
LOVASS GYULA:

TRAGÉDIA NÉLKÜL

Van egy újabb francia regényeImélet, mely azt állítja, hogya. re
gény közösségellenes műíai, az egyénn~k a közös~égi konvenciök,
megmerevülő társadalmi formák és előjogok ellem lázadása h~za
létre kiábrándulás és gúnyos fölény van a mélyén s olyankor szüle
tik ~ikor a gondolkodó ember a körülötte lévő társadalmat egyre
ke~éS1bbé érzi védelemnek és meleg fészeknek, hanem inkább
börtönnek az életet gátló formalizmusok rendszerének, hatalmas
kodók túlkapásainak, buták és fontoskodók paradicsomán~k. A r~
gény, - tanítja ez az elmélet s mi is igazat adunk neki, ha G!l
Blasra, vagy a korai angol regényre gondolunk, - a regény elso
sorban társadalomkritíka, elégedetlenség szél belőle s egyszer a
gúny, máskor a düh, harmadszor az álszent beletör~d~~ buta ké
pével harcol, de mindenképpen "destructeur de la cité .

Lehet, hogy ez az elmélet a regénynek csak egyik típusát vi
lágítja meg, van azonban egy másik irodalmi műfaj, amelyre nézve
majdnem tökéletesen érvényes ennek a tételnek - az ellenke
zője.

A tragédiáról van szö, Arról a tragédiáról. melynek meghatá
rozásához Péterfy úgy akart eljutni, hogy a tragikus érzés termé
szetét kutatta, vagyis nem a művet, hanem a mű adta közönségbeli
reakciot. Valóban, nincs is műfaj, melyhez annyira oda lenne nőve

a közönsége, nincs műía], melyről lehetetlenebb lenne úgy be
szélni, hogy nem szélunk a társadalomról, melyből kinőtt. A tra
gédiában mindig egy társadalom néz szembe az emberi nagyság-ról
való fogalmával, legmagasabb eszményeivel, belső törvényeivel. A
tragédia kilzdelem és feszültség, két elv, két eszmény ütközik ÖS7..

sze benne minduntalan. E kettő közül az egyiket a tragikus hős

képviseli, a másikat nem egyszer maga a társadalom. A régi esz
tétika ilyenkor beszélt tragíkai vétségről, megsértett világrendről,

a bűnhöz képest túlzott bűnhődésről. De ha még a tragédiát nem
is lehet visszavezetni a nagyméretű, elbizott lélek és a t4rsadalmi
eszmények összeütközésére - és gyakran nem lehet, - a tragédia
akkor is a társadalomba ágyazédík, mert csak a társadalmon belül
képzelhető el az elveknek és eszményeknek olyan rendszere, mely
bizonyos különbségeket tragikus feszültséggé merevít s csak bizo
nyos hitelvekból, az emberi eszmények és törvények egy bizonyos
társadalmon belül megvalósult rendszeréből következhet olyan
szellemi magatartás, mely egy eseménysorozatot önkénytelenül
tragikusnak talál.

Azt mondhatnánk, az egyes tragédiákban nyilvánuló tragi
kumnak voltaképp csak egy bizonyos társadalom számára van meg
a kényszere, illetve csak arra a nézőre hat, aki elfogadja azokat
az elöfeltevéseket, rnelyek a tragédia mögött álló társadalomban
adva voltak. A eid csak annak tragédia, aki bele tudja élni magát
a Napkirály Franciaországának udvari világába, kínos becsület
érzésébe. Mert a tragédia jobban hozzá van kötve a közönséghez,
mint bármi más irodalmi mű, történetisége, vagyis a mögötte lévő

társadalom összetétele, stílusa, szellemtörténeti helye is erősebben
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esik latba. De hát vannak igen finom irodalmárok, kik Corneille
on mindig fintorogtak, mert ök más üstökben másféle szenvedélyt
párolnak, szegény Corneille túl hazafias, szönokías, egészséges ne
kik. Dehát Shakespeare? Ö tán nem volt kitéve a történelmi ízlés
változásoknak ? A francia klasszikus század sohasem szerette.
Miért? Mert udvaronel eszményeitöl, formai pedantériájától igen
messze állott a Shakespeare mögött álló társadalom egyéni em
bere, a szabad személyíség eszménye.

De a tragédia-író is egy-egy társadalom gyermeke s a maga
korából meríti az életnek azt a látványát, melyet tragédiáiba
zsúfol. Taineböl emlékszünk még Shakespeare közönségére, Nos,
amilyen volt közönsége, vagyis egy feltörekvő, zabolázatlan, naív
és vad társadalom, olyanok lesznek tragédiái is. És éppen olyan
élményekre van szüksége, aminőket ebben a társadalomban sze
rezhet, hogy valóságnak vehesse, társadalmi eszményekként kezel
hesse két olasz nemesi család halálos gyűlöletét, Othello Iélté
kenységét, vagy a velencei kalmár fösvénységét. Vagy nézzünk az
egyik görög irodalomtörténeti közhely mélyére. Mi Aischylos és
Euripides különbsége? Aischyloshoz még el kell hinni az istene
ket, Eurípideshez már csak azt, - persze ez sem könnyebb, 
hogy az ember ember. De ez voltaképp a mögöttük lévő társadal
mak különbsége. Mert amit a társadalom nem hisz, nem vállal, azt
az író sem igen vállalhatja. Nem vállalhatja, mert azok az elvek
és eszmék, melyeken a tragédia épül, voltaképp olyan természe
tesek, magátólértetődők, beidegzettek az író számára, hogy meg
sem fogalmazhatja öket, csak két-három órás párbeszédben kerül
getheti társadalma alaptörvényeit, mint ahogy a csillag bolyong
pályáján. A tragédiaíró nem lázad kora ellen, annak elvei számára
természetes adottságok s ami társadalma eszméiben nemes alap
anyag, tiszta törekvés, az olyanannyira egy vele, hogy más esz
ményt el sem tud képzelni. Ha bírál, legfeljebb kora eszményeinek
megvalósulását bírálhatja, nem elvet, hanem gyakorlatot és
embereket.

A tragédiaíró e belső nemessége, igazi konstruktivizmusa, va
lódi nagyság után való vágya mutat rá a tragédia igazi nagy kor
szakaira. Akkor jöhettek létre nagy tragédiák, mikor a társadalom
nemes törekvéseit, belső lendületét, naivságát még nem kezdte ki
semmi. Mert csak szilárd hit, biztos társadalmi rend, világnézeti
határozottság, azt mondbatnám, önhittség tehet képessé egy írót
arra, hogy bizonyos elveket olyan szenvedélyesen állítson szembe
egymással, hogy abból tragédia keletkezzék. Csak az a társadalom
rendül meg a nagyság bukásán, amelynek világnézeti rendszere
zárt, amelyik hisz a maga eszményeiben, amelyik bízik magában.
És a bukást csak az az író tudja megrendítővé tenni, aki mögött
jóhiszemű társadalmi tudat van, aki hísz a bűntudat erejében s
nem keres arnoralis kíbúvökat, felemelni is az tudja közönségét,
aki hihet a társadalomért hozott áldozat értelmében, vagyis a jö
vőben. A tragédiának az a négy korszaka, melyről Péterfy beszélt,
azt hisszük, nem mond ellent ennek.

Egy felbomló társadalomban, ahol a világnézet alapja meg
ingott, ahol a társadalom magasabb eszményei feledésbe mentek,
buta politikusok ajkára kerültek, ahol a társadalmi erkölcs for
masággá lett az író számára, lehetetlenné válik a tragédia. Miért
ütköztessen össze eszményeket, melyekben senki sem hisz, hogyan
teremtsen tragikus feszültséget, mikor társadalmának erői szüntele-
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nül kitérnek egymás elől, kompromisszumokat kötnek, semmit
sem kockáztatnak s legfeljebb hátulról bunkózzák le egymást?
Beszélhet-e nagyságról, elmerészkedhet-e szenvedélyes szavakig,
mikor egy sokat próbált, igen ravasz társadalomnak annyi a jól
megalapozott gyanuja mínden nagyság ellen, mikor az ilyen tár
sadalom, éppen mert annyi hamis páthosszal és hazugsággal fa
lazta körül magát, a legőszintébb pathoszt sem bírja már s idege
sen üti fel a fejét minden hangosabb szóra, emelkedettebb kifeje
zésre, mert beidegződött rá, hogy ez az a hanghordozás, amellyel
általában be akarják csapni s ő maga is ezzel szokott becsapni
másokat. Lehet-e katharzíst adni a fel bomló társadalomnak, mely
ben az önzés és a káröröm maradt meg csak közös vonásnak, hisz
az ilyen közönség a bukás láttára csak kezét tudja dörzsölni s ter
mészetes, ha azt mondja: "úgy kellett neki .. :'

A drámának és a társadalmi közszellemnek ezt az össze
függését a politika is fölismerte, a drámát legalább is a közösségí
nevelés eszközévé akarta tenni, vagyis annak megteremtésére
használni, ami a jó dráma létrejöttének is előfeltétele. A tragédiá
val a politika már kevésbbé törődött: a politika mindig felszlnes,
a dráma pedig a legmélyebb müíai, amellett a tragédia légköre
nehezen egyeztethető össze mínden politika kötelező optimíz
musával,

Amikor Péterfy a tragédia hanyatlását felpanaszolta, a realiz
musban meg a demokráciában kereste a baj okát. Dehát demo
krácia Athénben is volt a görög tragikusok idején s Shakespeare
is volt annyira realista, mint amennyire romantikus... Inkább a
pozitivista-liberális társadalom bomlásának első jeleire gyanakod
nánk, az eszmények elszürkülésére, a világnézet megzavarodására
s amellett erős vággyal gondolnánk arra a korra, amelynek
Ibsenje, Strindbergje és Hauptmannja volt s amikor még a ma
gyar színpadon is láthattunk, - ha nem is Bizáncot és Ellákot, 
de minden évben néhány tragédiakísérletet.

Az európai társadalmi, világnézeti bomlás azóta sokat haladt
előre. Marcel Arland egyik regényhőse, Gilbert Villars, egy fran
cia fiatalember a két háború közt különös izgalommal várja a for
radalmat. Nem mintha valami jót remélne tőle. Pesszimistább en
nél, tisztában van vele, hogy az emberek sorsán semmiféle forra
dalom sem változtathat. Azért várja a forradalmat, mert tetteket
remél tőle, mert mindenből kiábrándulva egyedül a tettek míszti
kájában bízik még. A tettnek ez a dinamizmusa, míkor már nincs
mögötte sem eszmény, sem meggyőződés, nem idegen az utóbbi
idők európai közszellemétől. Néhány új olasz regényen, Malraux-n,
Montherlanton át, - akinek műveit és elveit a mai Németország
ban is sokan ismerik és idézik, - ez az önmagáért való tett utáni
sóvárgás, felelőtlen kalandvágy eléggé megmutatta már arcát s
megmutatta a tragédia lehetetlenségét. A mi irodalmunkból nehe
zebb lenne ilyen meggyőző példákat kiemelni, dehát irodalmunk
sohasem lehetett egészen őszinte, ma sem lehet az. A mult év leg
érdekesebb drámakísérletének mindenesetre Hősök nélkül... volt
a címe ...

Amit azonban társadalmunkról az író nem mondhat el, azt
elég világosan elmondja az a tény, hogy színpadjainkról mennyire
hiányzik a tragédia.

Csakhogy egy sor közismert nehézségen s a társadalmi hely
zeten túl, az író és az irodalom is hibás ebben. Minden szezonban
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öt-hat olyan ,,középfajú" drámát látunk, melynek írója kitért a
nagyobb feladat elől, ,,nem mondta végig magát", nem vállalta a
tragédiát. Két ilyen drámát nemrégiben védett meg az értetlen
kritikusok ellenében s az irodalom nevében, Orley István. Az iro
dalom szempontjából valószínűleg igaza volt. Csakhogy szín
padunkon általában az történik, hogy félig vállalt témákat jó írói
eszközökkel, fejlett irói technikával, vagyis hamis és csinált fe
szültségekkel, stílusmodorosságokkal, elegáns és szép mondatok
kal, sok metaforával sikeres és irodalmi darabbá menekítenek a
tragédiával való birkózás kötelessége elől. Nem voltunk soha az
"őstehetségek" barátai, de nem bízunk már abban a csiszolt és
gondos irodalmiságban sem, mely csak azt vallja be, hogy nem
mer hinni az emberi élet örök elvi és eszmei konvencióiban, vagy
legalábbis nem azzal a hévvel, amely a tragédiához szükséges.
(Szinte kedvünk lenne nekünk is védelmet írní egy színdarab mel
lett, Remenyik Atyai háza mellett, mert az legalább társadalmunk
érzelmi konvencióira mer építeni s így - utolsó jelenetét nem szá
mítva - közelebb is visz bennünket a tragikus érzésekhez, mínt
néhány "irodalomban" csillogóbb társa.)

Színházkultúránk, - igy halljuk néha, - új virágzás előtt áll
Új tömegekből lettek nézők, tudatosabb a színházpolitíka, fel
ismerte közösségi feladatait, irók írják megint a darabokat. J61
Csak ne irodalmat írjanak, hanem kísértsék meg egyszer, végre
a tragédiát.

Lovass Gyula

HOLLO ERHO:

UTAZÁS

Elutazom majd, barátaim, el.
kóválygó kedvű, ingatag hajómon,
amerre karcsú tervek 'vágya von
lassan líbegve.

Elutazom és sorsorn hűs keze.
vagy vad érintése zuhog szívemre,
oly míndegyl Az Isten megírta már,
ami történik.

Vezető csillagok alatt futok.
sötét nagy egek alatt hánykolódom.,
megütközöm a sziklaszirtek élén
vakon, ijedten.

S ha visszaérkezem, nem fogok szólni,
merre jártam, milyen szelek ragadtak,
nagy némasággal járok köztetek,
ismerőseim.

ts amit láttam és amitátéltem.
keserü bánat lesz? arany öröm?
Megtudjátok, itt fog caillogní mind
a két szememben.
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