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Történelmi drámák - mai vígjátékok

Álarcos vígjátékok

Míg az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején dráma-
irodalmunk gondolati, művészi szinkronitást tudott teremteni
művészet és társadalmi valóság között, s a korszak nagy tár-
sadalmi, emberi kérdései adekvát módon tükröződtek a művek-
ben, a hatvanas évek második felétől ez a szinkronitás fokoza-
tosan csökken. E csökkenés mögött, okként, eredőként nem az
alkotói energiák kifáradása, nem művészi nemzedékváltás
húzódik meg. Elsődleges kiváltóként semmi esetre sem. A meg-
határozó a társadalmi valóság átrendeződése. Ezekben az évek-
ben a nagy, nyílt társadalmi átalakulások korszaka a végéhez
közeledik, a mozgás lassúbbodik is, rejtettebbé is válik. A kon-
szolidáció oldja és akadályozza az ellentétek nyílt megütközését,
és a nyomában kialakuló társadalmi légkör - pozitív indulati
töltettel - maga is természetesíti az ellentétek, az ellentmondások
nyílt megjelenésének, megütközésének elfedését.

A társadalmi valóság, a társadalmi mozgás átformálódása a
drámairodalom valóságérzékelő rendszerének újjáalakítását
követeli meg. Az átrendeződés pedig - átmenetileg szinte kike-
rülhetetlen jelenség - a jelenkort a maga közvetlenségében vál-
laló drámák vonulatának érezhető leszűkülésével jár.

Egy nemzeti drámairodalom egésze azonban még ilyen kö-
rülmények között sem mondhat le a kor valóságának esztétikai
birtokbavételéről; legfeljebb arról lehet szó, hogy ez a birtokba-
vétel - művészi elemzés -- nem közvetlen, hanem közvetett úton
(utakon) jön létre. Drámairodalmunk utóbbi évtizedének
története is ezt, a közvetett utak, módok felerősödését mutatja: a
történelmi dráma és tematika megnövekedett népszerűségét, és a
vígjátékirodalom belső szerkezetének átrendeződését.

Meglehet, első pillantásra úgy tűnhet, szentségtörés a törté-
nelmi drámát és a vígjátékot egyszerre említeni. A történelmi
dráma, a történelmi tematika már önmagában valami magaszto-
sat, valami rendkívülit jelez - nekünk, magyaroknak., még fo-
kozottabban is. A vígjátékhoz viszont egészen más hangulatok,
nézői, olvasói „elvárások" társulnak -- s a „még fokozottabban"

kitétel ez esetben is érvényes. Gyakorlat és hagyomány alakította
ki ezeket a reflexeket a színháznézőkben. A színházvezetés pedig
- olykor maga a kultúrpolitikai gyakorlat is - épített erre a nézői
reflexrendszerre és ezzel, akaratlanul, tovább erősítette a
különállást, a más minőség elméletileg ugyan soha meg nem
fogalmazott, de gyakorlati tényként felhasznált állapotának
konzerválását. Az elmúlt évtized nem jelent elsöprő áttörést, a
gátak még aligha omlottak le, de kezdeményezések - művek és
bemutatók - sorozata mutatja, hogy megindult az átrendeződés
folyamata, hogy elégséges tapasztalati anyag halmozódott fel az
elmélet számára egy új elemzés elvégzéséhez.

A vígjátékirodalom belső szerkezetének módosulása szorosan
összefügg a jelenkort a maga közvetlenségében vállaló drámák
megfogyatkozásával. Még pontosabban azzal, hogy a mű-
vészileg fedezetlenül maradt funkciót részben a vígjáték vállalta
magára. A Molnár Ferenc-i hagyományú vígjátékirodalom ezt a
megnövekedett társadalmi felelősséget már nem volt képes
érvényesíteni. Azok az írók, akik e hagyomány korszerűsített

változatát képviselték - ne feledjük, hosszú éveken át az ő mű-
veik jelentették a magyar vígjátékirodalom folytonosságát -
jórészt visszavonultak. (Gyárfás Miklós például kísérletet tett a
vígjáték ilyen értelmű megújítására - Egérút -, de a sikeres
kísérletet nem a folytatás, hanem, sajnálatos módon, az elhallga-
tás követte: hosszú évek óta sem ő, sem Tabi László nem jelent-
kezett új művel.)

A vígjátékhoz fordulók immár nem a Molnár Ferenc-i ha-
gyományok útján járnak. Illyés Gyula, Örkény István, Szakonyi
Károly, Csurka István, Páskándi Géza - a névsor nem teljes -
műveiben a népi komédia, a groteszk, a szatíra, az abszurd
jellemzői mutatkoznak meg. Kacagtató játékok sora született
meg az elmúlt évtizedben. Nevetünk a Bölcsek a fan acsarkodó
hősein, a Kulcskeresők temetőkapunál landoló pilótáján, az
Adáshiba legnagyobb csodára is érzéketlen, beszűkült tudatú
szereplőin, az Eredeti h e l y s z í n tehetségtelen filmrendezőjén, de
van ebben a nevetésben valami visszafojtottság is, valami indu-
lat, valami keserv is. Nem ok nélkül, nem alaptalanul. Vígjáték
a felsoroltak mindegyike, de úgy vígjáték, hogy egyetlen vál-
toztatással tragédia lehetne bármelyik. Tévedés ne essék, nem
valami soha nem volt jelenik itt meg az újabb magyar vígjáté-
kokban: a sírás és nevetés kettőssége, tragédia és komédia át-
válthatósága Shakespeare vígjátékaiban is kísért. Ami ezekben
az említett - és nem említett - művekben elemzést érdemlő, az a
határhelyzet állandósulása: a „keserves vígjáték" vonulattá
szerveződése.

Szinte akármelyik alkotást tekintjük, azt látjuk, hogy drámai
alapszituációból bomlik ki a történet, s hogy ez a drámai alap-
helyzet oly mértékben duzzad, nagyítódik fel, hogy túllép a
drámán - vígjátékká válik. A Bölcsek a fán nevetségessé transz-
ponált története m é l y é n a „népiesek és urbánusok" történelmi
tényű, de történelmietlen értékű, felesleges és pusztító tragé-
diájának komor lehetősége húzódik meg. A Kulcskeresők ne-
vetségessége mögött az önsorsrontás tágabb tragédiája sejlik. A z

Adáshiba a z elértéktelenedett életek keserves nevetsége. A z

Eredeti helyszín a tehetség és tehetségtelenség, a kontraszelekció
drámája.

Drámák tehát - vígjátéknak álcázva.
Ez igaz. De vajon megfordítva is az? Úgy is, akkor is, hogy ha

lehántjuk róluk az álcázást - a vígjátéki túlmozgatást, túlpör-
getést-, akkor drámák lesznek?

Fölösleges lenne elvégezni a kísérletet: nem lesznek azok.
A túlmozgatás, a drámai alaphelyzet túlmozgatásának meg-

szüntetése a lényegtől fosztaná meg az alkotásokat. A túlmoz-
gatás ugyanis nem azért keletkezik, mert az író meg akarja
kerülni a drámát. (Egyes esetekben szerepet játszhat ez a meg-
fontolás is, ezt fölösleges lenne elvitatni, de hogy az egész vo-
nulat megszületésében nem ez lehet a meghatározó, az egészen
biztos.) Az ok más. A vígjátéki fölfokozás, a szituációk meg-
emelése, a figurák már-már karikatúraszerű eltúlzása itt a mű-
vészi kiemelést jelenti. A vígjáték behatol az áthatolhatatlanná
vált világba, földuzzasztja a jelenségeket, fölnagyítja a jellem-
vonásokat, s ezáltal az alkotó számára megteremti a dramatizál-
hatóság - az esztétikai birtokbavétel - lehetőségét. A vissza-
fordítás esélye ezért nem adott: a túlzás lefosztása a műről az
esztétikai birtokbavétel lehetőségét szüntetné meg.

Csak egy példa. Szakonyi Károly Adáshiba című darabjában
már a bemutatókor is kifogásolta a kritika Krisztus szerepelte-
tését, Csakhogy a földöntúli hatalmasság bevonása a játékba az
a kiemelés, az a túlzás, amely révén ez az egész elembertelene-
dett, beszűkült világ, lét- és életforma művészileg megjelenít-



hetővé válik. Ha ezt a kiemelést - túlzást - elvesszük a műtől,
akkor az Adáshiba emberi világa elemezhetetlenné torzul.

Lukács György A modern dráma fejlődésének története című
művében azt mondja, hogy a még fejlődő ember, aki még csak
útban van valami felé, nem lehet drámai, mert számára minden
csak epizód, s hogy „A tragikus ember az egyetlen emberfajta,
aki életének egy kalandja által symbolizálható."

Újabb vígjátékaink, élve a műfaj biztosította lehetőségekkel,
épp ezt a korunkban kivételes lehetőséget teremtik meg: az egy
kalandja által szimbolizálható embert.

Fóris, Örkény Kulcskeresők című darabjának hőse is ilyen
egyetlen kalandja által szimbólummá terebélyesedő figura. Ki-
tűnő pilóta ez a Fóris, csak egy hajszállal mindig mindent jobban
szeretne megcsinálni, mint azt szabad és lehet. Olyan légi-
felvételt akar készíteni a vasúti hídról, amilyet talán már nem is
lehet - és átrepül Ausztriába. Nem hajlandó tudomásul venni a
lipcsei repülőtér riasztó jelzéseit - és leszáll a mezőgazdasági
repülőtéren, a tehenek közé. Most, harmadszor - ez az utolsó
lehetősége, hogy gépet vezessen - minden simán megy: a gép
kifogástalanul működik, az idő ragyogó. És akkor Fórist ismét
elfogja a kísértés: úgy leszállni, ahogy a legjobbak se tudnak.
Már majdnem sikerül a mutatvány, amikor a gép egy „pöfföt"
kap a hátába, és a tervezett gyönyörű landolás helyett a futball-
pályán ér földet - és a temető kapujánál áll meg. Riadalom, pá-
nik, vereség. Szégyen, felháborodás, gyalázat. Igen, egy ideig
mindez. De aztán fordul a kocka. A Fóris lakásában összegyűl-
tek, miközben a történtek szinte valamennyiüket hátrányosan
érintik, csakhamar nem csupán megbékélnek a vereséggel, de
győzelemmé kiáltják ki. Győzelemmé a kicsinyes, az értetlen és
szűkkeblű világgal szemben, amelyik nem hajlandó megérteni és
értékelni Fóris különleges teljesítményét.

Fejtetőre állított világ ez, fölforgatott értékrendű. ,
De épp ez a fölforgatás, az értékrend illogikus alkalmazása

nyit teret az esztétikai elemzés számára, teszi alkalmassá a figu-
rát arra, hogy szimbólummá váljon. Itt van ez a Fóris. Itt él
negyven-egynéhány éve Budapesten, ezer-egynéhány éve a Kár-
pát-medencében. Tehetséges, jóravaló ember, akinek szép álmai
vannak, aki gyönyörűen akarja csinálnia dolgát, csak egy „pöff" -
- a történelem? - mindig beleront a terveibe. Tehetne mást annyi
kudarc után, mint azt, hogy az álmaira ügyeljen, és győzelemmé
kiáltsa ki a rossz megvalósulást?

Nem tehet mást - mondják Fóris barátai, mindazok, akik itt,
vele együtt élnek.

Csakhogy ez a „nem tehet mást" egy fölforgatott értékrendet
jelent. Meghamisított világot. Zsákutcát. Hazugságot.

Ezt viszont már nem ők mondják, hanem velük, az ő életük-
kel, sorsukkal mondatja Örkény.

A nézőtéren ülőknek. Azoknak, akik ma élnek itt a Kárpát-
medencében.

Örkény megpörgette a világot: a talpáról a fejére állította.
Ezzel nevetségessé tette. De mert erről a fején álló világról azt

is kideríti, hogy számunkra ez a legszebb, a legjobb - veszélyessé
is.

De itt már nagyon ingoványos talajra érünk. A vígjátéki túl-
zás, kiemelés ugyanis azon túl, hogy megteremti a dramatizál-
hatóság - a szimbólummá emelés - lehetőségét, torzít is. A drá-
mai szituációk megemelése, a figurák már-már karikatúraszerű
eltúlzása szétroncsolja a valóság természetes kapcsolatrend-
szerét, és mesterséges képződményeket hoz létre. A meghatá-
rozó, épp e mesterséges jelleg következtében, a leszűkítés, a
valóság sokszínű gazdagságának részbeni elvesztése. Ezért

„kárpótlást" a jellemző vonások mély művészi elemzése adhat,
de ha ez nem realizálódik, akkor a történet kiüresedik, elszegé-
nyül.

Száraz György A z élet vize című műve ez utóbbira lehet példa.
Az örök életet adó csodaszer körüli hercehurcát a komédia és a
tragédia kettősében kibontó történetbe nem épülnek be azok az
emberi tartalmak, amelyek valóban fontossá és jelen-tőssé
tehetnék számunkra a küzdelmet. Az ötlet van és marad,
elegánsan ugyan, de egyre érdektelenebbül, egyre közönyöseb-
ben, egyszerűen azért, mert fényében semmi nem válik látha-
tóvá, megélhetővé.

A komédia és tragédia átválthatósága, a határhelyzet állan-
dósulása - s ahogy az előzőekben fogalmaztuk -: a „keserves
vígjáték" vonulattá szerveződése drámairodalmunkban nem az
egyhangúságot jelenti. Ellenkezőleg. A magyar vígjátékirodalom
Molnár Ferenc-i hagyományával történő szakítás, ami
alapfeltétele volt az új törekvés kibontakozásának, épp a több-
színűséget eredményezte. Úgy is, hogy a más hagyományokhoz
kapcsolódás, a továbbfolytatás és kiteljesítés lett a vállalt művé-
szi feladat, és úgyis, hogy új kezdeményezések születtek. A népi
komédia világának újraélesztése Illyés Gyula műveiben dráma-
irodalmunk nyeresége. A művészi formanyelv gazdagítása - ami
mindig új területek esztétikai meghódítását is jelenti - Örkény
színpadi játékainak egyik jellemző erénye. Azoknak a műveknek
- Tóték, Macskajáték, Vérrokonok, Kulcskeresők -, amelyekkel
nálunk a groteszk polgárjogot nyert, s amelyek a fel-szabadulás
utáni magyar dráma jelentős nemzetközi sikerei is. Szakonyi
Károly hagyományosabb építkezésű alkotásai - Adás-hiba,
Hongkongi paróka - egy másfajta lehetőség jó írói példái.

Elemzési szempontunkból külön figyelmet érdemlő Csurka
István drámaírói munkássága: az ő művei - A z idő vasfoga,
Szájhős, Döglött aknák, Ki lesz a bálanya?, Eredeti helyszín, Ver-
senynap - jelentik talán a „keserves vígjáték" legkövetkezetesebb
képviseletét. Nem csupán azért, mert egy belső szervezettséggel
épülő drámaírói munkásság művekben megtestesülő bizonyságai
a darabok, hanem azért is, mert érzékletesen reprezentálják az új
vígjátéktípus kialakulását.

E folyamat, belső változás következtében - érdemes lenne
nyomon követni, ahogy az első darabok ( A z idő vasfoga, Szájhős)
szatirikus felhangú vígjátéki világa, épp a határhelyzet állan-
dósulása miatt, nem vígjátéki tartalmakkal töltődik fel az újabb
művekben - a vígjáték átfordíthatósága a drámába Csurka
alkotásaiban kísért leginkább. Ha össze kellene foglalnunk
például az Eredeti helyszín gondolati cselekménytartalmát, alig-ha
vígjátéki szüzsét rögzítenének a szavak.

A vígjátékirodalom belső átrendeződése új helyzetet teremt a
társadalmi fogadtatás és értékelés terén is. A vígjáték hiány-cikk
a színházak táján. Á nézők szeretik, követelik a vígjátékot.

Önmagában azonban ez nem jelenti azt, hogy a nézők értik,
érzékelik a magyar vígjátékirodalom funkciómódosulását. A
hagyományok, a beidegződések, valljuk meg, nem túl ked-
vezőek. A vígjáték a nézői tudatban jórészt a könnyed, a felhőt-
len szórakozással azonos. Nem a magyar színháznézők szellemi
kultúrájának lekicsinyléseként, nem elmarasztalóan írjuk le
mindezt. A színháznéző olyan, amilyenné a színház neveli. A
nézők színházkultúrája a színházban alakul ki. Nem az el-
képzelt, a vágyálomban meglevő, hanem a valóságosan működő
színházban. A nézők számára az a színház létezik, amelyikbe
jegyet lehet váltani.

A színháznézők mai színházi kulturáltsága, hagyománya, be-
idegződése nem egyértelműen kedvez az új törekvésű vígjáték-



nak. És nem is az a probléma, hogy a néző szórakozást vár a
színházban - de sok fölösleges vita folyt már erről! -, hisz ez az
igénye a legkomorabb tragédia esetében is jogos, hanem hogy a
vígság mögött képes-e megélni a nemes emberi, társa-dalmi
tartalmakat, azok teljes totalitásában. S ez az, amit alá-húzottan
kell hangsúlyozni. Vígjátéki hagyományaink ugyanis épp arra
biztatják a befogadót, hogy a szellemes, de könnyű-súlyú poénok,
a „bátor" bemondások romlékony ízével reagálja le a vígjátékban
megtestesülő nem vígjátéki tartalmakat.

És itt már a döntő feladat a színházra hárul. A másfajta tar-
talmú vígjátékkultúra kialakítása ugyanis azon túl, hogy ehhez
megfelelő művekre van szükség - a színház kötelessége. Úgy is,
hogy a színházvezetés a maga műsorpolitikájában meg-felelő
helyet biztosítson az új típusú vígjátékoknak, és úgy is, hogy a
megvalósításban - rendezésben, színészi játékban - az eredeti
művészi feladatvállalás célja és értelme ne menjen veszendőbe.
Egy bevált vígjátéki sablonokra alapozó rendezés ugyanis - hogy
csak egy veszélylehetőséget említsünk - úgy lúgozhatja ki a
művet (akár egyetlen szó megváltoztatása nélkül), hogy a
legkulturáltabb néző sem ismeri fel annak igazi arculatát.

A tét nem akármilyen: egy tartalmasabb, összetettebb víg-
játékkultúra megteremtése a lehetőség.

A tegnap és a ma határán

A hazai és a külföldi drámairodalomban - az epikát is nyugodtan
említhetnénk - évek óta tapasztaljuk a történelmi tematika
növekvő népszerűségét. A hangsúlyt a növekvésre, az erősödésre
kell tennünk, a történelmi tematika ugyanis mindenkor a
színházművészet szerves része. Több ok miatt is. A drámairo-
dalom klasszikus műveit kötelessége a színháznak műsorra tűzni,
természetesen a történelmi témájú klasszikusat is. A művészeti ág
belső élete nemegyszer alakul úgy, hogy a rendezők egy része
épp valamely klasszikus alkotásban érzi a legteljesebben
megfogalmazhatónak saját művészi törekvéseit. (Néhány éve a
magyar színházművészetben Csehov Sirály című drámája töltött
be ilyen szerepet.) De a történelmi tematika jelen van a kortárs
alkotók művei révén is.

E hármas összetevő okán a történelmi tematika a színház-.

kultúra állandó elemének minősíthető. Hogy mégis évek óta,
cikkek, tanácskozások elemzik a történelmi dráma kérdéskörét,
az azért van, mert a hagyományosan szokott arányok megváltoz-
tak. Drámairodalmunkban és színházkultúránkban egyaránt
megnőtt a történelmi témát tárgyaló művek száma, és ez az
aránymódosulás minőségi változást jelent.

Nem önmagában kizárólag, és nem csupán a számszerűség
miatt.

Igaz, a történelmi drámák számszerű megnövekedése is alapot
adhatna az elemzéshez, de most nem egyszerűen erről van szó. A
vígjátékkal kapcsolatos - nagyon vázlatos - fejtegetésünkben
utaltunk arra, hogy az utóbbi években a jelenkort a maga
közvetlen valóságában vállaló drámák vonulata leszűkült, s hogy
a művészileg fedezetlenül maradt funkció egy részét a vígjáték
vállalta át. E gondolatsort folytatva azt mondhatjuk, hogy a
történelmi tematika megnövekedett népszerűsége mögött is ez a
jelenség húzódik meg: az ellátatlanul maradt művészi feladat
részbeni átvállalása. És ebből következik a történelmi drámák
elemzésének szüksége is, az, hogy évek óta a színiévadok
gondolati hangsúlyait a történelmi művek képviselik.

Hogy a történelmi dráma nem pusztán a nézők feltételezett --
vagy épp a valóságban meglévő - romantikus igényeit kívánja

kielégíteni, hanem a tegnap történetével a ma gondjaira is
figyelmeztet, nem új jelenség. Igaz, a történelmi tematika a mű-
vészet történetében másfajta szerepet is betöltött már: az elfor-
dulást, a menekülést a mától. Történelmi drámáink újabb vonu-
latát azonban mai problémáinkra való válaszadás keresése jel-
lemzi.

Ez viszont, mondtuk magunk is, a történelmi dráma, a tör-
ténelmi tematika természetes sajátja. Ha pedig ez igaz, akkor
nyugodtan föltehető a kérdés: miért van szükség a történelmi
drámák ilyen kiemelt tárgyalására.

A válasz ismét az arányokban keresendő.
Mert igaz, a történelmi dráma a történelmi esemény, a törté-

nelmi személyiség olyan szubjektivizált művészi újrateremtése,
hogy sorsában, küzdelmében, győzelmében és bukásában mai
emberi, társadalmi tartalmak testesülnek meg, de ha ez az
egyébként természetes forma egy korszak művészetében hang-
súlyozottá válik, akkor annak különleges okai vannak.

És a történelmi dráma - a funkcióátvállalás azonosságán túl -
itt kapcsolódik ismét a vígjátékhoz. A történelem mint mű-vészi
példatár ugyanis a drámaíró számára ugyanazt biztosítja, mint a
vígjátékírónak a kiemelés, a túlzás: a ma esztétikai bir-
tokbavételének lehetőségét.

Nem a mai történet saját életünkkel is rímelő közvetlenségé-
vel, hanem a történelmi példa közvetettségével.

A történelmi dráma, a történelmi tematika, utaltunk már erre,
önmagában valami magasztosat, valami rendkívülit jelez. A
színháznézők szerte a világon hasonló élményeket táplálnak
magukban a történelmi drámák iránt; mi. magyarok, csak annyi-
ban különbözünk tőlük, hogy bennünk ez az előzetes várakozás
még egyértelműbb, még felfokozottabb. Kevés vígságú törté-
nelmünk, ahonnan a legtöbb író témáját meríti, szinte önmagá-
ban jogerőre emeli a nézői beidegzettséget, s ezt csak tovább
erősíti a nemzeti múltnak az a művészi szemlélete is, amelyik jó-
részt csak hősöket és árulókat, mártírokat és áldozatokat ismer a
múlt századok történetében. Vagyis kevés történelmi vígjáték
termett a magyar drámairodalomban. Az a fajta történelmi
vígjáték pedig, amelyik a humoros szituáció emberi léptékű
helyzetében merné megmutatni múltunk nagyjait - és itt most
nem is csak politikai személyiségekre kell gondolni -, és a nem-
zeti történelem egy-egy eseményét, bízvást ismeretlennek ne-
vezhető. A Gyulai Várszínház, mely egyre inkább rangos szín-
házi műhellyé növi ki magát, s a magyar történelmi dráma je-
lentős alkotói műhelye színházkultúránkban, e téren is változást
ígér. 1975-ben mutatták be Gyulán Görgey Gábor Törököt
fogtunk című tragikus komédiáját. A tizenhatodik században ját-
szódó történet egy Gyapjas nevű végvár katonaságának nagy
üzletét meséli el. A katonák, akik hiába várják a zsoldot, mert a
császári biztos csak levágott török fejekért fizet - a török pedig
éppen nem támad -, egyezséget kötnek a hatalomért, címért
versengő ellenfeleikkel, akik kényelmetlenné vált riválisaikat a
vár alá küldik .. .

Az üzlet kiválóan működik, Gyapjas várának népére a bőség
korszaka köszönt. Nem sokáig. A nagy jólétben feltámadó vitézi
virtus ugyanis levágatja velük a pompás üzletmenetet ünnepelni
akaró török küldötteket, és a bosszú nem késik. Hetekig állja az
ostromot a vár, majd amikor elfogy az élelem, a puskapor, az
életben maradt védők kitörnek a várból .. .

Görgey Gábor nem tudta, nem akarta következetesen végig-
vinni saját vállalását, és az első rész groteszk, nem kevés ab-
szurditással fűszerezett vígjátékiságát a második részben a nem-
zeti tragédiák magasztos hősiességével igyekezett feledtetni.



A Törököt fogtunk azonban így is új hang. S ezt az epikában már
otthonosabb hangütést az 1977-es gyulai bemutatók között
Hernádi Gyula és Páskándi Géza művei (Szép magyar tragédia,

illetve Távollévők) képviseli.
Tévedés ne essék, nem arról van szó, hogy bárki is olyan

műveket igényelne, amelyek a humor álarcában megkérdőjelezik
nemzeti múltunk nagy értékeit, a nevetségesség jegyében
kigúnyolják történelmünk kiemelkedő egyéniségeit. Nem, erre
nincs és nem is lesz soha szükség. De szükség van nevetésre,
szükség van a tragikus történelem leszűkült értelmezésének a
tágítására. Azok, akikről a közterek szobrait mintázták, emberek
voltak. Küzdöttek, harcoltak, éltek, szerettek, bíztak és csalódtak,
lakomát ültek, gyermeket nemzettek - éltek ember-módra: ezt
tudni és bemutatni is kötelesség.

De térjünk vissza eredeti kiindulópontunkhoz. Azt, hogy a
történelmi dráma, a történelmi tematika magasztossága már
önmagában alkalmas arra, hogy a benne megfogalmazódó gon-
dolatot a rendkívüli fontosság kiemeltségével ruházza fel, maguk
az írók is érzékelik. 1976-ban Gyulán tanácskozást rendeztek a
történelmi drámáról, és Szabó Magda felszólalásában
egyértelműen fogalmazta meg az alkotó felelősségét, mondván,
csak akkor szabad történelmi tematikához fordulni, ha valóban
különlegesen fontos gondolatot akar az író megfogalmazni.
Szabó Magda intése jogos, hisz nem csupán a történelmi tema-
tika lejáratása a veszély, hanem magának a történelemnek az
elsilányítása.

A történelmi dráma legtöbbször a kiemelkedő személyiség
tragédiáját ábrázolja. S ez megint csak olyan lehetőség, mely
jelenkori történetben, a maga drámai tisztaságában alig élhető
meg. Lukács György már idézett, 1911-ben megjelent könyvé-
ben a modern dráma egyik fő problémájának a tett és a cselekvő
viszonyát minősítette. Azt, hogy a cselekvőnek mennyire sajátja
a tett. A modern kor, az elidegenedés megszünteti a cselekvő és a
tett közvetlen kapcsolatát. Ezért, mondja Lukács György, „Az új
dráma hősei - a régiekhez képest - inkább passivek, mint activek;
inkább történik velük valami, mintsem ők tennének valamit,
inkább védekeznek, mintsem támadná-nak; heroizmusuk
legtöbbször a kétségbeesés, a kényszer heroizmusa, nem a bátor
nekilendülésé." És mindez azért van, mert „ ... az ember csak
ütköző pontja a nagy erőknek és az sem az övé, amit tett".

A történelmi dráma, a kiemelkedő személyiség épp ezeknek a
bonyolultságoknak a feloldását kínálja fel az írónak, s olyan
szituációt ad a múltból, amelyben a cselekvő, a tett és követ-
kezmény művészi konkrétságában képes formába önteni meg-
érzett konfliktusait.

Sütő András Csillaga máglyán című drámája a reformáció ko-
rában, a tizenhatodik században játszódik. Történelmet tár elénk
hát a dráma, a hitújító Kálvin János történetét, aki harc,
küzdelem, győzelem és vereség útján európai hatalommá fej-
leszti a reformációt. Annak a Kálvin Jánosnak a történetét, aki
imádkozik és hadjáratot vezet, aki pap, aki bibliát és kormányzói
pálcát tart egyszerre a kezében. És mellette a jóbarát Szervét
Mihály történetét rajzolja a mű. Szervét Mihályét, aki nem
hatalom, hanem a szabad emberi gondolkodás hirdetője. Orvos,
gondolkodó és író egyszerre.

Naiv ember Szervét Mihály. Őszinte és gyanútlan. Azt hiszi, a
jobbító szándék azonossága elmossa a másféle megítélés el-
lentétét. Téved. A reformáció útján halad ő is, mint Kálvin, de
mert túl mer lépni a Kálvin szabta határokon - ellenfele lesz. És
ez az, amit Szervét nem tud, amit nem akar elhinni. Úgy

gondolja, vitában, az észérvek erejével kell meggyőzniük egy-
mást. Ismét téved. Kálvin, s amit teremtett, a kálvinizmus, akkor
már hatalommá, dogmává merevedett. Olyan dogmává, amely
számára integrálhatatlanná, tehát legyőzendő, eltiprandó
ellenséggé vált a más gondolat. Így is történik. Szervét hiába
hivatkozik Kálvin egykori szavaira, mert Kálvin nem az egy-kor
mondottak igazságára apellál, hanem a Rész és Egész
dialektikáját állítja Szervét ellenébe, s az Egész nevében halált
mond a Részre.

Ez a drámaiság forrása. Kálvin az Egész képviseletét han-
goztatja, és csak a Rész fölmutatását hagyja meg Szervét jogául.
Pedig a fordítottja az igaz. Kálvin a maga gondolati telje-
sítményét az ügy, a reformáció teljes megteremtésével azono-
sítja. A hatalmas építmény kész: építeni rajta nincs többé mit.
Már csak vállalni és támadni lehet, védelmezni vagy rombolni. A
folyamat lezárult, a mozgás helyett a statikusság lett az uralkodó.
Szervét épp ezt tagadja. A folyamat, a történelmi folyamat -
állítja - állandó: a reformáció nem változtathatatlan maga sem,
hanem további építést, gazdagítást követelő.

Századokkal előbbi történelem a Csillag a máglyán cselek-
ménytörténete, de a drámát nem lehet bezárni a történelembe:
gondolatisága túlnő az adott történelmi szituáción, és a mát hívja
vitára, a mi életünkkel, a mi sorsunkkal perel. Nem közvetlenül.
A dráma konkrét helyzetei, alakjai lefordíthatatlanok és nem
helyettesíthetők be mai konkrét szituációkkal, mai személyekkel.
A mű gondolati maiságát nem a részletek, nem az alakok
behelyettesíthetősége adja, hanem az alkotás egésze. Az a
megélt, megkínlódott sors, amit Kálvin János és Szervét Mihály
története testesít meg a drámában. Összetartozók, barátok és
sorstársak. Elítélni egyik a másikat csak úgy tudja, ha önmagát
ítéli el. Szervét nem tudná megtenni, Kálvin megteszi: elítéli az
Egész nevében a Részt, a reformáció történelmi ügye nevében a
reformációt tovább gazdagítani akarót.

Szervét tragikus halála nem csupán azt jelenti, hogy a refor-
máció, amelyik az értékmentés, a szebb, a gazdagabb emberi élet
nevében fordult szembe a bigott katolicizmussal, maga is
értékpusztítóvá válik, hanem azt is, hogy két, történelmileg
egymáshoz szövetségesként rendelt erő küzdelmében a közös
ügy kerül veszedelembe, annak ereje, igazsága csorbul, rom-lik.

A történelmi dráma maisága áttételes, közvetett maiság. Ereje
a példaszerűségben és nem a konkrét azonosságban rejlik, abban,
hogy a maga tiszta drámaiságában tudja felépíteni a
konfliktushelyzetet.

Szabó Magda Az a szép, fényes nap című műve például az
esztergomi fejedelmi udvarba vezérli nézőit, ahol 994-ben Vajk
keresztelési szertartására készülődnek. Egy korszak, a pogány-
ság, a kalandozások korszaka zárult le, és egy másik, az állam-
alapítás, a kereszténység kora kezdődik. A magyarság sorsdöntő
fordulója ez, olyan történelmi változás, amely a maga jel-
képiségében alkalmas annak a hatalmas változásnak az érzékel-
tetésére, ami a felszabadulás éveiben játszódott le hazánkban.

S hogy ez, a választott történelmi téma mai gondolatisággal
történő felruházása nem az elemzés feltételezése csupán, azt az
írói nyilatkozat is megerősíti. „Ugyan hogy írtam volna meg én
ezt a darabot, ha nem élem át a második világháborút, s nem
leszek szemtanúja annak, milyen egy robbanásszerű ideológiai
változás anatómiája ?"

Hasonló érvényű nyilatkozat idézhető Illés Endrétől, aki egy
interjúban a Spanyol Izabella című drámájáról szólva azt mondta,
hogy hősei a fiatalok, akik „ . . . egy világbirodalomra



szövetkeznek, és életük elkövetkező húsz évében egy kiskirály-
ságot valóban világbirodalommá emeltek. Hogy milyen áron ?
Ez a dráma,"

Érdekes és tanulságos nyilatkozat Illés Endréé: érzékletesen
mutatja a történelmi dráma és a konkrét történelmi téma, ese-
mény kapcsolatát. A spanyol világbirodalom születése az a tör-
ténelmi eseménysor, melyben a drámai történet lejátszódik, de a
hódításnak ez a káprázatos látványa, mely a kis játékkirály-
ságokból világbirodalmat teremt, alig érdekli Illés Endrét. Ami
őt foglalkoztatja, az nem a hódítások összeszámlálása, ha-nem
annak művészi elemzése, hogy „milyen áron" született meg a
birodalom. Ezt elemzi, ezt kutatja a dráma. A cél és esz-köz, a
stratégia és taktika viszonyát. Azt, ahogy a stratégia áldozatul
esik a taktikának, ahogy a nemes szándékot megcsúfolja önnön
gyakorlata.

Példáinkkal s számuk gyarapítható lenne - a történelmi dráma
gondolati jelenidejűségének erősödését akartuk igazolni. A
történelmi tematika e mindenkor jellemző sajátosságának
hangsúlyozottabbá válása változásokat hozott magával a
műformában is, de ezek a változások nem jelentik azt, hogy a
történelmi dráma azonossá válna a kulcsdrámával. Fontos ezt
hangsúlyozni, mert minden olyan kísérlet, amely a kulcsdráma
behelyettesítő feloldásával akarja megfejteni a művek belső
világát, gondolati rendszerét, torzít és hamisít. E művek mai
érvényességét nem a hősök „leleplezése" (behelyettesítése) és
nem a helyzetek azonosítása adja, hanem a megharcolt sorsok
tükrében megmutatkozó példaszerűség. És ezt szolgálják a vál-
tozások is. Az, hogy bizonyos - tudatos - elnagyoltság tapasz-
talható a művekben, a történelmi miliő részbeni kidolgozatlan-
sága, a részletek hitelességének elhanyagolása - mindezt a
színpadra állítások a legtöbbször még tovább hangsúlyozzák , de
leginkább az, hogy a drámák a történetileg hiteles cselekményt is
háttérbe szorítón mennyire gondolati drámák.

Ebből a szempontból érdemes lenne részletezőn összevetni
Illyés Gyula Dózsa-feldolgozásait. Illyés művészetét végigkíséri
a Dózsa-motívum. Már a harmincas években versbe álmodja
Dózsa alakját, majd 1956-ban drámát ír róla. A Dózsa György

nagyszabású történelmi dráma, kísérlet a nemzeti hős újbóli
megmintázására, a jó értelmű nemzeti tudat erősítésére. A
történelem kavargó színpompáját idézi színpadra a dráma:
látványigénye a legnagyobb színházak lehetőségeit követeli, s
egyes jelenetei csak a szegedi szabadtéri színpadon bonthatók ki
teljességükben.

Az 1972-ben keletkezett Testvérek, mint lllyés maga mondta
.. kamaradarabnak is szűkre szabott". Valóban az. De csak a

formában. A tartalom, a mű gondolati vállalása nem kisebb
amannál.

A Testvérek - ellentétben a Dózsa György hatalmas epikai
tablóival - egyetlen, nagy lélegzetű, három felvonást átívelő vita.
A két testvér, Dózsa György és Dózsa Gergely össze-csapó-
kibékülő, újra összecsapó és újra kibékülő párbeszéde. Két
azonos szándék és két különböző, a végsőkben mégis együtt-
tartó elhatározás rajzolja ki a mű gondolati summázatát.

1514-ben vagyunk, a török ellen meghirdetett „szent háború"

esztendejében. Dózsa György a keresztes hadak vezére lesz,
Gergely pedig, aki Krakkóba indulna egyetemre, hogy
mérsékletre intse indulatos testvérét, állandóan halogatja az
indulás napját.

Vitatkoznak. Arról vitatkoznak, hogy mi a teendő. György a
török elleni hadjáratot akadályozó urak ellen akarja fordítani

a sereget, Gergely pedig ellenzi. Elbukott parasztfelkeléseket
idéz, mondván, nem ért meg az idő a harcra, mert a paraszt-
mozgalmaknak nincs történelmileg reális programjuk. Csak
rombolni tudnak, építeni nem. Ezért van az, hogy bár nem egy
ütközetet megnyernek, a háborút elveszítik.

Filozófiai vita ? Az is. De nemcsak az. A filozófiai igazság az
életigazsággal szembesül. Mert igaz, nincs történelmi programja
a zászló alá gyűlteknek, de van életük, megnyomorított,
elviselhetetlen. Olyan, amellyel szemben a harcbani halál is
értelmes, felemelő megoldás.

Ez a két testvér vitájának tárgya, de ebben a vitában Illyés a
Gondolat és Tett kapcsolatát is próbáztatja. A forradalmi
gondolat és a forradalmi tett viszonyát. Hisz György és Gergely
polémiájában nem kisebb kérdés merül fel, mint az, hogy
vállalható-e a forradalmi tett akkor, amikor a forradalmi moz-
galom még nem képes kitermelni magából a reális történelmi
programot biztosító ideológiai alapot.

Ezen vitáznak a testvérek, nem egyikük diadaláért, hanem a
közös ügy győzelméért. „Harcolni tudtunk egymással úgy, hogy
nem elpusztítani, elgáncsolni akartuk egymást, hanem fölemelni.
Mint a kerekes kút páros vödre, az is segítette a másikat, aki épp
lefelé haladt." György mondja e szavakat, de a tanulság - kell-e
hangsúlyozni - nem csupán övék.

A történelmi tematika „felfedezése"

A történelmi dráma - mondjuk így - „divatja" a magyar szín-
házkultúrában nem a drámairodalom, hanem a színház kezde-
ményezése nyomán született meg. Hogy a hagyományápolás
vagy az akkor épp kevés számú új magyar dráma miatt támadt
műsortervi szorítás, vagy a történelmi tematikában rejlő gon-
dolati aktualizálás fontosnak érzett lehetősége vezette-e a szín-
házakat, arra ma nehéz válaszolni. A korabeli kritika - beleértve
e sorok írójának jó tíz évvel ezelőtti véleményét is -- a ha-
gyományápolást érezte a meghatározónak, s a Mózes veszprémi
felfedezése után (1966) valóban országos méretűvé váló búvár-
kodásban nemzeti drámairodalmunk gazdagítását minősítette a
szorgoskodás legfőbb értelmének és céljának.

Az akkori és a későbbi, a már a következmények tapasztalatait
is hasznosító megítéléseken lehetne - nem is haszontalanul --
meditálni. De számunkra most nem ez a lényeg. A lényeg most
csak az, hogy a történelmi tematika iránti megkülönböztetett
érdeklődés a színházból indult ki, s hogy a drámairoda-lom
figyelmét a Mózes messzecsengő kritikai és nézőtéri sikere
irányította a történelmi tematikában rejlő lehetőségekre.
Mondtuk már, és mondjuk újra, nem új lehetőségek ezek: a
gondolati aktualitás mindenkor a történelmi dráma sajátja volt.
De akkor ez a mindenkori lehetőség a drámairodalom belső
gondjainak feloldását segítette: az egyre bonyolultabbá váló
társadalmi valóság újraalkotását a múlt idejű történet tisz-
taságában, áttekinthetőségében.

A lehetőség megragadása gazdag és színes történelmi dráma-
vonulat kialakulását eredményezte, A centrális magot a klasszi-
kus történelmi drámák hagyományait követő, és azt megtartva
korszerűsítő művek jelentik. Azok az alkotások, melyek a tör-
ténelmi események hiteles keretei közt rajzolják hőseik küzdel-
mét. Ide sorolhatók Illyés Gyula Tiszták, Testvérek című drámái.
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy drámaformai újításait
Illyés nem a történelmi drámákban, hanem a vígjátékokban
alkalmazta.) Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a
máglyán című művei. Illés Endre Spanyol Izabella című alkotása.
Szabó Magda Kiálts, város!, A z a szép, fényes nap című



darabjai. Páskándi Géza Vendégség című műve - és a sor még
folytatható.

A történelmi tematika másik vonulatát azok a művek jelen-tik,
amelyekben a történelem már nem a maga szuverenitásában
mutatkozik meg, hanem vagy úgy, mint egy aktuális probléma
adekvát megjelenítési közege (Fekete Sándor Hőség hava), vagy
valóság és képzelet olyan szervesítésében, mely sajátos modell-
helyzet kialakulását eredményezi (Gyurkó László, Hernádi
Gyula, Maróti Lajos művei).

A történelmi dráma vonulatának e típusa ironikusabb hang-
vételével, a történelmi tények szabadabb kezelésével különbözik
a klasszikus hagyományokra építkező másik törekvéstől. A
drámai történés alapját képező konfliktushelyzet a legtöbbször
történelmileg is hiteles tény, de a kibontásban, a feldolgozásban
az író már nem köti magát a történetiséghez, hanem saját
művészi fantáziája és a modellhelyzet törvényszerűségei szerint
építi fel a drámát.

A konkrétum és elvonatkoztatás, az abszolutizálás kettőssége -
a történelem modellhelyzetté transzponálása - jellemzi Hernádi
Gyula 1976-ban bemutatott A tolmács című drámáját. A mű
alapja, mint Hernádi darabjainak esetében annyiszor, történeti
tény. Münzer Tamás élete egy korszakában megpróbálkozott
azzal, hogy a hatalom elleni harcot a hatalom szabta tör-
vényeken belül folytassa. 1513-ban elvállalta egy inkvizíciós
perben a védelmet. A vád az volt, hogy egy jobbágycsalád disz-
nai felfaltak egy csecsemőt. Münzer azt akarta igazolni, hogy a
démonok a disznókat szállták meg. Már-már megnyerte a pert,
amikor mégis minden a visszájára fordult, és a disznók helyett
gazdáikat ítélik el és akasztják föl.

Az igazság a hatalmon belül érvényesíthetetlenné vált, és ez a
helyzet szükségszerűen a forradalmiság vállalására késztette
Münzert.

A mű e jelzett belső problematikája erős rokonságot mutat
Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja című drámájával. A
drámai alaphelyzet, az igazságot az adott hatalom törvényes
eszközeivel érvényesíteni akaró hős kikerülhetetlen bukása,
illetve szükségszerű eljutása a nyílt lázadáshoz, mindkét műben
azonos. Ennek ellenére a két dráma két külön világ.

Sütő András egy valódi élethelyzet kibontásából indítja el a
történetet, és a realizmus gazdag eszköztárát vonultatja fel hőse
életútjának megjelenítéséhez. Hernádi egy történelmileg konkrét
szituációt emel ki - a disznópört -, ami a mai ember számára az
abszurditást jelenti, és a drámai történet ennek az abszurditásnak
a lebontása, a konkretizálása - modellizálása. Nem egyszerűen
azzal, hogy a perbe fogott négylábúakat emberek alakítják,
hanem hogy a jelzésként használt disznófejek csak álarcok.
Olyan álarcok, amelyek bárki fejére rákerülhetnek, és rá is
kerülnek. Abban a jelenetben, amikor a pert vezető Sprenger
mintegy víziószerűen újragondolja a per történetét, és maga is
eljut Münzer taktikájának felismeréséhez, csupa disznó-fejes
ember jelenik meg. A tolmács különös drámaiságát az ab-
szurditásban megjelenő elvontság és az azt feloldani kívánó, a
történet folyamán egyre hangsúlyosabbá váló konkrét mozza-
natok belső dinamikája adja.

A modellteremtés egy másfajta lehetőségét mutatják Gyurkó
László színpadi művei. A Szerelmem, Elektra és A búsképű lovag ...
nem a történelemből merítik témájukat, hanem a világ-irodalom
nagy alkotásait aktualizálják - a modellteremtés tör-
vényszerűségei szerint,

Szigorúan véve tehát nemis lenne szabad a történelmi drámák
közé sorolni őket, de a történelmi művek e vonulata olyan ha-
tárhelyzeteket teremt, amely ezt mégis lehetővé teszi. Annál is
inkább, mert az alkotások belső világa - épp a modellteremtés
azonossága jegyében - alapvető egyezéseket mutat. A Szerelmem,
Elektra a konszolidáció, a bűn és bűnhődés kérdéskomplexumát
kutatva az ellenforradalom utáni Magyarország, a szövetségi
politika megszületésének olyan modelljét teremti meg, amely
művészi törekvésében a történelmi drámák vonulatával (és
törekvésével) azonos fogantatású. A búsképű lovag. . . - Cervantes
Don Ouijote című művének színpadi változata - pedig a
vereségekből, kudarcokból mindig újraépülő mai hős-típus
megteremtésének modelldrámája.

A történelmi drámák harmadik válfajának az úgynevezett
alkalmi drámák minősíthetők. Történelmi évfordulók, egy-egy
tájegység nevezetes ünnepei mindenkor alkalmas események
voltak drámaírók megbízatására. Maga a szó - alkalmi - ma már
nem túl veretes tartalommal társul. Pedig él a szónak még ma is
egy másik jelentése is, amelyik ünnepit, kivételest jelent. Igaz, a
legtöbbször tematikában is kötött megrendelések nem feltétlenül
a remekművek melegágyai, de nem kizáró okai sem. Szabó
Magda Kiálts, város! című drámája ilyen alkalmi alkotás - a
hatszáz éves Debrecen megünneplésére íródott, de szuverén
értékű dráma, a történelmi drámák vonulatának egyik rangos
alkotása. S ha tágabb értelemben is, de sok alkalmi mű került
színpadra Gyulán is.

A történelmi drámák negyedik vonulata - erről már esett szó - a
történelmi vígjátékok.

Egy élő, még mozgásban, változásban lévő művészi folyamat
„kategorizálása" meglehetősen hálátlan kritikai vállalkozás - és
jórészt reménytelen is, hisz a változás, a formálódás következ-
tében a menet közben készült kritikai „skatulyák" szűknek,
túlhaladottnak minősülnek. Ezzel együtt - s ezt vállalva - szük-
ségesek a kritikai behatárolások, összegzések, az összefüggések
felfedezése miatt is, meg azért is, mert alkalmasak a tudatosí-
tásra. (Mostani elemzésünkben a történelmi dráma harmadik és
negyedik vonulatának ilyen kiemelése például csakis az ak-
tualitással indokolható : a keletkezési formáció egy - elméletileg
legalábbis - elhanyagolt változat lehetőségének a hangsúlyozá-
sával, valamint a történelmi vígjátékban rejlő történelemszem-
lélet gazdagításának kiemelésével.)

A kritikai elkülönítés szükségszerűen az eltérő vonások ki-
emelésével jár. Ugyanakkor azonban azt is jelezni kell, hogy a
történelmi dráma különböző alakváltozatai közt erős, megtartó
azonosságok is vannak. Nem egy esetben például egy szerző
különböző művei jelentik a típuscsaládokat. De azonos az a
sajátosság is, hogy az utóbbi időben mind gyakrabban tapasz-
talható a nem kiemelkedő történelmi személyiség drámai hőssé
emelése.

Másrészt azonos az is, hogy amikor a történelmi tematika
megnövekedett népszerűségéről beszélünk, akkor nemcsak arra
kell gondolnunk, hogy a színházak szívesen fogadják a
történelmi drámát, de arra is, hogy a nézők is örömmel váltanak
jegyet ezekhez a művekhez. És ebben a mozzanatban a tör-
ténelmi téma színpadi újrateremtésének egy másik fontos sajá-
tosságára szükséges felfigyelni. Arra, hogy a történelmi drámák,
miközben elgondolkodtatnak a máról, megismertetnek a múlttal
is. A világtörténelem, nemzeti történelmünk nézői ismeretének
hasznos forrásai a történelmi drámák: tanítanak történelemben,
népben, nemzetben gondolkodni.


