
szemle
bárhol felbukkanhat), rezzenetlenül figyeli
a jelenetet. Versinyin végre kibontakozik
az ölelésből, elmegy Kuligin mellett, de
nem néz rá. Olga Másához lép - ne sírj! És
az udvarias Kuligin most lesz először
durva. Gorombán félrelöki Olgát, Mása
fölé áll, hogy elmond-ja védőbeszédét,
továbbélésük zálogát. (Nem feladatom
Kosztolányi remek fordítását bírálni, itt
mégis meg kell tegyem. Ebben a
szövegben Kuligin egy ima kántáló
ritmusával, a zsoltárok belső rímeivel
beszél. Így nő önmaga fölé - ezt
hangsúlyozza Efrosz is. A magyar fordítás
száraz prózája megfosztja a színészt és a
rendezőt is ettől a lehetőségtől: így nálunk
kispolgári megalkuvásnak tűnik Kuligin
minden szava.) Beszalad Irina is, a
nővérek leülnek a kerti padra, Kuligin elöl
marad, álszakállt ölt és pojácáskodni kezd.
Harsog a katonazene.

Olga Kuligint és az élet igazságtalan-
ságát siratja, Mása a meg nem váltás miatt
zokog. Aztán Csebutikin hozza a báró
halálhírét. Irina nem lepődik meg - vég-re
ő is sírhat, sajnálhatja önmagát. A három
lány a színpad elején, az egyetlen
sötétebb ponton egymáshoz bújik. Irina
sírva, Mása a könnyek mögül előtörő
cinizmussal, Olga az előadást indító kán-
táló, erőltetett hangon bizonygatja, hogy
élni fognak, hogy dolgoznak, hogy újra
kezdik az életüket. Hogy élni kell. Élni
kell!

Tragikus ez a vég - de mégis szenve-
dően komikussá teszi, hogy tudjuk: nem
változik semmi sem a lányok életében.
Ismét a homályba, a tüllök mögé mene-
külnek. Nem az igazuk a kérdéses, a fel-
ismerésük. Csak az, hogy képesek-e az
igazságnak megfelelően élni. Önmaguk-
ban találni megváltást, s nem mástól vár-
ni azt. Ha nem, akkor is élniük kell. Mása
néhány mondattal előbb a kalapjáért
küldte Kuligint. Látjuk, Kuligin is látja a
nyírfára gyászlobogóul akasztott fekete
kalapot. Mégis kimegy, s behoz egy má-
sikat. Egy színeset. Mása első színes ru-
hadarabját. Az élet folytatódik.

Csak tudnánk, miért? - kérdezi Olga.
Harsog a katonazene. Újra bejön Fedotyik
a búgócsigával, körülállják a családi
fénykép tagjai. Búg a csiga, pörög-forog -
aztán lassan elhalkul zenéje, az oldalára
dől.

KELÉNYI ISTVÁN

A lázadás drámai
teorémája

Robert Brustein A lázadás színháza című
kötetének előszava bemutatja művének
„hármas célját"; miszerint: „egy uralkodó
eszme, illetve magatartás fejlődését
vizsgálja meg nyolc drámaírónál; mun-
kásságukat részletesen elemzi, végül ja-
vaslatot tesz arra, hogy egészében véve,
miként közelíthető meg a modern dráma".
Az előszó egyúttal a szerző vala-mennyi
teoretikai problémáját is jelzi. Ugyanis az
általunk kiemelt „uralkodó eszme", illetve
magatartás: a lázadás egészében véve
Brustein megközelítése. A lázadás drámai
megnyilatkozása pre-koncepcióként adja a
modern dráma szerinte lehetséges
megközelítését, könyvé-nek vezérfonalát,
melyre fölfűzi a nyolc drámaírót.
Elemzései ennek a megközelítésnek elvi
szempontjait keresik-érvényesítik e
drámaírók műveiben. A nyolc drámaíró,
szerzőnknek a lázadás-maga-tartás
fejlődéstörténeti és hatásmechanizmus-
koncepciójú logikájának sorrendjében:
Ibsen, Strindberg, Csehov, Shaw, Brecht,
Pirandello, O'Neill és végül (Antonin
Artaud-hoz kapcsolva) Jean Genet. E
névsor azt a problémakört is vázolja, hogy
ezen nyolc szerző mellé még legalább
ennyi felsorakoztatható lenne, akiket
„lázadó"-ként elemezhetnénk a modern
dráma fejlődéstörténté-ben. Éppen ezért
figyelemreméltó, miért éppen ezeket a
drámaírókat értékeli a lázadás színházának
képviselőiként Robert Brustein. És miért
maradtak ki a modern drámairodalom
jelentékeny alakjai közül jó néhányan?

A drámateoretikus előszómagyarázata
elvi előfeltételének tézisszerűségét is be-
vallja, sőt kissé mentegeti is, mintegy saját
ízlésére hivatkozva. De ez csupán részben
fogadható el egy alapvető elméleti
rendszerezőtől; s felfogásától több
toleranciát várhatnánk el. Mert amerikai
létére (vagy tán éppen ezért?) az európai
drámahagyomány modernségét vizsgál-ja,
sem Thornton Wilder, sem Arthur Miller,
de még Tennessee Williams lelkes hívei
közé sem tartozik - miként hirdeti
hivalkodva előszavában. O'Caseyt túlér-
tékeltnek tartja, Giraudoux-ért és Anouilh-
ért sem képes lelkesedni, Sartre

és Camus ugyan „izgató és serkentő el-
mék", drámaírónak azonban „jelenték-
telenek", továbbá Beckett, Ionesco, Dür-
renmatt is, bár érdekes dolgokat csinál-nak,
de munkásságuk „ez ideig" (1962-ig!)
nélkülözi a súlyt és a gazdagságot. Három
drámaíró (Synge, Lorca, Yeats)
munkásságát csodálja bár, de akár azt is
bebizonyíthatná, hogy nem eléggé kon-
cepciózusak és változatosak, mégis inkább
úgy véli, helyesebb, ha hely hiányára
hivatkozva indokolja mellőzésüket; mert
titkon reméli fölfedezni bennük a „lázadás
színházához való tartozást" --és ez a fő
célja.

Ennyit utalásként és bevezetőül a kötet
koncepcióját érzékeltetve! A fordító,
Földényi F. László érinti is ezeket a prob-
lémaköröket, de magunk is megállapít-
hatjuk Brustein tézismegállapításait íz-
lelgetve, tévedéseit, aránytévesztéseit és
hangsúlyelosztásának hibáit is látva, hogy
műve nem jelentéktelen. Irodalom-történeti
segédkönyvként alkalmazható, írja a
fordító utószavában, s egyetértve,
minősítéseit kiegészítve, akár dramaturgiai
kézikönyvként is forgatható. Jóllehet a
szerző a dramaturgia szót szinte kerülni
látszik, s néhány alapvető dráma-elméleti
vagy irodalomtörténeti fogalmat
közismertnek tekint, de nem a köz-ismert
értelemben alkalmazza. Földényi említ
néhányat (például romantika, metafizika,
társadalmiság, politika, személyiség); csak
kiegészítésként vázoljuk a problémát,
amikor a címhasználatra utalunk.

A lázadás színháza ugyanis a drámai
lázadás teorémáját érvényesíti, szinte
tantétel-didaktikával. Szerencsére ez a
didaktika érzékeny műelemzéssel párosul
és némi dialektikussággal. Legalább-is
csak azokat a drámaírókat vizsgálja és
azokat a műveiket, amelyek a tételét
igazolni látszanak.

A lázadás színháza valójában tehát nem a
színházi lázadásról, hanem drámaelméleti
megközelítésű lévén a dráma lázadásáról
beszél. Mindössze egyszer kapcsolja össze
tárgyalt drámaírója nevét színházi
vonatkozásokkal: Genet kapcsán Artaud
„kegyetlen színház"-áról elmélkedve. A
drámatörténeti megközelítés megkívánná,
hogy ezt a címe is jelezze. Miként Peter
Szondinál ( A modern dráma elmélete) a mű
drámateória-központúságát a címe is
érzékelteti; nem okozva félreértést. Vagy
akár Lukács György híres ifjúkori
munkáját is említhetnénk, A modern dráma
fejlődéstörténetét. S melléjük, hadd utaljunk
Almási



Miklós műfajtörténeti-elméleti alapmun-
kajára, A drámafjlődés útjaira, ahol a
címhasználat a tárggyal kapcsolatos,
pontos, eligazító. Almási nevét is azért kell
említenünk, mert így teljes a jegyzetünket
kiegészítő elméleti művek listája, melyekre
gondolnunk kell, ha Brusteint forgatjuk. A
felsoroltak, szerzők és művek: egy-egy
prekoncepcióból indulnak ki, azt
érvényesítik. Peter Szondi a líraizálódás
helyett a dráma epizálódására keres
példákat, míg a dráma lírai fejleményeinek
útjait követi Almási, de mind-ketten
például Csehov esetében is, ugyanazokat a
példákat hozzák erre is, arra is. Dr,
prekoncepciójuk ugyanúgy érvényes, akár
Brusteiné, aki a lázadás eszmei-
magatartásbeli tényezőit kutatja. Vagyis
minden alapvető drámaelméleti munka
prekoncepciót sejtet, melyhez a szerző
saját tételének igazolására keresi az alkal-
mas példákat.

Érdekes a „lázadás" fogalmának
értelmezése és eredeztetése is Brusteinnél.
A „modern dráma" írja - a „lázadás
kifejezése", vagyis nála ami modern,
egyúttal lázadó is, és megfordítva! Gon-
daljunk Lukács említett művére, mely-ben
a modern dráma mint: a „polgári dráma"
szinonimája jelentkezik, ezt használja, fejti
ki fejlődéstörténeti folyamatosságában.
Hadd utaljunk könyvének első fejezetése,
mely egy korábbi, külön is megjelent
opuszának, A dráma formájának
újraközlése, az általa használt
drámafogalom premisszálása. Brustein is
közli első fejezetként, mit ért „a lázadás
színházá"-n, de hangsúlytévesztéssel az
írott drámára koncentrál. A lázadók tehát
szerinte a drámaírók, holott a drámaírók
is. Mert a modern színházi lázadás nem
csupán drámai -- hanem „szín-házi" is!
Lukács Hebbelt tekinti a modern dráma
(tragédia) megalapozójának, Brustein
Ibsenből indul ki, őt kiáltván ki a lázadás
prófétájának. Benne is a költőiséget
szemléli elsősorban. Ibsennel ütközteti s
hozzá kapcsolja a lázadás fejlődéstörténeti
logikájának sorrendjében a többieket. (Ez
is lehet kiindulópont, de a lázadás tényét
akár a romantikáig visszavezetve, más
szerzőket is választhatunk eredőként!
Büchnert például.) Éppen ezért vitatható
e linearitás, s esetleg Genet helyett, akit
Brusteinnel szemben nem tartunk akkora
drámaírónak -- bár kétségtelen, a drámai
lázadást megtestesíti személyében is -
esetleg Maeterlincket,

Wedekindet is ide soroltuk volna!
Brustein szerint a modern dráma tehát az

eszme és a tett konfliktusa, és lényege a

lázadás. Kezdeti szintje a
„messianisztikus", második fázisa a
„társadalmi", harmadik pedig az
„egzisztenciális" lázadás. Ilyen értelemben
Brustein könyve is lázadás, egy teoréma
kifejtése, egzisztenciád is, személyes
lázongás is. Termékeny szempontját
következetesen viszi végíg könyvében.
Alapvető tévedéseire az utószóíró-fordító
mutat rá, például Brecht esetében. Shaw-
ról szólván, drámaiatlan tézisműveit
használja apropóul (a Vissza Matuzsálemhez
öttételes „shaw-izmus"-illusztrációját),
hogy a lázadás tényét bizonyíthassa.

Úgy véljük, mégis igazuk van mind-
azoknak, akiknek tetszik Brustein könyve,
mert fejtegetései mindvégig érzékenyen és
következetesen érvényesítik a lázadás
teorémáját. De megállapításai, ha. néha
jelentősek is, nem kizárólagosíthatók, nem
szabad kinyílatkoztatásként felfogni
elméletét. Fontos könyv ha kissé
megkésve -, végre magyarul is olvashatjuk,
s vitázhatunk vele.

(Robert Brustein: A lázadás színháza I -II.
Európa, 1982. Modern Könyvtár sorozat)

E számunk szerzői:

BÁLINT ANDRÁS színművész
BÁNYAI GÁBOR újságíró
BÉCSY TAMÁS,

az ELTE Világirodalom
Tanszékének egyetemi tanára

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Népművelési és
Propaganda Iroda munkatársa

DOBÁK LÍVIA,
a pécsi Nemzeti Színház dramaturgja

GÖRGEY GÁBOR drámaíró
GYÖRGY PÉTER, az ELTE

Esztétika Tanszékének tanársegédje
KELÉNYI ISTVÁN író,
művészettörténész
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője MÉSZÁROS

TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese

NAGY ATTILA színművész
NÁDRA VALÉRIA újságíró,

a Magyar Televízió munkatársa
NÁDUDVARi ANNA író
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SZÁNTŐ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZÁNTO PÉTER újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa
SZENTGYÖRGYI RITA dramaturg
VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

GYÖRGY PÉTER

Színészeink vidéken
és Pesten

A magyar színésztársadalom eddigi legát-
fogóbb, legtöbb kérdésünkre választ adó
felmérését készítette el a Színházi Intézet
kollektívája Almási Miklós valamint Békés
Ferenc vezetésével.

A kutatás eredményeit összegző kötetet
Békés Ferenc szerkesztette, s ugyancsak ő
írta a véglegesnek nem is tekinthető, de
mindenképp alapos áttekintést nyújtó
tanulmányt is.

E recenziónak nem lehet dolga a kötet
szociológiai eljárásainak méltatása vagy
akár bírálata, sokkal inkább feladatunk
felhívni a figyelmet jó pár ismert, de végig
nem gondolt jelenségre, s ebben lehet
segítségünkre e kötet adatbázisa, objek-
tivitása. A majdnem ezer színészt meg-
szólaltató kérdőívek elemzése során vi-
lágosan fény derült - többek között -
színészeink anyagi körülményeire, mun-
kalehetőségeikre, érdekvédelmükkel kap-
csolatos problémáikra. Ne legyünk szé-
gyenlősek: elsősorban e körülményekről
kell beszélnünk, hiszen mindezek mélyen
befolyásolják színészeink lelkiállapotát,
munkakészségét, teljesítményét.

ln medias res: emeljük ki például a
kötetből a színészeink fizetésére
vonatkozó táblát A színészek 13 százaléka
3000 forint alatti havi fizetést kap, 21
százaléka 3001-4000 forint, 23 százaléka
4001-5000 forint között keres; azaz 57
százalék fizetése nem éri el az 5000

forintot. Mindehhez vegyük hozzá, hogy a
vizsgálat egy-értelműen megállapította: a
mellékjövedelmek párhuzamosan nőnek
az alapfizetésekkel, azaz egyre több
fizetéshez egyre több mellékjövedelem
párosul. Ugyanakkor azt is tudhatjuk,
hogy a mellékjövedelmek lehetőségei
nagyobb-részt a pestiek előtt állnak nyitva,
a Rá-dió, Televízió, a szinkron szinte pesti
privilégiummá lettek. (Ez utóbbi is jól
mutatja, hogy a jövedelem és a tehetség
közötti korreláció enyhén szólva kétes.)

Mindez meglehetésen egyértelmű, ma-
gáért beszél Elsősorban vidéki, tehát
lakáshelyzetükben szinte biztosan ren-
dezetlenül élő színészeink 57 százaléka,
5000 forintot és kevés mellékest keresve,
megítélésem szerint a relatív nyomor ál-


