de anél-
kül a lényeges erővonal nélkül, amely azt hordozná, hogy ha 
sok képviselőjében kihunyt is a nép ügye, azért az mégis haladt 
előre. A dráma igen nagy érdeme, hogy az életnek nem a 
„privatizálásait", hanem társadalmiságát ragadja meg. Ennek és 
jó megoldásainak ellenére azért nem vált igazi jelentős művé, 
mert a legfőbb erővonalat elmulasztotta a mű világán belül 
megérzékeltetni. Márpedig a társadalmi kibontakozás erőinek 
megjelenése nélkül sem az ábrázolt világ nem válik totálissá, 
sem alakjai nem tudnak teljessé válni. Ha csak a „reálpolitika", 
vagy inkább: a „pragmatizmus" jelenik meg, amely főként a 
„menetrendre" ügyel, s jóval kevésbé a „vonat" tartalmára és 
céljára, nincs erő, amely a személyiségeket teljessé bontakoz-
tathassa. 

Szabó Magda A meráni fiú (In: Szabó Magda: Erőnk szerint 
Magvető, 1980.) című drámája majdnem nagy dráma. Túllép 
Az a szép fényes napon is, amelynek alakjai nem voltak igazán 
mélyek, de nagyon hatásosak. Nemzeti, társadalmi önismeret 
jelenik meg itt azáltal, hogy Béla király közvetlen környezete 
nem hiszi veszélyesnek a tatárokat, s ezért nem tudatja a 
híreket az elzárkózott királlyal, és nem is tesz a tatár-veszede-
lem elhárítására semmit. Az igazi önismeretet persze nem ezek 
a szimptómák, hanem az okok adják. 

A koronatanács tagjai rendre alkalmatlanok posztjuk betöl-
tésére. Gerecse, az elhárítás és hírszerzés vezetője kivégezteti 
saját hírszerzőit, mert szerinte elképzelhetetlen ostobaságokról 
hoznak híreket, s közli: „hát ki veszi ezt a mongol ízét komo-
lyan?" (I. m. 232.) Az Országbíró pedig kijelenti: „nem 
vagyok hajlandó pánikhangulatban élni egy ázsiai horda 
miatt." (I. m. 232-233.) A Főlovászmester szerint: „Szerve-
zetlen, barbár, kisszámú horda, aminek a híre nagyobb, mint 
a tényleges ereje. Csak pusztai népeket tudtak legyőzni, igazi 
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országgá még nem volt dolguk." (I. m. 290.) Béla király Kö-
tönyt, a kun kiräyt rendeli a nádor mellé vezérkari főnöknek. 
Kötöny képtelen elmondani a maga terveit, mert „Urak, ha 
folyton elkanyarodunk a témától, sose tudom kifejteni, amit 
akarok." (I. m. 304.) Az „értekezleten" mindenki a maga iga-
zát hajtogatja, a koronatanács tagjai mérhetetlenül hiúak és 
fontoskodók. Vagyis a valódi demokratizmusnak semmi nyo-
ma. Nem a kollektív bölcsesség, hanem az egyedek öntetszel-
gése uralkodik; az a törekvés, hogy mindegyikük bebizonyítsa, 
ő tudja és ismeri, méghozzá a legjobban, sőt: egyedül jól a hely-
zetet. A Nádor még ezt is kimondja: „Én nem szoktam munka-
közösségben gondolkozni." (I. m. 291.) 

A tehetetlenségnek, az alkalmatlanságnak a mélyén több 
motívum húzódik. Nemcsak a mérhetetlen hiúság, amely 
egyéni pszichológiai aspektusában nárcisztikus öntetszelgés, 
hanem a tevékenységtől való irtózás is. Szabó Magda igen 
szerencsés, és további lényeges tartalmi lehetőségeket rejtő 
megoldással érte el, hogy a koronatanács tagjainak alkalmatlan-
ságát drámai módon állítsa elénk. Ha ők csak egymáshoz való 
viszonyaikban nyilatkoznának meg, itt is csak drámaiatlan 
önfeltárulkozásoknak lehetnénk tanúi. Melléjük állította azon-
ban azt a Kötönyt, aki egyfelől kun, másfelől már harcolt a 
tatárokkal reálisan ismeri őket, pontos híreket hozó hírszerzői 
vannak. így a dráma világán belül - és nemcsak történelmi 
ismereteinkben — jelenhet meg a veszély realitása. Ugyanakkor 
Kötönyhöz, mint kun királyhoz való viszonyaiban a nemzeti 
„öntudatból", a nemzeti öntúlértékelő magatartásból, vagyis: 
nacionalizmusból fakadó fölény is megjelenhet, mint amely 
meggátolja őket a valóság reális felmérésében. A narcisztikus-
ság itt tehát társadalmi aspektusában — miként a valóságban is 
gyakorta - nacionalizmus, ami az egyik oka lesz az ország 
elpusztulásának. Másfelől azonban a nyugati segítség elmara-
dása. A Pápa a német-római császárral hadakozik, s ezért csak 
imádkozik a magyarokért; Frigyes, Ausztria uralkodója pedig a 
tatárok győzelmét akarja. Ő ui. biztosítékot kapott, hogy a 
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mongol hódítás a Lajtánál megáll. így a kínai faltól a Lajtáig 
olyan hatalmas birodalom húzódik majd, amellyel „forradal-
masítani lehet a kereskedelmet". (I. m. 334.) Frigyes ezért 
tudatosan becsapja Bélát, hamis tényekkel áltatja, s a király 
hisz neki, s hozzájárul, hogy Kötönyt megöljék. 

Az ország romlásához a maga egyéniségével Béla király is 
hozzájárul. Először azzal, hogy vallásos vakbuzgalmában nem 
érdekli a nép sorsa: a népet gyógyító sámánokat kivégezteti. 
Igaz, hogy nagyon erélyes, de ebben a tekintetben is elvakult; 
kijelenti például: „A kunokat mindenki szereti, nádorispán úr, 
mert a kormány így határozott." (I. m. 239.) A legtöbb bajt 
azonban az a trauma okozza, amelyet anyjának, a meráni 
Gertrudnak a megölése épített belé, s amely azóta is vezérli 
cselekvéseinek tekintélyes részét. A hírszerzés vezetőjét, Gere-
csét azért bocsátja el, mert Bánk bánt merte említeni. Helyére 
a Főlovászmestert nevezi ki, aki a feladathoz még annyit sem 
ért, mint Gerecse. A koronatanács tagjait Béla azokból válo-
gatta össze - mintegy, értenek-e a dolgokhoz vagy nem - , 
akik családjának semmi köze nem volt anyja megöléséhez. 

Talán ennyiből is látható, sokrétű dráma ez, amelyben 
olyan egyéniségek, gondolkodás- és magatartásmódok, a való-
sághoz való olyan viszonyok jelennek meg, amelyek a magyar 
történelem számos pontján fellelhetők. Ki tagadhatná, milyen 
sokszor okozott már vereségeket és veszteségeket a „helyzet-
ben" levők hiú öntetszelgése, a vakbuzgalom és az ezekből 
szervesen következő alapvetően hiányos valóságismeret; vala-
mint az öntúlértékelés. 

Ez az igazán jelentős mű, megítélésünk szerint két okból 
nem lett nagy dráma. Először azért, mert nem mindegyik jelle-
me mélyül el igazán, lévén, hogy sok az a szövegrész, amely 
csak az adott drámai mikrohelyzetre vonatkozik, de bennük és 
általuk az egyéniség nem szélesedik tovább. Másrészt egy kissé 
túlbonyolított, mondhatni: némely részében epikus a cselek-
mény. Csak a műben felvázolt élethez tartozik — s ezért 
epizódok — Mária királyné, a görög ceremóniamester, 
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Evsztratisz, valamint Pál atya és Teuton János, továbbá Villard 
de Honnecourt, a szobrász. Igaz, hogy a szobrász kivételével 
mindegyik alak valamelyest hozzákapcsolódik a drámához is, 
de csak eléggé vékony szállal, mással is helyettesíthetően. Az I. 
rész azon jelenetei, amelyekben ők szerepelnek, rendre drama-
turgiai poénokkal zárulnak; ami bizonyítja, hogy alakjaikat 
csak dramaturgiai fogásokkal, az ilyen értelmű mesterség jó 
ismeretével lehet a dráma világába bekapcsolni. 

* 

Az 1980-ban megjelent drámák közül azok sem más jelle-
gűek, amelyekről nem szóltunk; azok is beilleszthetőek az 
elemzett művek valamelyike mellé. Három jellegzetességet 
említettünk: azt, amely asszociációs technikával, továbbá nem 
megfelelő jelhasználattal, ezért sok vonatkozásban érthetetle-
nül nem vagy nem mindenben autentikus világot állít elénk, s 
amely ezáltal eltorzítja a valóság arányait; azt, amely valósá-
gunk negatívumait azáltal abszolutizálja, hogy a társadalmi 
kobontakozás eredményeit a művön belül még viszonyítási 
pontként sem alkalmazza; illetve azt, amely többé-kevésbé 
lényeges társadalmi kérdéseket állít elénk. A legtöbb új drámát 
ennek a három jellegzetességnek a keveréke jellemzi. Sajnos 
kevés az olyan eredmény, amelyet Kocsis István produkált az 
igazi, az elkötelezett művész benső világának kibontásával; 
vagy mint amelyet Szabó Magda ért el, megmutatván azokat az 
embereket, akiknek jelentős részük van még az olyan vesztesé-
gekben is, amelyek úgy jelentkeznek, mint az elérhetőnél 
kisebb eredmények. 


