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Kapcsolódások négy évtized
magyar drámaművészetében I

1954-es írószövetségi fölszólalásában
nyersen, kendőzetlenül foglalt állást Sar-
kadi Imre az új magyar drámáról szólva:
,,Szocialista magyar költészet, forradalmi
magyar költészetünk van. Drámánk nincs.
Csak nagyon szerény igény elégedhet meg
ennyivel. De magas művészi színvonalú,
igaz emberi konfliktusokat bemutató
drámákat egy kalap alá venni jóval
gyengébbekkel, olyanokkal, amik-nek
egyetlen érdemük a létük - ez drá-
mairodalmunknak nem használ, s a kritika
roppant bizonytalansága sehol másutt
nem látszik meg ilyen ijesztően." Azóta

sem változott meg gyökeresen a magyar
drámához fűződő viszony
pedig negyven év termése szinte föl-
mérhetetlen tanulságokkal szolgál. A
magyar dráma ügye mind a mai napig a
kultúrpolitikai jótékonykodás szférájába
van utalva, irodalom és színházművészet
határmezsgyéjén, pályázatok karolják föl,
támogatott vállalkozások, kampányok
próbálnak időről időre friss vért
csöpögtetni a drámatermő folyamat
érrendszerébe. Mindhiába: csak újabban
mutatkoznak olyan jegyek, hogy a kor-
szerű magyar színház a korszerű magyar
drámaművészettel együtt, az érték-rend
azonos fokán teremtve kapcsolatot,
produkál jelentős teljesítményeket.

E tartós megkésettség egyik fő oka
nyilvánvalóan a hagyományokhoz fűződő
viszonnyal függ össze.

A száz éve született Lukács György-
nek 195 5-ben teljesen igaza volt abban,
hogy egy „Molnár Ferencre és Herczeg
Ferencre orientált" színművészet aligha
kecsegtethetett fejlődéssel a felszabadulás
után. Filozófiai kultúrát feltételez minden
igazi drámaművészet; egyetemes gondok
megragadását - habár nemzeti érvényre
alapozva , s ez a követelmény

mint Lukács rámutatott sem a világ-
szerte sikeres kortársnál, Lengyel Meny-
hértnél nem teljesült, sem nagy klasszi-
kusainknál, Katonánál vagy Madáchnál. A
kivétel Vörösmarty, akinek „Csongor és
Tündéje a magyar dráma legélőbb, talán
egyetlen igazi organikus alkotása".

Itt érdemes megállni egy pillanatra.

A centenáriumi jubiláns Lukács György-
ről bizonyára elmondják mostanában itt-
ott, hogy végzetesen és károsan tévedett
A z ember tragédiája megítélésében
(melynek - köztudomású - súlyos
kultúrpolitikai következménye is volt,
függetlenedve Lukács esztétikai
állásfoglalásától). Nos, Lukácsnak ezt a -
nem az úgynevezett ötvenes évekből,
hanem már 1909-ből keltezhető -- negatív
véleményét például Sarkadi Imre is
osztotta, 1947-ben, nem hivatkozva bár
Lukácsra; valószínűleg önálló gondolati
úton, valamint nem túlságosan lenyűgöző
színházi élmények nyomán jutva idáig.
Tehát nem pusztán Révai és Lukács, a
dogmatikus korszak hibáztatható ily
módon, hanem a magyar drámai
hagyományértelmezés

egyik vonulatáról van szó, s az „átigazí-
tások" későbbi folyama, a színházi kí-
sérletezésbe vont Katona és Madách
utóélete jelzi, hogy a provincializmusban
elmarasztalt hazai klasszikusok meg-
ítélése korántsem volt egyöntetű. Sarka-
dinál egyébként már 1947-ben ott rejlik a

Tragédia „Lucifer-központú" fölfogásának
lehetősége - ami aztán egész élet-művére
meghatározó jelentőségű. Egy-becseng a
lukácsi véleménnyel az is, amit Sarkadi
Molnár Ferencről mond: „a nagy
elkenések, a nagy igénytelenítések"

mesterét látta benne. További rokon
szempont az, amely Lukács és Sarkadi
drámaeszméjének lényegét illeti. Sarkadi
nem tekintette ábrázoló műfaj-nak a
drámát; a dinamikus jellemfejlő-
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désre alapozott művészeti ágazat a való-
ság helyett mítoszból táplálkozik - íme, a
filozofikus tényező Sarkadinál is; az
egyetemes-általános irányába mutató
mozzanat. S nyilvánvaló, hogy a mítosz
fogalma itt nem valamiféle antirealista
fölfogást hordoz, hanem a stilizáló-el-
emelő ábrázolásmódra utal.

Lukács ugyanakkor - Katonával, Ma-
dáchcsal kapcsolatos fönntartásai ellené-
re - meglehetősen széles magyar hagyo-
mányskálát kínált. Teleki László Ke-
gyencét az érvelés legnagyobb nyomatéká-
val ő tartotta számon; aligha véletlen,
hogy a Lukács gondolati vonzáskörében
tevékenykedő Illyés Gyula hozzányúl
majd ehhez a nemes alapanyaghoz. És a
hazai-külföldi provincializmust keményen
bíráló Lukács mint hasznosítható
hagyományt értékelte - például - Csiky
Gergelyt.

Volt tehát szavatolt igazodási pont -
mégsem lehetett könnyű a felszabadulás
utáni új magyar dráma kibontakozása. Ott
csengett Sarkadi Imre fülében is, amit
1943-ban Németh László mondott el neki
nyilatkozatában, s amit öt esztendő
tapasztalatai nyomán a fiatal pálya-társ
így erősített meg: „Harminc éven
keresztül a magyar színdarabírás egész-
séges kísérletei menthetetlenül elbuktak a
máson felnőtt közönség előtt." A más : a
kasszasikert hozó bulvárdarab, a kom-

mersz dráma. A kispolgári dráma, aho-
gyan Sarkadi nevezte. Idézhető más tanú
is: Füst Milán. Évtizedek keserű
megpróbáltatásait, alkotói töprenkedéseit
rögzítette 1957 októberében a magyar
dráma választási lehetőségeivel kap-
csolatban: „összesen csak háromféle drá-
mai stílus létezik e világon. Nincs több,
akárhogy firtatom is. Van a görög verses
dráma, amely, ugyebár, formájában,
kivitelében, távolról se reális, csak a
lélekábrázolás dolgában az. Van továbbá
a Shakespeare korának drámája, és van az
újkori, realista-naturalista szín-mű. Igaz,
hogy akadnak még egyéni stílusok is,
egyéni találmányok, amilyenek,
mondjuk, a Maeterlinckéi vagy a Crom-
melincké". (. . .) „Vagy a magyar törté-
nelemből kell vennem a témát, vagy
közérdekű történelemből, amilyen a bib-
liai zsidóké, a rómaiaké vagy a görögöké,
vagy legföljebb még egyes olyan
világnagyságoké, akiknek élete, pálya-
futása az egész emberiség közkincsévé
vagy prédájává lett."

Az alábbiakban a felszabadulás utáni
magyar drámairodalom vonzódásait és
választásait próbálom néhány példa se-
gítségével áttekinteni; a hatalmas anyag
folytán a teljesség igényéről eleve le-
mondva. Egy olyan drámafejlődés mo-
zaikképét igyekszem kirakni, amelynek
egyik szélén ott van Illyés Gyula „föl

szabadulási" színdarabja, a Malom a Séden
- eszmei születésének 1945, megírásának
1958 a tanulságos dátuma -, s amelyre
nem különösebben elfojtott hangzással
cseng vissza a nyolcvanas évek küszöbén
Páskándi Géza „polgári tragédiája", A
szélmalom lakói. S nyilván-való, hogy e
drámafejlődés mögött ott rejlenek a
társadalomfejlődés problémái.

Németh László életműve bizonyítja a
legnyilvánvalóbban a „görög" ösztönzés
termékenységét; ez nála - a Füst Milán-i
szemlélettel rokon módon - a bibliai
inspirációval ötvöződik, miközben
állandóan kutatja egy eredetien magyar
drámanyelv megteremtésének lehe-
tőségeit. A felszabadulás esztendejében
írta Sámsonát, amely egy világméretű
társadalmi átalakulás szimbolikus-re-
ménykedő kifejezése, mégpedig a prédi-
kátori magyar hagyomány, a madáchi út
magyar-zsidó párhuzamát vonva tovább.
Mai szemmel pillantva rá : a pár-huzam
termékenységét, megrendítő ta-
lálékonyságát, sokértelműségét nem lehet
nem észrevenni s méltányolni. Sámson
erejével maga a nép roskasztja össze a régi
világ épületét. Nem csekélyebb
argumentum ilyen tekintetben Sarkadi
Imre pályakezdése. Elektrája (1948-49
tájáról) az antik hagyomány alkotó át-
értelmezésének jegyében született: Kly-
taimnestra és Aigisthos széthúzása itt a
kulcsmozzanat. A nő féltékeny a fiatalabb
házastársra, akit gyilkosság árán szerzett,
és Elektra, az apja haláláért bosszúval
tartozó hősnő - szerelmes Aigisthosba.
Már ebben a torzóban föl-kínálkozik a
mítosz újragondolásának az a szempontja,
amely a hatvanas évek-ben Gyurkó László
Szerelmem, Elektráját a szocialista
forradalom addigi tanulságainak
modellhelyzetben való fölmérésére teszi
majd alkalmassá. S az antik történelem
jeles alakjának, Hannibálnak a - többszöri
kísérletet igénylő - meg-idézése nem
kevésbé újszerű. Érezzük a Hannibál, a
„portás" hátterében a világ-háború friss
élményét, általánosítható hatásait. Sarkadi
két kultúra, szemlélet összecsapását
érzékelteti a pun s a római sereg
küzdelmében, míg Hannibál derűs
emberséggel emelkedik a tröténelem fölé.
Az abszolút szabadság képviselője ő; az
Ember, a maga leplezetlen voltában.
Lázad a számára előírt politikusi életút
kényszerűségei ellen, és bukást nyilván
azzal magyarázta volna Sarkadi - ha be-
fejezte volna a művet -, hogy a kor - bár
kisszerűnek mutatkozó - parancsait még a
nagy formátumú személyiség
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sem szegheti meg gátlástalanul. Ez a példa
meg Spiró György 1968 69-es tragédiája
felé mutat: az ő Hannibálja meg éppen
túlságosan is politikus. Agyon-manipulálja
környezetét, és végül saját praktikáinak
lesz áldozatává. Kiábrándulás ez már
hősből is, történelemből is; a két mű
születése közt eltelt két év-tized néhány
csalódása fejeződik ki ben-ne (a negyvenes
évek végének torzulásai koncepciós perek
stb. -, az 1968-as forradalmi világválság
következtében).

„Görög" indíttatással lép drámairo-
dalmunkba a felszabadulás utáni magyar
színköltészet egyik legnagyobb alakja,
Weöres Sándor is. Theomachia című ora-
tóriumdrámája (1938), melyhez Shelley
Prométheuszából választott mottót, szintén
korszerű vonatkozásokat tartalmaz.
Megdöbbentőn előlegzi Kronos mente-
getőzése azt a védekezési sablont, amelyet
a felelősségre vont fasiszták alkalmaznak
majd: „Csak fejsze voltam én, s a sors
vágott velem." Miközben egy új világot
igenel hatásosan Okeanos szólamában; a
pusztulásra megérett rend leküzdésének
esélyeit a sárkányölés-inotívum
nyomatékosítja: az a motívum, amely
önálló tragikomédiává gyarapszik majd az
Octopus avagy Szent György és a Sárkány
históriájában (1965). „Szívünk-ben új béke
érjen! új törvény, új rend legyen!" -- zeng
diadalmasan a Kar, az aiszkhüloszi
drámaépítkezés hagyományait is
tudatunkba idézve: intézménye-sült a
változás. Nem kevésbé időszerű
felhangokat ad az 1943-as Endymion, mely
szintén kozmikus harc dimenziói közé
emeli a világban zajló eseményeket, Hold
és Föld, Ember és Isten feszültségét
ragadva meg Endymion és Luna
viszonyában. A Szkíták című dráma -
jelenet 1944-ből már sokkal kevésbé tartalmaz
kortársakhoz címzett üzenetet --egy
zsarnoki magatartásforma elvont
ábrázolata.

Weöres Sándor megindulása azért ér-
demel (érdemelt volna) megkülönbözte-
tett figyelmet, mert mitologikus szemlélete
egyszersmind épp a Lukács szerint
kívánatos, folytatható hagyományt jelezte,
a Vörösmarty, Mihály-i utat, a Csongor és
Tündéét reprezentálta. Félre-érthetetlen ez a
mozzanat a Theamachiában, és valamiféle
sajátos - a Lorcáéra emlékeztető -
szürrealizmussal, népi színnel gazdagodik
ez az Endymionban. (Vörösmartynál
alaptónus a népköltészeti hatás; ennek
pontos-korszerű meg-felelője Weöresnél a
szürrealisztikus ár-nyalat.) Szintén a
negyvenes évek elején

született a Holdbeli csónakos (1941), amely
Vörösmartyéval közös forrásból: Gergei
Albert széphistóriájából merít. A görög
mitológia tényezői immár finnugor át-
rajzolásban jelennek meg. Műköltészet és
népköltészet izgalmas kölcsönhatásra
lép., a vásári bábjáték s a folklóralapon
fölnövesztett filozofikus drámatípus -
melyet Ibsen Peer Gynttjének példájával
jellemezhetünk - egy egészen új minő-
séget alkot itt. Felszabadulás utáni drá-
matörténetünk sajnálatos mozzanata,
hogy Weöres Sándor nem vált a negyve-
nes-ötvenes évek egyik meghatározó
színpadteremtő jelenségévé. Ennek per-
sze voltak objektív, politikai és ideológiai
okai is; nem lehet mindezt pusztán a
költői ért méltánytalanság aspektusából.
szemlélni, Egy tüzetesebb elemzés
kimutathatná, hogy a görög hagyomány, a
filozofikus dráma hazai továbbvitelé-ben,
korszerű magyarításában a Weöreséhez
hasonló szerep juthatott volna Tamási
Áronnak is. Teljesítményük ily módon
csak transzformáltan s részben megkésve
hatott; népszínműként, mese-játékkért
különféle szűkítő kategóriákba utaltattak
Weöres, Tamási munkái, nem lehettek
egy bátran fölvállalt szín-házművészeti
kísérletezés bázisaivá.

A „tisztán" görög tradíciókat folytató
drámaköltészet értékes, de a színpadig
alig jutó, „könyvdrámaként" értelmezett

műveket is létrehozott, például Jánosy
István műhelyében, egy prométheuszi
örökséget ápoló líra „melléklapjain"

(Claudia) ; kevéssé fajsúlyosan, bár si-
keresebben és szórakoztató módon De-
vecseri Gábornál (Odüsszeusz szerelmei).

Felszabadulás utáni drámairodalmunk
egyik par excellence tehetsége, Hubay
Miklós ugyancsak a „görög" modell
hasznos lehetőségeit tanúsítja. Példás
darabja ebben a vonatkozásban A szfinx,
avagy búcsú a kellékektől, amely franciás
szellemességgel „csavarja meg" az antik
mítosz cselekményfonalát (nem véletle-
nül épp Cocteau-tál választ mottót), s a
freudizmuson iskolázott pszichológia
tömlőiből fújtat életet figuráiba.

„Görög" vonalon haladt tovább Sarkadi
Imre is, csakhogy néhány esztendő
megszakítással: az Oszlopos Simeon
(1960), az Elveszett paradicsom (1961) a
görög sorstragédiák mechanizmusával
őrleti meg hőseit. Hatalmas szellemi erő-
gyűjtést reprezentáló pályakezdésére
utalnak vissza ezek a legfontosabb,
legsikerültebb - művei (nem véletlenül
meditál Kis .János, az Oszlopos Simeon
kárhozatba hulló főszereplője Elektráról;
a mítosz itt cinikus, erkölcs nélküli
újraértelmezést kap: Elektra János szerint
- „játékos természet lehetett, oly-annyira,
hogy az anyagyilkosság se gondolkoztatta
el. Ez is egy formája a játék-
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Gózon Gyula, Siménfalvy Sándor és Bessenyei Ferenc Urbán Ernő: Tűzkeresztség című drámájában
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nak. Nem?"). Kulcsszó itt a játék: az újabb
drámatörekvések egyik meghatározó
irányzata. Nero „játékairól" e drá-
makoncepció jegyében alkotott világsi-
kerű darabokat a hatvanas években Hubay
Miklós.

Kínálkozott továbbá mint hagyomány a
felszabadulás utáni magyar drámairo-
dalom számára a régi magyar dráma-
költészet. A „görög" lehetőséggel szoros
összefüggésben Bornemisza Péter, aztán a
Balassi Menyhárt árultatása típusú politikai
vitadráma - mindez részben (Móricz
Zsigmond s mások kezdeményezései
révén) két világháború közötti
próbálkozások folytatását is ígérhette -;
Csokonai Vitéz Mihály. Tehát a Kato-
nával, Madáchcsal, hazai klasszikusaink-
kal jellemezhető csúcsokig terjedő vo-
nulat. Nem meglepő, hogy Sarkadi Imre
volt az egyik továbbvivő ebben a vonat-
kozásban is: Balassi Menyhártról írott
1956-os hangjátékával. Valamivel később
vált többé-kevésbé sikeres gyakorlattá,
hogy a drámaíró szinte hordozórakéta-
ként használta az eredeti művet, a régi
magyar drámairodalom valamelyik
darabját, a kollázsként köré szervezett sa-
ját mű fölröppentésére. Bonyolult szövetű,
bár korántsem eredménytelen kísérlet volt
erre a Hubay Miklós darabja, a Színház a
Cethal hátán (1972). A Balassi Menyhárt
árultatását pedig drámairodalmunk fiatal
nemzedékének képviselője, Spiró is
újraélte háromfelvonásos tragédiájában,
mely - látjuk majd - egy történelmi
illúzióvesztés folyamatának jellegzetes
terméke (1963-1970).

S mutatkozott még egy lehetőség.
Népművészeti anyagból állítani össze
darabot; a középkori misztériumjáték
hagyományait követve. Nyolcvanas
éveink műfaja ez: Balogh Elemér és Ke-
rényi Imre Csiksomlyói passiója a Nép-

dig is létező módszere volt a drámairo-
dalomnak, a színházművészetnek,
Shakespeare óta s korábban is. Ám az
eredeti - ha vetekedni tudott az új változat
színvonalával - ott maradt a polcon,
háborítatlan épségében. De az óvatosság
sem árt, és Sarkadi Imre 1948-as
ellenvetései Örkény István Fösvény-át-
dolgozásával kapcsolatban később is
megszívlelendők. Nemkülönben a Hubay
Miklós tanácsa: „ A drámaátírást minden
író csak az irodalom legszigorúbb
parancsa ellenére csinálhatja. Mint a katona
azt a haditervet, amely után főbe lövik őt,
vagy Mária Terézia-rendet kap." (1970)

Közvetlenül a felszabadulás után még-
sem a hagyomány eddig említett rétegei-
hez nyúlt a drámairodalom. Sürgetőbb-nek
bizonyult az átalakuló élet, a meg-
változtatott társadalom bemutatása. Kor-
társ hősöket kellett teremtenie a kortárs
magyar drámairodalomnak. Ehhez azon-
ban - természetszerűleg - nem kínálkozott
közvetlenül folytatható tradíció. Németh
László, akinek társadalmi drámái a
harmincas évek végén a magyar prog-
resszió szemléletét fejezték ki, politikailag,
eszmeileg kérdésessé vált, s csak az
ötvenes évek közepétől jutott ismét szín-
padhoz. Ígéretesnek mutatkozott azonban -
például - Háy Gyula öröksége; a
Szovjetunióból hazatért író be is kap-
csolódott a magyar drámairodalom vér-
keringésébe. Különösen a magyar falu
rajzában produkált jelentőset: az 1934-3 6-
ban írott, Bécsben elkezdett, ott börtönben
folytatott, majd Svájcban s a
Szovjetunióban befejezett Tiszazug a falusi
osztályharc, meggazdagodási-va-
gyonszerzési düh hiteles, balladisztikus és
tényirodalmi-szociografikus elemeket
vegyítő ábrázolása volt. Kimódoltabb-nak
hat már 1938-as tragikomédiája, A
pulykapásztor - mely azonban még mindig
nyeresége drámairodalmunknak, egyebek
között a Tamási Áron-i filozofikus
népszínmű nyomdokain halad -, míg az
1939-40-ben született Végeladás már
ideológiai tétel igazolása, az úri osztály
legkevésbé romlott rétegeiben ható
lelkifurdalás, felelősségérzet bemutatása
céljából. Azok a művei, melyek a
felszabadulás társadalmának különféle
metszeteit igyekeznek ábrázolni, ment-
hetetlenül sematikusak már ( A z élet hídja -
1949-50, Erő -- 1951-52, Három nehéz nap -
1952). Furcsa módon, Háy Gyula az 1956-
os ellenforradalom után, saját tévedéseiből
is okulva, korábbi történelmidráma-
kísérleteit folytatva,

színház színpadán és külföldön is nagy
sikert aratott. Hasonló jellegű vállalkozás
Száraz György kollázsa, a Hajnali szép
csillag, ez a balladás játék, „rekviem és
szerelmi vallomás", melyet a szerző „ősi
mítoszokból, népköltészetből, régi
slágerekből - kincsekből és kacatokból" -
válogatott-szerkesztett. Előképe ennek a
vonulatnak a népmondai hagyomány
öntörvényű földolgozása, melyre a leg-
értékesebb kísérletet Sarkadi Imre tette
Kőműves Kelemen című torzó-drámájával.
Egyén és közösség viszonyát, egyéni és
közösségi áldozatvállalás kínzón izgalmas
morális kérdését vizsgálta benne Sarkadi, a
szocialista társadalom építésé-nek
alapproblémáját.

Az 1956-os ellenforradalom leverése
után, egy egészségesebb, tágabb hagyo-
mányértelmezés, -felfogás jegyében a
magyar drámairodalom hasznosítható
tradíciói is gazdagodtak. Olykor persze a
parttalanítás veszélyét is fölidézve. A
hatvanas-hetvenes évek fordulójától vált
egyre divatosabbá régi magyar szerzők
fölfedezése, „leporolása" kőszínházban és
alkalmi - nyári - játékokon egyaránt. A kor
-- szintén divatossá váló -
szakkifejezésével: „átigazítások" születtek.
Keresztury Dezső Madách Imre Mózesét
dolgozta át - s az eredeti mű rangját csak
növelte kísérletével. Illyés Gyula - drá-
matörténetünk és -elméletünk hosszú ideje
folyó, s a felszabadulás után újult erővel
nekilendülő vitájának hatására, de
mindenekelőtt szakmai ösztönzések
folytán - Katona József Bánk bánját
„igazította át". A beavatkozás szerencsés
kezűnek s tapintatosnak bizonyult, Katona
szövegének érvényét nem csorbította.
Azóta színpadainkon egymás mellett él az
eredeti darab, valamint az eredeti
szerkezet, de Illyés Gyula szövege s az
illyési szerkesztésben megszólaló teljes
„átigazítás", Az „átigazítás" min-



Mohács című tragédiájával (195 8-1960)
Felszabadulás utáni drámairodalmunk
egyik legjobb teljesítményét produkálta.

Nem sikeresebb az új élet, a magyar
falu megjelenítése Urbán Ernőnél sem,
akiben pedig volt drámaírói tehetség. Az
osztályharc illusztrált tételei uralkodtak el
műveiben a szereplők hiteles konfliktusai
helyett (Gál Anna diadala - 1951,
Tűzkeresztség - 1951) ; 1919 forradalmi
hagyományait Urbán túl közvetlenül ható
tényezőként jeleníti meg s kapcsolja össze
a felszabadulás társadalmának előrevivő
eszmeiségével, túl gyorsnak érzékelteti -
mert ő maga is így látná legszívesebben az
emberek gondolkodásának pozitív
átalakulását. Hála azonban mélyülő
valóságismereté-nek, szatirikus vénájának,
az 1953 novemberében bemutatott
Uborkafa mű-vészi és politikai tettként is
jelentős. Benne Urbán a személyi kultusz
lényegét, tömegpszichózisát ragadja meg;
szükségszerűségnek és véletlenszerűség-
nek a korra mélységesen jellemző vegyü-
lékét ábrázolja a Szőrnevál ecsellői ki-
rendeltségén pünkösdi királyként uralkodó
s csúfosan megbukó Sántha történetében.
Érzékeltetve múltból örökölt - a Móricz
Rokonokjának világából származó -
negatív hagyományokat is.

lllyés Gyula történelmi drámái voltak a
kor leginkább reprezentatív s máig valós
értékként számon tartható magyar
színdarabjai. A politikai rendszer hagyo-
mányorientációjának megfelelően - ami
egybeesett lllyés saját korábbi orientá-
ciójával is - főként az 1848/49-es polgári
forradalom és szabadságharc eseményeit,
egyéni és kollektív hőstetteit vitte szín-
padra (Ozorai példa - 1952, Fáklyaláng

1953). A Bánk bán realista dramaturgiája
munkál itt. Amiként a Dózsa Györgyben is
(1956), melyhez mindamellett Kós Károly
Budai Nagy Anta la (1939) is hasznos
előkép lehetett. Dózsa György nemzeti
hőssé válásának folyamatát pontosan, a
dramaturgiai fokozás minden hatáselemét
kiaknázva, költői hevülettel idézi elénk.
Izgalmas feszültséget teremt Dózsa és
Mészáros Lőrinc szemléleté-nek
ütköztetése: a pap-forradalmár lllyés
ábrázolásában szűkítő osztályszem-
pontokat képvisel, szemben Dózsa át-fogó,
a népet nemzetbe ölelő fölfogásával.

Drámafejlődésünk felszabadulás utáni
korszakában rendkívül érdekes - és jel-
lemző - mozzanat, ahogyan lllyés 1972-
ben visszatér a Dózsa-témához, engedve
gyakorta ható átírói szenvedélyének, Czí

mer József az ösztönző, lllyés kongeniális
munkatársa a drámateremtésben. A költő a
hetvenes évek elején immár azt figyeli:
milyenné válik a népi hős sorsa, amikor
már nem kell - s lassanként nincs is miért
- kérkedni származásával? Dózsa Gergely,
György öccse, aki az 1956-os drámában
úgyszólván statisztaszerepre van
kárhoztatva, ebben a tragédia-változatban
egyenrangú hős a testvérével. Ő papnak
készül, tehát a szellem embere, míg bátyja
a politika küzdőterén mozog. Ahogyan
György mondja ironikusan, gúnnyal és
öngúnnyal magukról: az „ostoba katona" s
a „tanult klerikus", „a vérmaszatos markú,
a vér-be vakult szemű" s „az igazság
patyolat-lelkű" apostola, a „tiszta szemű"

tudós vitatkozik itt. Vitatkozik - de ketten
együtt alkotnak mégis egységes egészet, s
vállalják fölfogásbeli különbségeik
ellenére -- a közös halált. Vita ez egy-
szersmind a hatalomért vívott harc, a
hatalomban való részvétel szépelgő föl-
fogásával szemben - amire, látjuk majd,
akad példa bőven. Gergely gon-
dolkodásában - absztrakt szabadságesz-
ményében, minden harcot rendbontás-nak
bélyegző vélekedésében - éppúgy van
elutasítandó végletesség, mint az eszmei
megalapozottságot lebecsülő Györgyében.
Mégis: a darab legfontosabb gondolatát
Gergely fogalmazza meg. Szerinte kivált a
szabadságharchoz van szükség erényre -
virtusra. „Mert ott a győzelem után jön
csak a legnagyobb harc."'

Illyés Gyula ezzel a felszabadulás utáni
társadalmi fejlődés egyik alapkérdését
érinti. Azt, amit olykor hajlamosak a
drámaírók „a forradalom fölfalja saját
gyermekeit" címkéjével illetni, nem vál-
lalva a győztes hatalom, a konszolidálódó
szocialista társadalom bonyolultabb, új
típusú erkölcsi problémáinak dramatikus
elemzését. Illyéstől idegen az effajta
hamis megközelítés. A Testvérek, a Dózsa
György 1972-es „újraéneklése" azzal az
eszmei törekvéssel rokonítható, amely
Gyurkó László szocialista
mítoszváltozatát, a Szerelmem, Elektrát
(1967) is jellemzi. A Testvérekkel egy-
szersmind olyan művet alkotott, amely
kiszabadult a „történelmi dráma" kate-
góriájából. Esszédrámának mondhatnók,
melynek nem egyetlen lényegi mozzanata
a választott időkoordináta-rendszer,
másrészt olyan példázat, amely „korhoz
körött" eseménysorként értelmezve is
hiteles, és „időszerűsége", „maisága" sem
vonható kétségbe.
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„A kritikának
tanítani kell!"

Kárpáti Aurél munkássága a
felszabadulás után

Múlt év decemberében emlékeztek meg
Kárpáti Aurél születésének 100. évfor-
dulójáról. Barátai, tisztelői idézték föl
kéziratok és könyvek fölé görnyedő
alakját, tisztelegtek a páratlanul sokoldalú
alkotó előtt. Író és költő, irodalom-tudós
és irodalomszervező, szerkesztő,
rovatvezető, dramaturg, főiskolai, egye-
temi tanár s legfőképp kritikus: az iro-
dalmi, zenei, képzőművészeti, színházi
események egyik legtekintélyesebb ítésze
- ahogy Hegedüs Géza írta -: „A
nagyemlékezetű néhai haladó polgárok-
nak, a pozitivista esztétikusoknak
tanítványa és méltó utóda."

Neve több mint harminc kötet élén áll,
ezekben versek, elbeszélések, regények,
összehasonlító irodalmi tanulmányok,
esszék, kritikák, művészportrék
váltogatják egymást.

Méltatói mindenkor kiemelték bírála-
tainak józan racionalizmusát, szigorú
állásfoglalását, szépírásaiban pedig az
impresszionisztikus hangvétel s a pasz-
tellszínekkel festett emocionális hatású
költői képeket.

Kárpáti kritikusként így vall önmagáról:
„Én az igazságra vagyok kíváncsi."

Íróként pedig: „elkésett romantikusnak
születtem". Kemény Zsigmond „rajongója"

volt, de Krúdy álomútjait járta,
Kosztolányitól vette át a kritikusi tollat a
Hétben, ám „az értelem költőjét", Ambrus
Zoltánt tekintette példaképé-nek. Az
ellentétes gyökerek és hatások
paradoxonjait folytatva: Kárpáti a Hét
belső munkatársa volt, mégsem sorol-ható
a Hét köréhez; legközelebbi kor-társa
Adynak, Babitsnak, Kosztolányi-nak,
noha nem tartozik a nyugatosok-hoz;
majd' húsz éven keresztül a Horthy-rezsim
legrangosabb sajtóorgánumának, a Pesti
Naplónak rovatvezetője, de Bartók,
Kodály, Hont Ferenc, Radnóti, Bálint
György és Sárközi György mellett haladó
irodalmi egyesületek, így a La Fontaine
Társaság és a Vajda János Társaság
alapító tagja, sőt elnöke; ugyanakkor
vezércikkben kárhoztatja Saccót és
Vanzettit; a polgári demokrácia bármiféle
reformjától, különösképpen a forradalmi
változástól rettegő


