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Lehet-e ma drámát írni?

Kérdések új magyar drámák kapcsán

Tudvalévő, hogy egy irodalmi műalkotás
értéke jóformán sehogyan sem függ
pusztán a témájától. Még drámák eseté-
ben sem; noha ebben a műnemben maga a
téma sokkal inkább meghatározza az abból
kibontakoztatható mű természetét, mint
például epikus művek esetében. Igaz, egy
írás műnemi természete és értéke két
különböző szempontból határozható meg,
amelyek nincsenek szoros
összeköttetésben.

Mind a két műnemben megfogant mű-
vek történetet prezentálnak. Ám magától,
pusztán a történettől a dialógusban
megformált művek nem lesznek termé-
szetük szerint szükségképpen drámák. Ha
egy történetet prózai szövegben be-szél el
az író, a mű epikatermészete szükségszerű
adottság lesz. Ugyanis minden epikus mű
természetét alapvetően az adja meg, hogy
az egész történet - az írásmű minden egyes
részletével együtt - az író-nak az
elbeszéléseként létezik. Ha tehát papírra
vet valaki egy történetet prózai szövegben,
az epikus művilágnak azon természete,
miszerint az írónak az elbeszéléseként
létezik, eo ipso adottság lesz, külön írói
„hozzáadás" vagy „hozzátétel" nélkül.

Más a helyzet, ha a történet mint téma
kizárólag dialógusokban formálódik mű-
világgá, világszerűséggé. A leírt dialógu-
sok természete mindenképpen azonos
marad a primer valóság dialógusainak az
alaptermészetével; vagyis: viszonyokat
foglal magába. Dialógusokat ugyanis csak
és kizárólag viszonyokban lehet váltani.
Azonban itt már azt is számításba kell
venni, hogy a viszonyok ontológiailag
kétfélék: statikusak és most, a jelenben
változók. A görögöktől kezdődő
drámatörténet azt bizonyítja, hogy e
kétféle viszonyrendszer közül csak a m o s t ,
a jelenben változók a drámaiak; a
statikusak nem. Ide sorolhatók azok a -
számuk nem nagy - művek is, amelyek az
alakok közötti viszonyokat szükség-
szerűen változandóknak tüntetik fel, ám a
szükségszerű változások elmarad-nak.

Ebből következően azok a történetek,
amelyek nem az alakok közötti, most, a

jelenben változó viszonyoknak a történe-
tei, hiába formálódnak meg csak dialógu-
sokban, nem építenek föl drámavilágot.

A drámatörténet alapvető tanúsága
szerint igen lényeges kérdés azonban az,
hogy mi okozza az alakok közötti viszo-
nyok változását. Az ókorban és a közép-
korban igen gyakori volt, hogy az emberi
alakok közötti viszonyok változását az
isteneknek az emberi életbe való be-
avatkozása hozta létre; szeszélyeik, jó-
vagy rosszindulatuk, parancsaik stb. De
már akkor is létrejöttek olyan drámák - a
reneszánsz időszakában váltak egyedü-
liekké -, amelyekben a viszonyváltozá-
sokat az emberek autonóm cselekvései,
bensejük valamely dinamizmusának a
kiáramlása, objektivációja eredményezte.
És ezek az erők hoztak létre történeteket,
vagyis emberek közötti viszonvvál-
tozásokat. Így az ember sorsa a maga
bensejéből kiáramló vagy a másvalaki
bensejéből előtörő és másokra háramló
erők által valósult meg.

Ez a helyzet azonban - általánosságban
szólva - a XIX. század közepétől
megváltozott, mert megkérdőjeleződött az
autonóm cselekvés lehetősége. S vol-
taképp ezzel kezdődött a dráma „válsága",
amely a mai napig tart. A szociológiai
értelemben vett státusok kialakulása és a
XX. századra teljes mértékben felépült
társadalmi organizációk meg-fosztották az
embert az autonóm, saját benső
dinamizmusai alapján elvégezhető
cselekvésektől; illetve attól, hogy sorsát
v a g y a vele lényegesen történőket a saját
bensejéből kiáramló erővonalak szabják

és határozzák meg. Ami attól kezdve az
egyeddel történik, az korántsem csak
mindig saját benseje objektivációitól,
illetve ezek akár jó, akár rossz következ-
ményeitől függ.

Tudvalévő továbbá az is, hogy minden
irodalmi mű világszerűségéhez szervesen
tartozik hozzá az intenzív totalitás. A
műalkotások akkor képesek ugyanis a
befogadókra valódi és nemcsak szno-
bisztikusan mondott vagy széplelkűen
elhitt - hatást gyakorolni, ha olyan nagy-
fokú általánosítás lehetősége rejlik világ-
szerűségükben, amelynek következtében a
világszerűséget vagy annak lényegi ele-
meit önmagukra képesek vonatkoztatni.
És ennek a lehetőségnek a megvalósulá-
sához -- mint sok közül az egyikre van
szükség az intenzív totalitásra. Hegel óta
tudható - Lukács György is hang-súlyozta
-, hogy a drámában az intenzív totalitás a
mozgások totalitása révén érhető el. Ez azt
jelenti, hogy a dráma világszerűségén
belül az adott probléma-körrel
kapcsolatban minden lényeges
állásfoglalásnak, minden lényeges vi-
szonynak erővonalként kell jelen lennie.
De megvalósulhat-e ez minden téma ese-
tében?

Nietzsche az „Isten haláláról" beszélt, de
mi már tudjuk, nemcsak az Istennek,
vagyis a vallásoknak az erkölcsi rendje
halt meg, hanem jóformán mindenféle
erkölcsi rend. Sőt, majdnem mindenféle
rend. Rengetegféle világszemlélet és vi-
lágnézet alakult ki; igen sokféle életérzés
bontakozott ki; a hangulatoknak és a
„közérzeteknek" a változatairól és vál-
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emberek sorsa és a velük történők nem az
autonóm egyéniségből fakadó dina-
mizmusoktól függenek, és viszonyaik nem
ilyen erővonalak következtében változnak;
b) amikor még egyetlenegy adott embernek
sincs minden helyzetben és minden
helyzetre vonatkozóan érvé-nyes
értékrendje?

Az 1985/86-os évadban bemutatott
magyar drámák ezeket a kérdéseket vetik
fel.

*

Nézzük először a témákat és az intenzív
totalitás lehetőségét.

Talán már a XIX. század elejétől kezdve
írtak olyan drámákat, amelyek értéke
igencsak alacsony, noha bemutatásuk
időpontjában sikereket arattak. Úgy tűnik,
ezek a fajta írások megszaporodtak azóta;
felkeltvén egy vissza-visszatérő vitát: mi a
lényeges, a közönség reagálása vagy a mű
értéke? A dráma- és színház-történetben
mindenre van példa és ellen-példa. Ebben
az összefüggésben mégsem kerülheti el a
figyelmünket, hogy sok be-mutatott darab
volt és van, amelynek nincs olyan nagy
értéke, mint amekkora tetszéssel és
tapsviharral fogadták be-mutatóján. Hány,
de hány olyan darab volt és van, akár az
utóbbi három évtizedben is, amelyet az
adott évadban igen nagy tetszéssel fogadott
a közönség, és ennek alapján író és színház
azt hitte, lényeges, jelentős művet hoztak
létre, de amelyre már a következő évadban
sem emlékezett senki. A taps az adott pilla-
natban érvényes humornak vagy az idő-
szakos érdekességnek szólt.

Kétségkívül nagy tapsokat aratott
Görgey Gábor: Huzatos ház és Verebes
István: Kettős ünnep című írása.

Görgey Gábor kabarészerű komédiá-
jának története 1938-ban kezdődik, és
1985-ben ér véget. A majdnem ötven-évnyi
időtartam már kétségessé teszi,

hogy valódi dráma jöhessen létre. Egy
budai villalakásban 1938-ban a méltóságos
államtitkár, felesége és fia lakik; persze
szobalányuk és házmesterük is van. A villát
megveszi az akkori újgazdag Bellák István
és felesége, s az alsó traktusba költöznek.
Nekik lányuk van, akinek szerelmese, az
állástalan művészettörténész, az
államtitkárékhoz áll be inasnak. A történet
azután ezeknek az embereknek az életéből
vázol fel csomó-pontokat: 1938 után 1945-
ben, 1951-ben, 1956-ban és 1985-ben. A
téma tehát majdnem ötven év során
bontható ki (itt persze szó sincs
kibontásról), hiszen ennyi év alatt
következtek be azok a különböző
történelmi és társadalmi változások,
amelyek ezeknek az embereknek a sorsát
alaposan felkavarták. Az alakok maguk
semmit sem cselekszenek; csak
belekerülnek azokba a helyzetekbe, ame-
lyeket a társadalmi és történelmi erővo-
nalak tőlük teljesen függetlenül létrehoztak.
A méltóságosékból takarítónő és házmester
lesz, az 1938-as újgazdagból kitelepített,
hogy 198 5-ben már viszonylag jól éljen
mindegyikük. Úgy gondoljuk, ebben a
művilágban nem is valósul-hat meg az
intenzív totalitás. Ehhez ugyanis azoknak
az erővonalaknak a be-mutatása is
szükséges lenne, amelyek a villalakás
lakóinak az életét alaposan megforgatták.
Ez pedig egy 1938-tól 1985-ig tartó
történetnek drámában való ábrázolása
esetén kizárt. Az írás egyéb-ként is
felszínesen kabaré jellegű.

Álló és halványan megrajzolt életkép
Verebes István darabja. A Kettős ünnep cím
azt jelzi, hogy olyan húsvétkor játszódik a
darab, amely éppen április 4-re esik. De szó
sincs itt a vallási és az állami, a kettős
ünnep lényegéről. Ehhez az kellene, hogy a
kétféle világszemlélet-nek a
jellegzetességei az alakok szellemi
arculatában és egymáshoz való viszonya-
ikban jelenjenek meg. Ezekből csak annyi
van, hogy a család a nagyapa kivételével
templomba megy, pontosabban onnan
érkezik ; a nagyapát pedig meglátogatják
veterán barátai. A téma voltaképpen nem a
kettős ünnep társadalmi és egyéni
tartalmainak, az eszmei, szellemi
erővonalaknak a kibontkoztatása, hanem a
három generáció - nagyapa, fia, unokák -
közti veszekedésekkel azonos. Pontosabban
még csak nem is a veszekedések-kel, mert
az apa a nagyapát éppúgy hangos-
erőszakos -- sőt: túl hangos - terrorja alatt
tartja, mint saját fiát és lányát, akik közül a
lány a végén öngyilkosságot kísérel meg,
amit csak a testvére vesz észre.

tozásairól nem is szólva. Meghatározóvá
vált az egyénnek a munkamegosztásban,
továbbá a társadalmi organizációkban és a
privát életben elfoglalt egyedi pozíció- ja,
mert ezekből a nézőpontokból speciális és
egyedi értékelések - koránt-sem
értékrendek - épültek föl. Jóformán csak a
társadalmi és az egyéni pozíció alakítja ki
a világhoz való viszonyokat, az
életérzéseket, a világszemléleteket és
világnézeteket, amelyek mind-egyike igen
gyakran ad hoc jellegű, az egyén
pillanatnyi - tágan értve a szót - érdekétől
függő, nyugodtan mondhatni, a pillanat
tartalmától meghatározottan improvizált.
Es ez az improvizált jelleg hatja át az
emberek egymáshoz való viszonyait. És
ezért persze hogy a világ képlékeny, hogy
a világ teljesen bizonytalan. (Amihez
nyilvánvalóan nemcsak ezek járulnak
hozzá.)

Lehetséges-e itt, ebben a helyzetben az
intenzív totalitást megvalósítani? Vagy-is
az adott művilág problematikájával
kapcsolatban lehetséges-e az összes lé-
nyeges állásfoglalást erővonalként felvo-
nultatni? Nem oly sok- és sokféle-e ma
bármily élettény vagy életeset értékelése,
megítélése és a hozzá való viszonyok,
hogy az intenzív totalitás teljességgel
megvalósíthatatlan? Mert ehhez az is
kellene, hogy az emberek zömének ér-
tékrendje legyen, amelynek alapján a sok-
sok erővonal közül legalább egy-két
társadalmi és történelmi mozgásirányt
azonos módon ítéljenek a legfontosabb-
nak, és az ezekhez fűződő viszonyok kö-
zül legalább azonos egyről-kettőről gon-
dolják, hogy a legfontosabb. Továbbá
kérdés, hogy lehet-e drámát írni olyan
helyzetben, amikor majdnem minden kér-
dést tekintve egyéni-egyedi, sőt: egyszeri
- mert csak arra az egy esetre, és ezt
tekintve is csak az adott pillanatban érvé-
nyes - megítélés és értékelés létezik?
Vagyis, lehet drámát írni, amikor: a) az



A téma tehát itt az apának a durva és ál-
landó ordítozásban realizálódó akarnok-
sága, terrorja a család összes többi tagja
fölött. Hogy a művilág ennek a témának az
intenzív totalitását jelenítse meg
mert a kettősünnep-problematika jóformán
fel sem vetődik -, a generációs kü-
lönbségekből adódó nézetkülönbségek-nek
kellene megjelenniök, méghozzá
viszonyokat változtató módon. De itt csak
ordítozásra alkalmat adó esetek vannak;
például az, hogy a lány udvar-lója egy
pedikűrös fia. Itt tehát még azzal a hibával
is találkozunk, hogy a voltaképpeni téma
elsikkad, és egy másik kerül elő, de ez
kibontatlan marad.

A hatvanas években született Gáll Ist-
vánnak az idei évadban bemutatott műve, a

Nő a körúton, Ebben megjelennek az 1944-
ben deportált lány, továbbá az 1945 után
mindent megkapott ifjak, akik közül 1956-
ban kí ide, ki oda állt; és most, az ötvenes
évek végén nem tudják, hogyan is éljenek.
Az egyikük, Szilárd most szabadul a
börtönből; felesége, Léna egy másik
ifjúval, Róberttel él már (ők találkoztak a
körúton). A másik pár, Nina és Pubi; Nina
Róberttel megcsalta férjét, Pubi feljelenti
Szílárdot, mert rájött egy olyan 1956-os
tettére, amelyért még nem vonták
felelősségre. Nina választás elé kerül férje
és Róbert között, Léna is Szilárd és Róbert
között. A társadalmi-eszmei problémakör
tehát a szerelmi kapcsolatokba beágyazva
jelenik meg. A politikai nézeteknek és a
szerelemnek az összekapcsolása ebben a
statikus helyzetben önvallomásokra ad
lehetőséget, s ezekből rajzolódik ki kinek-
kinek az eszmei arculata. Azonban ez a
társaság a mű világszerűségén belül
minden társadalmi-történeti
mozgásiránytól elszigetelve jelenik meg,
hiszen ezeket csak ki-beszélik. Az
elszigeteltség feloldásához, vagyis az
intenzív totalitás megvalósulásához ismét
a lehetetlenre lenne szükség: azoknak az
erővonalaknak a meg-jelenítésére, amelyek
1944 szörnyűségeit művelték, továbbá
amelyek 1945 után mindent megadtak
bizonyos társadalmi osztályokhoz tartozó
fiataloknak; illetve amelyek 1956-ot
előidézték. Mivel ezekre csak utalnak a
dialógusokban, az, amit ezek az
erővonalak bennük jelentenek, csak
szimptómák vagy következmények, s ezért
nem a lényeg megjelenítései.

Magyarországon az utóbbi száz évben
lényeges társadalmi probléma a kivándor-
lás, illetve a disszidálás. Csak sajnálni
lehet, hogy a múlt század végi, a 30-as

évek eleji, az 1938-as, az 19 44-es és 1948-
as vagy az 1956-os kivándorlás, illetve
disszidálás problémaköréből még
egyetlen lényeges mű sem született. Ezzel
a témával ebben az évadban három írónál
is találkozhattunk: Szakonyi Károly: Ki
van a képen?, Kolozsvári Papp László:
Hazánk fiai és Sárospataky István:
Drágamama című művében. Mindháromban
egy-egy disszidens tér haza, noha ez
mindhárom esetben csak mellékes
mozzanat vagy ürügy. A Ki van a képen ?-
ben csupa sérült lelkű ember jelenik meg,
akik éppoly egyedül és meg-értés nélkül
élnek itthon, mint a Péter nevű
disszidens, akinek svédül mondják, hogy
„szeretlek". A sérült lelkek önmaguk
gőzében főnek; és ennek a műnek a
világszerűségén belül sem kerülnek kap-
csolatba azokkal a társadalmi erővonalak-
kal, amelyek. a különböző sérelmeket
okozták A Hazánk fiaiban nemcsak Ka-
nadából tér haza egy rokon, hanem Er-
délyből is érkezik egy látogató. Az ese-
mények azonban a fiúnak itt, a családban
élő szeretője körül alakulnak ki, mivel ez
a lány az apával is viszonyt folytat. A
végén a nyugatról hazatért rokon viszi el.
A „hazánk fiai"-problematika elfelejtődik,
a láthatók teljesen kabarévá válnak, s
marad a háromszögtéma azzal az
újítással, hogy a két férfi: apa és fia.

Sárospataky István darabjában is az
itthon élők problematikája a lényeges,
nem a disszidálásnak nagyon összetett
kérdésköre. A férj a II. világháború során
eltűnt; a feleség nem hiszi cl halálát;
bútorokat, továbbá minden jeles napon
fehérneműt vásárol a férjnek, hogy örö-
mét lelje, ha hazatér. A „drágamama"

ellenállót, mártír hőst csinált a fiából,
akiről utcát is elneveztek. A férj hosszú
távollét után megjelenik. A kérdés ekkor:
a kér nő közül melyikük hiszi, hogy az
Amerikából hazatért valóban az, aki,

és melyikük, hogy szélhámos. Ez ad ürü-
gyet arra, hogy a „drágamama" és menye
közötti acsarkodás új lendületet kapjon.
A végén a feleség iszonyatos inge-
rültségében előzőleg idegszanatóriumban
is volt megöli a férfit, aki úgy tűnik,
valóban a férj, de szegény csóróként élt
Amerikában.

Ez a mű nagy áttételekkel talán azt
sugallja, hogy itthoni életünkben utálva-
gyűlölködve marjuk egymást, feleslege-
sen, és ez rágja szét viszonyainkat. Az
érzéki megjelenítés és ezen sugalmazás
között azonban oly nagy az áttétel, a su-
galmazás felfogásához oly nagyfokú
absztrakcióra van szükség, hogy a prob-
lémakör intenzív totalitásának a megér-
zékítésére nincs mód.

Jelenlegi életünk egy-egy szegmentuma
a témája két műnek is „élethű",
„naturalista" megjelenítésben. Igaz, Ács
János Munkásoperettjének érzéki megjele-
nése a mű világát eltávolítja a naturalista
megjelenítésmódtól, de látásmódja és
lényegi szintje mégis „élethű". Lumpen
vagy punkifjak és egy lányszállás lakói-
nak az élete a téma, azokkal a problé-
mákkal, amelyek az első pillanatban min-
denkinek az eszébe juthatnak. A lumpe-
nek főnöke - Menő a neve meglehetősen
negatív színben tűnik fel az elején; míg a
Kelet-Magyarországról most érkezett
esztergályos, Jóska, abszolút pozitívnak.
Menő a hadseregben teljesít szolgálatot, s
három napra eltávozást kapott, de már
Pestre való megérkezésekor távirat vár-ja,
amelyben visszahívják. A végén derül ki,
poénként, hogy a magyar hadsereggel
Csehszlovákiába kellett volna mennie,
1968-ban, Mivel nem ment, alakját a
művilág által sugallt értékelés abszolút
pozitívvá változtatja át; míg az esztergá-
lyosról, a „pozitív hősről" kiderül, hogy
nemcsak jellegtelen, de negatív figura is,
.1 cím megtévesztő: operett ugyan, de

Szakonyi Károly: Ki van a képen? (Madách Kamaraszínház), Koltai János (Ferenc), Haumann Péter
(Péter), Zenthe Ferenc (Lőrinc), Kiss Mari (Edina) és Moór Marianna (Ila) (Iklády László felv.)



szó sincs benne munkásokról. Azok a
történelmi és társadalmi dinamizmusok,
amelyek a magyar hadseregnek Cseh-
szlovákiába való vezénylését szükségessé
tették, még célzás formájában sem ke-
rülnek elő.

Még „életszerűbb" Spiró György
Csirkefej című műve. Egy külvárosi ház
udvarán játszódik, az udvari lakások
lakóival. Egy állami gondozásban lévő fiú,
a Srác, három napra kimenőt kap. Benső
világát tekintve végtelenül felszínes,
gondolkodásmódja egysíkú és sivár; ám
erősen vágyódik a szeretetre, és nagyon
vonzódik az apjához. Az egyik lakásban a
Vénasszony lakik, akinek a Haver
felakasztja egyetlen vigaszát, a macskáját;
majd a végén a Srác a Haverral megöli a
Vénasszonyt, mert azt hiszi, valóban
meglopta az apját, az Apát. A Vénasszony
is, mint az udvari lakások többi lakója,
szellem, gondolat és értékek nélküli életet
él; mondataik töredezettek és zavarosak,
ami gondolkodásmódjukra jellemző. A
szellemi szikkadtság, a gondolatnélküliség
egy drámában mindig veszélyes;
különösen, ha az alakok még az .önismeret
legalacsonyabb fokán sem állnak. A
dráma teljes világa dialógusokban
formálódik meg; ám kimondani mindenki
csak olyat képes, amit tud. Ezért - ha az
alakokat a szellemi sivárság jellemzi - a
dolgok lényege csak másodlagos
jelentések, konnotációk révén bontakozhat
ki. És ennek a következtében vetődik fel a
kérdés : mitől ilye-nek ezek az alakok, a
társadalmi környezettől-e, egyéni
adottságokból-e, érdektelen életükből
következően-e avagy ezek és még más
tényezők együtteséből-e? Ez pedig ismét
olyan probléma-kör, amit a drámában nem
lehet megmutatni; csak epikus műben.
Mindegyikük lényeg szerint hasonló
egymáshoz; minden mozgásirány
egyforma; pontosan olyan, amilyen egy
valódi, primer életbeli külváros udvari
lakásainak lakóitól ki-telik. Legalábbis
egyik szintje szerint ilyen ez a mű. Ez azt
is jelenti, hogy ez a szellemi, erkölcsi,
gondolati stb. nyomor és érdektelenség a
mű vílágszerűségén belül nem szembesül
a mai élet ehhez hozzá tartozó
aspektusaival. Például épp az emberiség
hihetetlenül nagy tudás-anyagával és mély
ismereteivel, amely nemcsak a
természettudományok terén tapasztalható.
A mű világa legfeljebb a befogadók
tudatában hívja életre a mai élet ehhez
hozzá tartozó tényezőit.

A macska felakasztása és a Vénasszony
meggyilkolása teljességgel irracionális

tett. Mivel ezeken kívül is több irracio-
nális mozzanatot produkálnak az alakok,
de ez a gyilkosság a legegyértelműbb
ebben az összefüggésben az irracnonális
gyilkosságnak mint témának az intenzív
totalitásához korunk más hasonló gyil-
kosságai int variánsok, mint változatok
hozzá tartoznak. Vagyis ennek a drámának
az esetében mutatkozik meg a legjobban,
hogy az intenzív totalitás ma
szinte megvalósíthatatlan. Mert ehhez a
terroristák, a túszszedők irracionális
gyilkosságai éppúgy hozzá tartoznak, mint
az a nagyon szövevényes okhálózat, amely
az itt bemutatott irracionális gyil-
kossághoz vezet, vagy legalább azt értel-
mezi. Márpedig ezeket lehetetlen egyet-
len drámában ábrázolni, bemutatni, meg-
jeleníteni.

A felszínes, sőt értelmetlen, illetve un-
dorító életet élő nők állnak Kornis Mihály
Kozma című írásának is a közép-
pontjában. A helyzet megjelenítése meg-
lehetősen absztrakt vagy inkább véglete-
sen, egyedi-egyszeri értelemben, szub-
jektív. A szövegek jó része töredezett,
fragmentált, másik része lényegében na-
turalista. Egy Balaton-parti „zárt üdü-
lőben", amely rímel a „pártüdülőre", a
vízparton napozik három nő, miközben az

üdülő udvarán egy teherautóban
ősszezsúfolva ott vannak az „áldozatok".
Nem lehet pontosan tudni, kinek-minek az
áldozatai ők; a napozó nőkéi és a hozzájuk
hasonlóan a hatalomban benne lé-vőkéi-e
általánosságban vagy valamiféle
személytelen erőkéi. A Kozma nevű fő-
szereplő egyszer csak leül a napozó nők
mellé. Alakjának az lehetne a funkciója,
hogy valami lelepleződik általa. De csak
annyi történik, hogy a nők elmondják
életüket, amelynek elmesélése során
Kozmában saját férjüket látják, akikkel
csúnyán-rondán-becstelenül elbántak. És
ezt önmaguktól mondják el, hiszen csak
valaki-bárki kel!, akinek beszélhetnek. A
művilág másik összetevő eleme a te-
herautón ülő társaság, akiknek szövegei
annyira elvontak, annyira csak élettöre-
dékeket tartalmaznak, hogy az azokban
megjelenő problematika legfeljebb meg-
sejtésekben, gyanításokban rajzolódhat ki.
A téma ezért annyira határozatlanná válik,
hogy nem is lehet tudni, mivel
kapcsolatban kellene az intenzív totali-
tásnak megjelennie.

A dogmatizmusról, a személyi kultusz-
ról több mű szól már, de még mindig
nincs olyan, amely ezt a korszakot lénye-
gében és mélységében láttatná. Hernádi
Gyula A hagyaték című darabja Ariszto

telész életéből formál meg három epizódot.
Az elsőben nevelt fia - a darab szerint vér
szerinti gyermeke - Nagy Sándor elleni
összeesküvésben való aktív részvételre
akarják rávenni; a másodikban Nagy
Sándor meggyilkolása után a görögök
bíróság elé akarják állítani macedón
kapcsolatai miatt; a harmadikban ismét
bíróság elé akarják vinni, de most már az
ellenkező ok miatt. Ekkor már nem tud
elmenekülni, s öngyilkos lesz. A
dogmatizmusról az utójátékban van szó.
Kiderül, a darabot főúri színjátszók adják
elő a középkorban. A főpróbát megnézi
Aquinói Tamás, s mivel dogmatikus
véleménye szerint rosszul, hamisan,
hibásan állították be Arisztotelész alakját,
be akarja tiltatni az előadást. Ezt azonban
megakadályozza halála. A dogmatikus
alakról vagy akár erről a dinamizmusról
csak annyit „tudunk meg", hogy van, és
hogy be szokott tiltatni darabokat. A mű
többi része, voltaképp maga a mű,
Arisztotelész ürügyén a gondolat, a szellem
emberének benső világát kívánja elénk
tárni. A három helyzet itt is olyan, amelybe
Arisztotelész csak belekerül, ön-maga
benső világának objektivációja nél-kül.
Igaz, hírnevének is szerepe van abban,
hogy ezekbe a helyzetekbe kerül, de csak
hírnevének és nem az ő akcióinak.

Sütő András új darabja az Advent a
Hargitán. A mű látásmódja a balladákéhoz
áll igen közel. Mivel - meggyőződésünk
szerint - a balladából csak drámai mű
születhet és nem dráma, ez a darab is csak
drámai. A felszín szerint szerelmi történet
ez. Réka és Gábor gyerekkorukban
megszerették és eljegyezték egy-mást; ám
Réka megcsalta Gábort, s most gyermeket
vár Stég Antaltól. Az időn-ként jégmadárrá
váló Réka később rá-jött, hogy mégis
Gábort szereti. Házasságukból most már
nem lehet semmi, mert Gábor nem tud
felejteni. A hegyi ház mellett hó- és
jégtömbök merednek, amelyek lavinaként
zúdulnak le minden hangosabb kiáltásra.
Réka hangosan kiáltja, „Szeretlek, Gábor!",
mire a lavina eltemeti a fiút. Réka megszüli
gyermekét, Kisrékát. Állandó
lelkiismeretfurdalásai miatt a jeget és a
havat kaparja, hogy megtalálja a holttestet.
Húsz év múlva sikerül, amikor is Gábor
feltámad. A fel-nőtt Kisréka vár, vár
valakire, s mikor megpillantja Gábort,
rádöbben, őreá várt. Ekkor egymásra
találhatnának, de Réka megátkozza
önmagát és Gábort, két puskalövés is
hallatszik, újra lezúdul a lavina, s most már
mindkettőjüket el-temeti.



Minden dráma érzéki módon szemé-
lyesíti meg az alakokat azáltal, hogy min-
den megnyilvánulásuk csak dialógusokban
lehetséges. Az írott dialógusok is
okvetlenül láttatják a befogadóval azokat,
akik mondják. Az epikus elbeszélés jóval
kevésbé érzékíti, láttatja meg az alakokat.
Ugyanakkor az, hogy az alakok csak
dialógusokban nyilvánulhatnak meg,
minden alakot emberré tesz, olyan lénnyé,
aki egyedül képes benső világát tagolt
beszédben objektiválni. A ballada légköre,
benső világa megengedi, hogy valaki
jégmadárrá változzon, aztán ismét lány
legyen, hogy valaki meghaljon és
feltámadjon. Mert a balladában is elbe-
szélik a történetet, hiába a sok dialógus. A
párbeszédek is, mint valaki elbeszélésének
a részei, az elbeszélésbe be-építve jelennek
meg. A csodák ott azért lehetségesek, mert
azokat valaki elbeszéli, és nem
„megtörténik" a szemünk láttára, mint
ahogyan a drámában minden a szemünk
láttára történik meg. Ennek a műnemnek
az érzékibb megjelenítésmódja a csodákat
nem teszi elhihetővé.

Az említett művek témájának művészi
kidolgozása meglehetősen különböző, az
egészen felületestől a viszonylag igen jó
színvonalig. Mégis többnek a témája
egyszerűen kizárja az intenzív totalitás
megvalósításának még a lehetőségét is.
Ennek a hiánya tehát nem a kidolgozás
vagy a művészi kvalitás és erő kérdése.
Sárospataky István, Gáll István és Hernádi
Gyula írásainak a témájához hozzá-
tartoznának azok a történelmi-társadalmi
erővonalak, amelyek azokat a helyzeteket
hozták létre, amelyekbe alakjaik éppen
most kerültek bele. Ezeket a helyzeteket
ugyanis nem maguk az alakok idézték elő.
Ez a tény tökéletesen tükrözi a XX.
századi ember életét és sorsát, hiszen - és
éppen ez okozza a dráma „válságát" - az
ember sorsa nem magának az embernek a
benső világától és az ebből kiáramló
erővonalaktól függ. A társadalmi-
történelmi erővonalakban az ezeket
működtető emberek is az organizáció
részei, akik a saját organizációjuk-nak
más, további részeitől függenek, és abba
vannak beágyazva. 1956-ra utalás történik
Görgey Gábor és Gáll István darabjában, a
politikai gyilkosságokra és
erőszakoskodásokra Hernádi Gyula
művében. Ha ezekben konkrétan meg-
jelennének azok, akik az egymással szem-
ben álló feleket és társadalmi erővonalakat
konkrétan és aktívan, akciókban kép-
viselik, ők sem lennének a végső okok,

nem lennének még így sem azonosak a
társadalmi-történelmi dinamizmusokkal,
Még akkor sem, ha ezeket a legegy-
értelműbben képviselnék, éppen mert ők
is másoktól, illetve az organizáció más
részeitől függenek. Az organizációk egyik
alapismérve ugyanis az, hogy nincs
bennük valahol - akár a hierarchia csúcsán
sem - az a végső ok, az, amely vagy aki az

egészet mozgatja. Végső soron ez a tény ad
alapot és lehetőséget a „parancsra tettem"

mentségére. Az organizáció „végső oka",
az egésznek a mozgatója: maga az egész
organizáció. Ezért nem lehet létének
kérdése az egyik „csavar". Az egyik
„csavart" sem lehet meg-szüntetni,
kiiktatni, csak az egész organizációt. Csak
az adott pozíciót betöltő, az adott
„csavarszerepet" ellátó embert lehet
megszüntetni vagy kiiktatni, de ezzel az
organizáció adott pontja egyáltalán nem
szűnik meg; azonnal a helyébe lép egy
másik ember, aki ugyanazt a
„csavarfunkciót" és tartalmat fogja be-

tölteni. Ha az ember életét és sorsát ilyen
mértékben organizációk határozzák meg,
akkor az ember életének és sorsának az
ábrázolásához az egész organizációt fel
kellene vonultatni a drámában; ez pedig
képtelenség. Legalábbis mind ez idáig
nem jött létre az a drámai műforma,
amelyben az egész organizáció megjelen-
het.

Arra kétségkívül van lehetőség, hogy az
egyének a tőlük függetlenül létrejött
helyzetekben maguk változtassák egy-
máshoz való viszonyaikat; esetleg épp
azon dinamizmusoknak a bennük is
meglévő tartalmai alapján, amelyek tőlük
függetlenül hozták létre helyzeteiket.

Szakonyi Károly sajnos még ezzel a le-
hetőséggel sem él. Alakjai ugyanis csak
kibeszélik - monológokban - azokat az
erővonalakat, amelyek lelkileg sérültté
tették őket. Ezen kibeszélések nem vál-
toztatnak a köztük lévő viszonyokon. A
mű Lőrinc nevű alakja mindenkivel

Máté Gábor (Kozma) és Pogány Judit (Hédi) Kornis Mihály: Kozma című színművének kaposvári
előadásában (Fábián László felv.)



szemben gyanakvó és bizalmatlan lett
azért, mert véletlenül, értelmetlenül el-
vitték hadifogságba, amivel úszóbajnoki
karrierjét tönkretették. A Svédországból
hazalátogató Péter anyja zsidó volt, akit
apja a háború alatt saját karrierje érdeké-
ben elhagyott, s most örökös szégyenke-
zésben él egyrészt apja miatt, másrészt
azért, amit az ő zsidó volta miatt azok az
évek égettek belé. Azokat a történelmi és
társadalmi erővonalakat, amelyek ezeket a
sérüléseket kialakították, nyilván nem lehet
egyetlenegy drámában megjeleníteni.
Márpedig a totalitáshoz erre is szükség
lenne. Megvalósulhatna az intenzív
totalitás akkor, ha ezen sebek és sérelmek
következtében most változna az alakok
közti viszonyrendszer. De ez hiányzik, s ez
a hiány erősen csökkenti a mű
drámatermészetét.

A monológokban kibeszélt történelmi
erővonalak mellett privát dinamizmusokat
is kibeszélnek; Ferenc benseje is mo-
nológokban válik láthatóvá. O költőnek
készült, de erősen iszik, s most már mű-
fordításból él. Azok az okok, amelyek al-
koholizálásra késztették, nyilván önma-
gukban apróságok, csak kumulatíve hozták
létre ezt a végeredményt. Az egyik nő
ugyancsak monológban mondja el, hogy
férjétől smucigsága miatt vált el. Azon
vesztek véglegesen össze, hogy ő egy pár
antilopkesztyűt vett magának. Fanni, egy
másik lány alapproblémája, rossz
érzésének oka, hogy egy három-gyerekes
férjbe szeretett bele.

Ezek az életnek olyan apró tényei,
amelyek a primer életben kinek-kinek
nagyon rossz sorsot eredményezhetnek;
egy dráma világszerűségében azonban
olyan jelentéktelenné válnak, hogy nem
érzékelhető: sorsuk tényezőivé váltak.

Ám ez már az adott pozícióból való
értékelés kérdése is; ezért áttérhetünk
ennek a vizsgálatára.

*

A világot egységesen megítélő értékrend-
szer és az egységes etikai rend hiánya
kettős problematikát is magában rejt.
Először az alakok közötti értékelésekét,
másodszor a befogadó ítéletét a mű vi-
lágszerűségével kapcsolatban. Szakonyi
Károly darabjában Ferenc, a költőnek
indult férfi állandóan különböző törté-
netekkel szórakoztatja a társaságot. Ezeket
ő fontosaknak és jelentőseknek tartja,
mindenki más unalmasaknak. Az, aki
Ferenchez hasonló pozícióban van, vagy-is
jelentősebb értékűnek hitte magát,

mint amilyennek bizonyult, nyilván meg-
érti, hogyha valakiben kialakul a jelen-
téktelenségek és apróságok iránti fogé-
konyság, akár kompenzációként is. Hiszen
a „befutott, a nagy" emberek csupa fontos
dologgal foglalkoznak, már-pedig az
igazán lényegesek az ilyen apróságok -
mondhatja a kompenzáció. Es csak az
élettel szembeni megsértődésre hajlamos
alkat fogadhatja el Lőrinc azon okból
kialakult általános sértettségét és
gyanakvását, hogy véletlenül vitték el
hadifogságba. Egy más alkat azt mond-
hatja: ennyi idő múltán pszichikailag fel
kellett volna dolgozni ezt a sérelmet. Azt a
gyötrelmet is másként ítéli meg valaki egy
teljesen más pozícióból nézve, amit egy
háromgyerekes férj iránti szerelem
okozhat. Ha már megszerette, vállalja a
bujkálást, törődjön bele, hogy nem fog
férjhez menni, vagy hagyja ott a férfit -
mondhatja egy másik pozícióból valaki.
Vagyis ennek a műnek a témája akkor
válik fontossá, ha a befogadó ezeket az
élettényeket hasonló pozícióból nézi, mint
amilyenben az alakok vannak. Hiszen az
alakok egy része is a pillanat kiváltotta
hangulat vagy a viszonylag hosszabb ideig
benne élő „közérzet" alapján ítéli és éli
meg a saját helyzetét. A mű
világszerűségében pedig azért nem
alakulhat ki dráma, mert az alakok a saját
pozíciójukból, saját sérelmükből nézik a
másikét, és ezért a másiknak a sérelmét
nemhogy nem értik, de jóformán nem is
érdekli őket. Ez ugyan abszolúte valós
helyzetet tükröz, csak éppen statikus
viszonyokkal, tehát nem drámaian.

Sárospataky István viszont azzal a le-
hetőséggel él, hogy az alakjai közötti vi-
szonyokat változtatja abban a helyzetben,
amely azoktól függetlenül alakult ki. Ám
ehhez is speciális értékelés szükséges. A
Misinek nevezett fiú és férj „halálát" a
háború okozta. Az anya és a feleség a saját
pozíciójukból ítélik meg az ebből - vagyis
a tőlük függetlenül - előálló helyzetet. A
mama hivatalosan is mártírt, hősi
ellenállót kreált és kreáltatott fiából; míg
Emma, a feleség nem hiszi, hogy férje
meghalt. Ebből a pozícióból eszelősen
vásárolja a férj kedvenc bútorait és a
szükséges fehérneműket. Egy-más akcióit
egyáltalán nem értik, sőt lebecsülik,
értelmetlennek tartják. Kár, hogy ennek a
témának a megjelenésmód-ja olyannyira
priváttá, egyedivé teszi a történetet, hogy a
befogadó alig tudja a maga életére
vonatkoztatni, a maga értékelése miatt.

Verebes István Kettős ünnep című írá

sának nagy hiányossága, hogy a pozíciók
sem pregnánsak. Kovács ordítozós dik-
tatúrájának nyilván megvannak azon tár-
sadalmi hátterei vagy - különböző áttételek
révén - eredői, amelyek azt a benső
állapotot alakítják ki, amelyben ez az
„otthoni diktatúra" kifejlődik. Noha
drámában ezt sem lehet ábrázolni, de itt
még halvány utalás sem történik a Kovács
sorsát kívülről befolyásoló vagy
meghatározó erőkre. A házi zsarnok vi-
selkedésének sablonjait láthatjuk anélkül,
hogy a jelenség valamely lényeget
hordozna. A lényeg azért sem jelenik meg,
mert sem a nagyapa, sem az unokák
pozíciója nem válik világossá. Hiszen ők
másként és másként látják az életet, ön-
magukat és a családot, mint Kovács. De
ezek az attitűdök nem válnak szellemi
arculatokká; sőt, az unokák pozíciójának a
tartalma ki sem derül azon az egy moz-
zanaton kívül, hogy a lány - a házi terror
kompenzációjaként - mindenkinek a fülébe
üvölti, hogy kurva akar lenni, mindenkivel
le akar feküdni.

Az írásnak van egy olyan részlete,
amelynek az adott témához ugyan semmi
köze, noha - jól megírva - igen fontos
társadalmi lényeget hordozhatna. Ková-
csék konyhájában leszakad a szárító köte-
le. A kettős ünnepen összegyűlt társaság
már félig részeg, s nekilátnak, hogy meg-
szereljék. Mint hazánkban mindenféle fel-
adat megoldásakor, itt is, mindenkinek
más és más ötlete van; és rossznak, ér-
telmetlennek tartja a másik elképzelését,
javaslatát. Addig vitatkoznak és szavaz-
nak és gyártanak ötletet ötletre, míg ide-
iglenesen, átmenetileg valahogy összetá-
kolják, de nem javítják meg, nem hozzák
használható állapotba. Kár, hogy ez a je-
lenet egyáltalán nincs szervesen beépítve
az eseményekbe; életünkre nézve nagyon
fontos mozzanat lenne.

Ács János Munkásoperettjének csak a
szövegét vizsgálhatjuk. Ami a pozícióból
való értékeléseket illeti, az ötvenes évek-
ben bizonyos emberek már foglalkozá-
suknál fogva minősültek abszolúte po-
zitívnak. Például az esztergályosok, trak-
torosok, acélöntők stb. Ám ez az érték-
ítélet sematikus és kívülről rárakott volt
arra az egyénre nézve, aki ezeket a szo-
ciológiai státusokat betöltötte. Ugyan-
akkor viszont megjelent benne a társadal-
mi erővonalak megítélése, amely hatá-
rozott értékrendet fejezett ki. Bizonyos
foglalkozások ugyanis - mint például az
esztergályos - a szocializmus építésének a
fővonalában helyezkedtek el; míg más
foglalkozások, elsősorban az értelmisé-



giek ezektől távol esőknek minősíttettek.
A dogmatizmus ott jelent meg, hogy
nemcsak a társadalmilag lényeges foglal-
kozások minősültek egyértelműen pozi-
tívaknak, hanem eo ipso az azokat be-
töltő egyének is. Ács János ezt az érték-
ítéletet használja ki, amikor főszereplői-
nek egyikét, a Kelet-Magyarországról
érkezett Józsit esztergályosfoglalkozásúvá
teszi. Pozitívumát az is növeli, hogy a
pályaudvaron meg akar védeni egy lányt
az őt zaklató huligánoktól, akik a
hadseregben szolgáló főnöküket várják. Á
Menő nevű főnök az elején azért kap
negatív megítélést, mert a banda főnöke.
Á végén azonban megfordul a helyzet.
Józsival kapcsolatban kiderül, hogy a
státus-értékítélet az egyénre vonatkoztatva
hamis, érdektelenséggel és közöm-
bösséggel lepleződik le a „pozitív hős".
Menőről ellenben azt tudjuk meg, hogy
azért nem ment vissza a hadseregbe, noha
a visszahívó táviratot megkapta, mert nem
akart részt venni a magyar hadsereg
csehszlovákiai akcióiban, 1968-ban.

Az ötvenes években a szocializmus
építésében fontos foglalkozások és az
azokat betöltő egyedek azért voltak eleve
pozitív értékűek, mert a társadalom
legfőbb trendjét az a törekvés jellemezte

néha hihetetlenül erőszakosan is hogy a
személyiség benső értékrendje legyen
azonos a társadalmi értékrenddel. Az volt
a meggyőződés, hogy a társa-dalmi
termelésben elfoglalt hely már eleve
meghatározza az egyén benső világát és
saját értékrendjét, sőt preferenciáit is. I la
pedig nem, hát meg kell határoznia.
Méghozzá - s ez volt a tévedés, amely sok-
sok gyötrelmet szült -- minden egyes
életszegmentumban. Az volt az alapvető
törekvés, hogy senki sem, például az esz-
tergályos sem, csak foglalkozásával, mun-
kájával vegyen részt a szocializmus épí-
tésében, hanem benső meggyőződésével,
hitével is, és hogy az emberek egyedi
értékrendje a szocialista világnézetnek
megfelelő legyen. Ez a törekvés azt is
jelentette, hogy az egyénnek teljesen fel
kellett oldódnia a társadalmi erővona-
lakban.

Ha ez, akár csak a legfőbb dinamiz-
musok esetében általánosságban sikerült
volna, akkor ma az ember életét kívülről
meghatározó és befolyásoló tényezők egy
része már belsővé vált volna. Ekkor nem
létezne az a széttörtség, amit az okoz,
hogy mindegy, milyen világszem-lélettel,
milyen belső értékrenddel vesz részt
valaki a társadalmi termelés bár-mely
ágazatában, csak vegyen részt ben-

ne. A kettősséget, széttörtséget az
okozza, hogy a társadalmi termelés kol-
lektív tevékenység, de az emberek jó része
csak egyedi, saját anyagi érdekeltségével
van benne jelen, és igen gyakran eszmei,
világszemléleti közömbösséggel, netán az
értékrendet tekintve egyedileg teljesen
hamis értékszemlélettel. És ez, a
társadalmilag hamis vagy az attól füg-
getlen egyéni értékszemlélet látható Ács
János szövegkönyvének világában, ahol a
Menő nevű bandafőnök válik pozitív
értékűvé; az, aki a világot a maga parti-
kularitásában éli csak, és - nem kimondva,
de hatásában - értéknek minősíti, hogy a
szocializmus világtörténeti problematikája
nem érdekli. De ugyanakkor lelepleződik
az a nézőpont, amely az embereket nem
egyedi-egyéni, saját értékeik alapján,
hanem foglalkozásuk alapján minősítette.

Kornis Mihály Kozma című írása teljesen
valószínűtlen színhelyen játszódik, amely
a nagyon elvont látásmód követ-
kezménye. „Zárt üdülő strandhelye,
közvetlenül a Balaton partján", amelyet
két-három méter magas téglafal zár el
teljesen a külvilágtól; de mégis itt van egy
teherautó: „Tökéletesen zárt tér, íde nem
is tud bejönni egy teherautó!", olvasható a
szövegben. Ilyen zárt tere-ken persze
valódi dráma is megformálódhat, hiszen a
teherautón ülő tizenöt-húsz ember és a
vízparton napozó három nő között elvben
elképzelhetők viszonyok és azok
változásai.

Á mű világában azonban nemcsak vi-
szonyrendszer nincs a két szereplő cso-
port között, de még a nézőpontok és az
abból fakadó ítéletek, vélemények, érté-
kelések is csak a három nő esetében de-
rülnek ki. Á teherautó utasai vagy „Á
tragédia kivizsgálásával megbízott tár-
sadalmi bizottság" tagjai, vagy a tragédia
áldozatai, akik közül azonban többeknek
„Fogalmuk sincs a veszélyről". De az sem
biztos, hogy a baj már bekövetkezett,
hiszen: „Bármelyik pillanatban
bekövetkezhet (...) A baj! Az! Ami már
katasztrófa lenne." Nemcsak a teherautó
utasainak nézőpontja nem lát-ható
egyértelműen, de a baj, a veszély, a
tragédia mibenléte sem derül ki világosan.
Csak töredékes mondatok utalnak rá: „ A

tragédia színhelyén vagyunk"; egyiküket
éjszaka kirángatták az ágyból; a másik el
fog késni, mert itt van; valaki megjegyzi:
„Utoljára a háború végén fogdostak az
utcáról embereket"; innen - ahová a nem
járó teherautón hozták őket - nem tudnak
hazamenni; rájuk nem vi

gyáz senki. Más valaki felkiált: ,,Gáz van!
Gázszagot érzek!" Azt is mondják, hogy
csak örökké várnak-várnak; illetve, hogy
gyűlölik a többieket; továbbá, hogy együtt
voltak kitelepítve. Á töredékes
mondatokban ez is elhangzik: „Vittek
frontra, gőzbe, gázba"; meg hogy
„Minden összekeveredett. Szét-tört"; és
hogy az embereket verik olyan helyen,
ahol jegyzőkönyvet is felvesznek. Á
mondatok tehát rengeteg töredékes
élettényre vagy életeseményre utalnak, s
ezek a befogadó asszociációi révén vil-
lantják fel a valóság, a történelem egy-egy
időszakát. Ezekből is az derül ki, hogy a
teherautó utasaival történtek dolgok, és
ugyancsak az ő akaratuktól, benső
dinamizmusaiktól függetlenül; ők csak
szenvedő alanyai valamily rajtuk kívül
lévő erőknek, ezek rájuk való hatásának.
De hiába mondja ki az egyik élettöredéket
a főkönyvelő, a Klimax Manci, a
Tornatanár, a Nem-szólista stb., ezek a
történelmi és mindennapi élettények itt
nem differenciálódnak. Minden esemény
azonos jelentőségű, értékű és súlyú; még a
„gázszag" és a „minden összekeveredett"

is azonos jellegű és minéműségű.
Ugyanakkor az összes történeti tény azo-
nos, történelmi különbségtétel nélkül. Ez
elsősorban a látásmód miatt van így,
aminek szerves része, hogy mindenre tö-
redékekben történik utalás. Ezáltal egyet-
len történelmi, társadalmi vagy akár natu-
rális életbeli eset sem válik egyedileg
megéltté és egyénileg megszenvedetté.
Mindezek szinte az embertől, az egyedtől,
bárkinek a pozíciójától függetlenedetten
jelennek meg. Ebből az írásból az egyén
belső rajza is hiányzik, nemcsak azoknak
a történelmi-társadalmi erővonalaknak a
hiteles hic et nuncja, amelyek a belső
világokban alakítottak ki állapotokat,
reagálásokat, kompenzációkat stb. Á da-
rabnak tehát voltaképpen nincs világ-
szerűsége. És ez van a három napozó nő
mellé helyezve, viszonyok nélkül. Á nők
csak „szélként", vagyis -- akár - metafo-
rikus értelmű napozásukat megzavaró
mozzanatként érzékelik ezeket az élet-
töredékeket. Á három nő a hatalom biz-
tonságában élő emberek metaforájának
fogható fel. Olyanoknak továbbá, akik
mint a hatalomban benne lévők, elké-
pesztően felszínesek, ostobák, gátlás-
talanok és triviálisak. Nyilvánvaló, hogy
ez a valódi tényállásnak olyannyira egy-
oldalú szemlélete, amely lényegét tekintve
végletesen szubjektív pozíciót jelöl.
Azonban voltaképp még ez sem ábrázo-
lódik, csak kijelentődik a műben.



Ebből az alaphelyzetből nem is lehet
logikusan végigvive megfelelő terjedelmű
darabot írni. A problematika aztán el is
csavarodik a megjelenő Kozmával. Ő
egyben a Barátság olajvezetéket építő
munkás; az igazságtalanul elítélt ember
stb.; és a nők közül kettő még a saját
férjét is felfedezi benne, akik áldozatul
estek valami szörnyűségnek. Ezzel elő-
kerül a nyugati drámákból már bőven
ismert kérdés: ki kicsoda is valójában?
Ezek miatt itt sem egyedileg megélt tra-
gédiákról van lényegében szó. Az írásnak
ebben a szegmentumában sem jelennek
meg az embertől független, de sorsát
mégis meghatározó erővonalak; csak az
ezeket általánossá és egyformává minő-
sítő fragmentumok, egyedileg meghatá-
rozott pozíciók nélkül. Hiszen nem lát-
ható az egyedek benső világa. Vagyis a
történelmi hitelesség éppúgy hiányzik,
mint az egyedi. Ezért ez az írás a világtól,
a valóságtól elidegenedett írás. Nem a
bemutatott vagy megjelenített világ-
serűség ismérve az elidegenedettség,
hanem magáé az írásé. Nincsen világsze-
rűsége; pusztán tényekre-tényezőkre való
utalások halmazát tartalmazza.

Igen-igen fontosak az alakok néző-
pontjai, pozíciói Spiró György: Csirke-fej
című drámájában. A Vénasszonynak
egyedüli társa, akivel beszélgetni is tud,
egy macska. A Srác és a Haver nézőpont-
jából csak jó „hecc", hogy Haver fel-
akasztotta. Az udvari lakók közül senki
sem érti meg azt a fájdalmat, amit a
macska elpusztítása a Vénasszonyból ki-
vált. A Haver tette kívülről, szinte irra-
cionális, érthetetlen erőként tör be a
Vénasszony életébe, és hozza őt teljesen
új helyzetbe. Spiró György lényegében
ezt az új belső helyzetet formálja meg.
Ennek a csapásnak a hatására bűntudat
ébred a Vénasszonyban, mert ezt a szá-
mára teljesen érthetetlen tettet csak Isten
büntetéseként tudja értelmezni. Minden-
napi életének jelentéktelen apróságai jut-
nak eszébe, amelyeket bűnöknek minő-sít.
Úgy ment férjhez, hogy nem szerette a
férfit; többször megcsalta, igaz, mindig
rossz érzéssel; egyik gyerekét elvetélte, a
másikat elkapartatta; később a macskáját
jobban szerette, mint a férjét. De bűnei
közt tartja számon, hogy a „nyilas
időkben" nem rejtette el a hozzá segítsé-
gért fordulókat, mert félt. A macska
felakasztása juttatja mindezeket az eszé-
be, meg az a fájdalom, amit ez benne ki-
váltott. És mindezeknek az értelmét akarja
kideríteni, mert a sorscsapásokat
értelmeznünk kell. Ha nincs Isten, fáj-

dalmának sincs értelme; hiszen akkor van
értelme gyötrelmeinek, ha bűnei miatt
sújtja ezzel az Isten, akinek „a legapróbb
vétek sem kerüli el a figyelmét". Spiró
György igen pontosan rajzolja meg ennek
az egyszerű, primitív asszonynak a benső
világát. A macska felakasztása nemcsak
fájdalmat vált ki, de ingerültséget és
gyűlöletet is; továbbá az említett
bűntudatot, sőt még azt is, hogy már „ideje
jónak lennem". A Tanárnak és a Nőnek is
felajánlja, hogy ingyen fogja takarítani
lakásukat, de egyikük sem fogadja el a
saját pozíciójának tartalmai miatt.
Mindezek a most életre kelt benső
tartalmak érzelmi-hangulati indíttatásúak.
A macska irracionális felakasztását a
pillanatnyi nagy fájdalomból ugyancsak
irracionális módon reagálja le, az Isten
büntetését keresi benne. Mert az okokat, a
magyarázatokat akkor is keresni kell, ha
nincs ok és magyarázat, ha a kérdésre
irracionális válasz adható. De ugyanilyen
irracionális a feltámadt jó szándék, amit a
másokon való segítséggel kíván konk-
retizálni. De mivel ezek csak érzelmi-
hangulati indíttatásúak, azonnal bele-
nyugszik, hogy elutasítják ajánlkozását a
takarításra.

A többi lakó pozíciójából egészen más-
ként látszik a macska felakasztása, siratása
és eltemetése; „. . . sirat egy szar
macskát", mondja az Apa, a Srácé, s vol-
taképp minden lakó hasonlóképpen vi-
szonyul a Vénasszony szenvedéséhez,
illetve az ezt kiváltó esethez.

A Vénasszonyban azonban van valami
eredendő, ugyancsak megmagyarázha-
tatlan jóérzet, segítőkészség és együtt-
érzés. A Srácot pártfogolta már kicsi
gyerekkorában az Apa ellenében. Behívta
a saját lakásába melegedni, mert az Apa
csak akkor fűtött, amikor fia nem tartóz-
kodott otthon. A fiúnak enni is adott, és a
gyámja akart lenni, talán örökbe is akarta
fogadni. Emiatt jött ki a gyám-hatóság.
Látták, hogy az Apa és a Vén-asszony
között csak állandó veszekedés lesz, ha a
Vénasszonynak ítélik a Srácot, de azt is,
hogy az Apa nem törődik vele, csak
kihasználja stb. Ezért állami gondozásba
adták. Az Apa, alapvető primitívségében
azt hiszi, hogy a Vénasszony meglopta,
mivel őmiatta nem lehetett a saját fiának a
gyámja; s mivel a gyám havonta pénzt kap
az államtól, hát ennek elmaradásával lopta
meg a Vénasszony. Ez a gondolat
nemcsak hamis, de teljességgel
irracionális reagálása az esetnek, s ez az
Apa pozíciójából következik. És az
Apában feltámadó irracio

nális reakció újabb irracionalitást szül: a
Srác, meghallván mindezt, azt hiszi, a
Vénasszony valóban, a szó szoros értel-
mében meglopta az apját. Nyilván ennek
is vannak a Srác bensejében előzményei:
az intézetbeli élet, ahol privát erőszakot,
lopást, gyűlölködést, hatalmi erőszakot
stb. tapasztalt.

A Vénasszony, hogy most már jó le-
gyen, végrendeletet ír, amelyben minden
ingóságát és tízezer forintját a Srácra
hagyja. Ám ez is irracionális tett; a Nő utal
is értelmetlenségére. Hogy ez a tett is
mennyire a pillanatnyi hangulatból,
érzelmi hullámzásból, a helyzet pillanatnyi
értékeléséből fakad, bizonyítja, hogy
összetépi, miután a Nő - félve az eset-
leges következményektől - megtagadja,
hogy aláírja mint tanú.

A Srác meghallja, hogy a Vénasszony-
nak ennyi pénze van, azt hiszi, ez az a
pénz, amit az apjától ellopott. Vissza
akarja, akár erővel, venni, de közben a
dráma erőterén kívül, feltehetően baltával,
megöli. Ez a tett is egyértelműen
irracionális.

Spiró György mások és a Srác elbe-
szélései révén utal azokra a társadalmi
erővonalakra, amelyek - több más mellett -
a Srác benső világát kialakították. Az Apa
betegnek tettette magát, ő gondozta, ápolta
és szolgálta ki, mert komolyan vette
apjának a betegségét. Mivel neki kellett
pénzt keresnie, iskolába nem járt, de ott
mégis bevádolták alaptalanul azzal, hogy
pénzt lopott, s ezért kizárták. Az állami
gondozottak intézetében az-után csak
erőszak, durvaság, kitolás, a helyzetekkel
való visszaélés stb. vette körül. Ezek
építették bele az erőszak tiszteletét és
becsülését; és ez vált az egyik alapvető, őt
mozgató dinamizmussá, az Apa szeretete
mellett. Mindebből ki-tetszhet, hogy
voltaképp semmiféle szinonimával
jelölhető intellektualitás nincs benne. Az
érzelmek, indulatok irracionálisan
kavarognak bensejében; ezeket semmiféle
módon nem befolyásolja és nem ellenőrzi
a gondolat. Így hiheti vagy érzékelheti,
hogy a Vénasszony szabályosan meglopta
az apját, s ez viszi az irracionális
gyilkosságba.

Mind a Vénasszony, mind az Apa, mind
a Srác esetében lényegét tekintve
irracionális reagálásokat láthatunk tehát, a
pozícióból adódó értékelésekkel, véle-
kedésekkel, tettekkel; és ugyancsak a
pozícióból feltámadó érzelembeli reagá-
lásokkal, amelyek az adott pillanatban,
rendszerint csak pillanatig tartó szenve-
déllyé nőnek. Vagyis itt voltaképp nem



elidegenedést láthatunk; ezek nem a vi-
lághoz való elidegenedett viszonyoknak a
következményei. Sem a Vénasszony, sem a
Srác nem szociológiai státusából fakadóan
viselkedik és cselekszik. A világhoz való
elidegenedett viszonyok közömbösséggel,
érzésnélküliséggel, cinizmussal stb.
párosulnak; a világtól el-idegenedett
attitűdből szervesen hiányzik a szenvedély.
Itt viszont igaz, hogy csak pillanatnyiakról,
de - szenvedélyekről van szó,

A drámák zömében a drámatörténet
egészére gondolva -- bizonyos társadalmi-
történelmi dinamizmusok, vagyis objektív
erővonalak válnak a hősök benső világában
szenvedélyekké, vagy ezeket képviselik
szenvedélyesen, és ezen dinamizmusok
céljait akarják megvalósítani vagy eltörülni.
Itt viszont nem erről van szó; a
szenvedélyek éppoly irracionálisak, az
intellektualitás által nem irányítottak, nem
befolyásoltak és nem ellen-őrzöttek,
pusztán megmagyarázhatatlan

ha a szó nem lenne furcsa itt, azt mon-
danánk , improvizált érzelmi-hangulati
gomolygások, kavargások ezek, amelyek
egy pillanatra szenvedéllyé nőnek, és
ekként csapnak ki a külvilágba. És
voltaképpen ott, az objektív valóságban
megtörténők válnak irracionálisakká.
Éppen, mert a szenvedély tartalmában
elszakad az objektív erővonalaktól, és még
azért, mert csak egészen rövid ideig égnek
az érzelmek szenvedélyekként.

Dolgozatunk első részében arról szól-
tunk, hogy a mai világ értelmetlenségei-nek
és érthetetlenségeinek az irracionális
gyilkosságokban realizálódó aspektusának
intenzív totalitásához a ma meg-történő
másfajta irracionális gyilkosságok is
hozzátartoznak; valamint azoknak az
okoknak, okhálózatoknak a megmutatása,
amelyek az intellektuális sivárságot, ezt az
értékrend-szétzüllöttséget körülveszik,
illetve létrehozzák. Erre azért utaltunk, mert
az intenzív totalitás akkor valósul meg, ha
az adott problémakör, legfontosabb
változatai, variánsai megláthatók. Teljesen
nyilvánvaló viszont, hogy az irracionális
gyilkosságok változatai az egyéni
terrorizmustól a csoport-, az állami
terrorizmuson át az ámokfutók
gyilkosságaiig terjedő változatok --
egyszerűen bemutathatatlanok egy
drámában. Méghozzá azért, mert ezek
mind-mind a valóság más és más és
egymástól lényegében elválasztott, elszi-
getelt szintjein, pontjain, a különböző
organizációk más és más részein valósul-
nak meg. És ezek a különböző szintek,
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Ha az ilyen udvarokba este, sötétség ide-
jén bemennek, hátukat a falnak kell tá-
masztani - oktatja a Törzs a kezdő Köze-
get -, hogy hátulról ne érhesse őket tá-
madás. Ám - és itt a saját pozíció - „nem
muszáj bejönni. Látod - kurva sötét. És
hagyod a francba", folytatja a Törzs. A
darab azonban nem fejeződik be a Srác és
a Haver elvitelével. Egy rövid jelenet
következik meg, amelyből ki-derül: a
lakók nem vették észre a gyilkosságot,
még az Apa sem. Nem azért nem vették
észre, mert nem hallották, nem látták stb.
Benső világuk alapjellemzője ez: senki
nem figyel a másikra; a világ eseményei
közül - legyen az gyilkosság - kit-kit csak
az érdekel, csak azt veszi egyáltalán észre,
ami pozíciójával, vele a legszorosabb
közvetlenségben van.

Spiró György azért tudott ilyen jelen-tős
drámát írni, mert talált a mai világban egy
olyan szegmentumot, ahol - no-ha
pillanatnyi érzések szenvedéllyé lob-
banása irracionális tetteket vált ki, de
mégis -- az emberi autonómia, a benső
világ legsajátabb tartalmai objektiválód-
hatnak. Erre csak elvben lehet mondani,
hogy szenvedélyekből és autonómiából
nem kérünk, mert a valóságban van, sőt
egyre gyakoribb. És a mai valóság -- saj-
nos, le kell írni a közhelyet -- bonyolult-
sága, az organizációkban, szociológiai
státusokban és a valóság egymástól tel-
jesen elszigetelt-elszakadt részeinek meg-
léte révén jelentkező összetettsége gátol-
ja, hogy ez a mű korunk egyik reprezen-
táns drámája legyen. Hiszen korunkhoz az
itt bemutatott szegmentumtól teljesen
elzárt-elszigetelt magasrendű intellektu-
alitás éppúgy hozzátartozik, mint az ettől
a szegmentumtól ugyancsak elszigetelt
csoport- és állami terrorizmus; illetve mint
az egyikkel sem érintkező hősiességek,
amelyek igen sokféle pozitív erő-vonalban
megtalálhatók.

szegmentumok és pontok nem hozhatók
hitelesen össze egyetlen dráma világsze-
rűségében. A más szintek, a más körök, a
más és egymástól különböző organizációk
és ezek mindegyikének különböző
„csavarjai" egészen különböző világ-megélő
és -megítélő pozíciókat termel-nek ki, a
mohamedán vallás bizonyos szektáinak
pozícióitól - ahol a terrorista gyilkosság-
öngyilkosság az üdvözülés biztosítéka - az
irracionális, mert a végső célra soha el nem
vezető túszszedésekig és
túszgyilkosságokig s ezeken át az
ámokfutók esztelen öléseiig.

Árra is utaltunk, hogy a mű világsze-
rűségében semmiféle módon nem érzé-
kelhető az emberiség tudásának igen nagy
foka; az az intellektuális, immáron az egész
világra kiterjedő, az egész világ összes
problémáját átfogó és megértő
gondolkodásmód, amely ugyancsak jel-
lemző a mai korra. És ha ezt a szellem-és
gondolatnélküliséget jeleníti meg az író,
akkor ehhez lényegében tartozik hozzá a
skála említett másik végpontja. S ha ez
valamilyen módon megérzékelhető lenne a
mű világszerűségén belül, korunk
elképesztő ellentmondásainak egyike je-
lenne meg itt, amely metaforaként talán
utalhatna a többire. Ha ez meglenne, ennek
a világszerűségnek a sivársága, gon-
dolatnélkülisége, kicsinyessége és irracio-
nalizmusa még elképesztőbb lenne. Az
persze természetesen ismét nyilvánvaló,
hogy a mai világnak ezt a szellemi-erkölcsi
sivárságát és hihetetlen magas
inteIlektualitását végtelenül nehéz lenne -
ha egyáltalán lehetséges - egyetlen drámai
világszerűségében megjeleníteni vagy
akárcsak megérzékíteni.

Á Vénasszony meggyilkolása után a
Srácot és a Havert elviszik az éppen itt
tartózkodó rendőrök. A Törzs és a Közeg
már egyszer megjelent, s kiderült: ők is
saját pozíciójukból ítélik a világot.
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helyének a funkcióját kell megvalósítania -
nos akkor nyilván nem támadnak fel az
egyénben szükségszerűen szenvedélyek,
hiszen nem belőle indulnak ki, nem is
indulhatnak ki olyan erővonalak, amelyek
aztán ilyen vagy olyan helyzetbe juttatják
őt magát. (Legfeljebb akkor, ha megsérti
az organizáció adott pontjához tartozó
előírásokat.) Továbbá az is tény, hogy
mindenki a foglalkozásához tartozó, az
azáltal meghatározott cselekvéseket végzi,
és az ahhoz tartozó viselkedést produkálja.
A foglalkozásokhoz tartozó cselekvést
éppúgy nem az adott ember személyisége
határozza meg, mint ahogy a valamely
organizáció valamily pontján lévő ember
cselekvései sem személyiségéből fakadnak;
lévén, hogy ezeket meg az organizáció
tartalma írja elő. (Az más kérdés, hogy az
adott egyed mindezeket saját benső
világának szerves részévé te-heti,
olyannyira, hogy már nem is érzi külső
mivoltukat; de erre most nem tér-hetünk
ki.) Az egyéniség „mint olyan" tehát
veszélyben van; s ezért tapasztalhatjuk a
nagyon erős és határozottan kompenzációs
megnyilvánulásokat; mint az említett
darabok között pl. Szakonyi Károlyéban.

Föltűnő és jellemző, hogy egyetlen
darabot sem találunk, amelyben a főalakok
szociológiai státusaikban ábrázolódnának,
vagy valamily organizáció adott pontjaként
cselekednének. (Még a rendőrök is csak
részben ilyenek Spiró György darabjában.)
A drámaírók tehát a szociológiai
státusokon és az organizációkon kívüli, az
azoktól nem érintett terrénumokat keresik,
hogy az embernek magának a
személyiségéből fakadó cselekvéseit vagy
megnyilvánulásait jeleníthessék meg.
(Egyébként ez a törekvés is megegyezik a
modern drámaírókéval.) Persze a
szociológiai státusokat és funkciókat és az
organizációkat teljesen nem tudják
mellőzni. Még Sárospataky István két
nőalakjának is fontos ismérve, hogy az
anyós és meny családon belüli funkciójával
rendelkeznek. Hernádi Gyulánál

a nagy Alexandrosz anyját is láthatjuk,
státusából fakadó lehetőségeivel; továbbá a
kegyencet is, a tipikusan gazember
karrieristát, aki a társadalmi organizáció-
ban még a hatalom egyik pontját is elfog-
lalja. A hangsúly mégis mindegyik mű-ben
azokra a terrénumokra esik, amelyek a
kívülről előírt cselekvésektől füg-
getlenebbek, avagy ilyeneknek látszanak.
Mivel azonban manapság az emberek éle-
tét azok a terrénumok határozzák meg
vagy befolyásolják a legerősebben, ame-
lyekben a tőlük független dinamizmusok
élnek és működnek, az ezektől független
terrénumok - különösképpen művészi
megjelenítéseik esetében - nem minősül-
nek lényeges életterrénumoknak, a
legfontosabbaknak vagy a lényegeseknek.
Drámában pedig különösképpen csak
következmény az a helyzet, amelyben nem
a lényeges erővonalak érvényesül-nek a
maguk eredeti mivoltában. Ezen
terrénumoknak azt az ismérvét, hogy
rajtuk vagy bennük nem a lényeg, nem a
legfőbb okhálózat jelenik meg, csak növeli
az a szinte szükségszerűnek mond-ható
másik tény, hogy ezeken a terrénumokon
az alakok beszélnek a legfőbb di-
namizmusokról; ahogyan fogalmaztunk :
azokat kibeszélik. Ezt látjuk, legfeltű-
nőbben Szakonyi Károly és Gáll István
darabjában. Hiszen ezekről beszélni mu-
száj, mivel ezek életük legfontosabb irá-
nyítói és meghatározói. Noha megjele-
níteni ezeket a terrénumokat és erővona-
lakat szinte lehetetlen.

Ha pedig az alakokban nem jelennek
meg a társadalmi-történelmi erővonalak -
mert ha csak beszélnek ezekről, akkor még
nem jelennek meg bennük -, akkor az
ezeknek hatására létrejött helyzetekben
mindenféle belső tartalom fel-támadhat és
kialakulhat, csak éppen szenvedély nem.
Mivel a dráma világszerűsége a
viszonyváltozások szükségessége miatt
mégiscsak igényli a magasabb hő-fokú
érzelmeket - valaha ily érzelmek-nek,
vagyis a szenvedélyeknek az objek-
tivációja hozta létre a cselekményt, vagy-is
a viszonyváltozások menetét -, az ily
helyzetben az érzelmek magasabb hőfoka
csak privát „füstölgést", a benső tartal-
maknak dühödt stb. kibeszélését ered-
ményezheti. A legtipikusabb példa erre - a
megírás színvonalától megint eltekintve,
csak a helyzet jellegzetességére utalva -
Verebes István darabja. A fő-alak, Kovács
csak kiabál, ordítozik, apját éppúgy
leüvölti, mint gyerekeit.

Megítélésünk szerint ma akkor van vagy
lenne objektíve mód igazi szemre-

A kérdést fel lehet tenni: lehetséges-e,
hogy korunkban csak az ilyenféle irra-
cionalitások esetében jelenhet meg a
szenvedély? Spiró Gyö r g y é kivételével
az említett drámákban ugyanis nem talá-
lunk szenvedélyekkel eltöltött alakokat -
legfeljebb dühödt, ingerült, keserű, ordító
embereket - és szükségszerűen még
kevésbé szenvedélyekből fakadó tetteket.
Ez a problémakör persze a modern dráma
egészét áthatja.

Ha eltekintünk Görgey Gábor fel-
színesen, csak „kabarépoénokra" épített
ábrázolásmódjától, és csak a témát
nézzük, szinte evidensnek látszik, hogy
nem is töltheti el szenvedély azokat az
embereket, akiket azokban a helyzetek-
ben jelenít meg, amelyekbe tőlük függet-
lenül kerültek. Ha egy-egy drámai alak-
nak nincs személyes köze azokhoz az
erőkhöz, amelyek lényeges helyzetekbe
juttatják, akkor ő maga nyilván különbö-
ző benső állapotokban, különböző ér-
zelmi és gondolati stb. reagálásokkal, de
csak elszenvedheti a helyzetet. Akciókra
vivő szenvedélyek az ilyen helyzetekben
nemigen támadhatnak fel; legfeljebb
gyötrődések, lelki összeomlások, kínok
és keservek vagy éppen ezek ellenkezője.
A szenvedély lehetőségét tekintve majd-
nem ugyanez az eset áll fenn, ha egy-egy
alak szociológiai státusa vagy az orga-
nizációban elfoglalt „csavarszerepe"

szerint jelenik meg.
Kétségtelen, hogy az egyes ember ma-

ga is betölthet olyan státusokat és az or-
ganizációkban van olyan helye, ame-
lyekben lényeges történelmi-társadalmi
erővonalakat kell megvalósítania; illetve
olyanokat, amelyek másvalakiknek a
helyzeteit állítják elő. Ha ezen státus-vagy
organizációbeli cselekvéseit ábrázolják,
szenvedély ekkor is ritkán támad-hat fel.
Ha a valóságban a lényeges történelmi-
társadalmi erővonalakat az organizációk
hozzák létre, ezek irányítják és képviselik,
és ha az egyén csak személyiség nélküli
„csavar" - mert csak az organizáció most
éppen általa betöltött



délyek feltámadására, ha az ember benső
világának legfontosabb erővonalai és
saját, privát értékrendje egybeesne a lé-

nyeges, hangsúlyozzuk: a legfontosabb tár-
sadalmi-történelmi erővonalakkal és az
ezekből következő értékrend leglénye-
gesebb pontjaival. Most nincs módunk és
terünk annak részletezésére, hogy ennek
megvalósulása az elmúlt évtizedek és a
ma trendjének következtében milyen sok
akadályba ütközik.

Ha az egyének zömében az egyéni ér-
tékrend és a benső világ legintenzívebb
erővonalai egybeesnének a társadalmi
értékrend legfontosabb pontjaival és a
társadalmi dinamizmusok lényegével, az
egyén természetesen éppúgy benne ma-
radna a szociológiai státusokban, és
ugyanúgy megmaradna valamily

organizáció valamely csavarjának. De
mégis ekkor nyílna mód arra, hogy ne csak

anyagilag vagy ne csak karrierjét tekintve
legyen érdekelt a két értékrend valódi
vagy látszólagos összeolvasztásában, vagy
ne csak hatalomvágyát kielégítendő vagy
ne csak kényelmes életét biztosítandó
hassák át privát tartalmait a legfontosabb
társadalmi erővonalak. Az ötvenes
években a fő társadalmi trend nem vette
figyelembe, hogy az egyénnek vannak
olyan igaz, valódi, jogos érdekei - sőt:
ezeket károsaknak, netán bűnösöknek
tekintette -, amelyek nem esnek egybe a
társadaloméval, noha ilyenek mindig
vannak vagy lehetségesek. A mostani fő
trend ennek éppen az ellenkezője.
Magának a trendnek nem számít -
mindegy, hogy egyéni képviselőjük
hogyan van ezzel -, hogy az objektív és a
szubjektív dinamizmusok egybefonód-
janak, és nem is törekszik rá. Márpedig
nyilvánvaló, hogy e két erővonal igen sok
vonatkozásban és terrénumon
szükségszerűen egybeesik, sőt minél
inkább; annál jobb. Nemcsak a
társadalom, az egyén érdekében is. Ahogy
utaltunk rá: ha ezek a lehetséges
területeken és a lehetséges módon
nemcsak egymástól függetlenül
haladnának esetleg párhuzamosan, hanem
ha egymásba épülve, akkor az objektív
erővonalak egy része már nem kívülről
határozná meg vagy befolyásolná az
ember életét és helyzeteit. Akkor személy
szerint lenne az adott embernek köze azon
helyzetek egy részéhez, amely-be
bekerült. És igy talán mód nyílna az
objektíve is szenvedélynek minősíthető
benső dinamizmusok újjáéledésére.

Nemcsak a drámaírók helyzete
könnyebbedne, de mindannyiunk élete

NÁNAY ISTVÁN

Nosztalgia és leszámolás

Zenés darabok a hatvanas évekről

Az ember életében döntő fontosságúak a
kamaszkor, a szellemi nagykorúvá érés, a
felnőtté válás évei, az a nyolc-tíz esz-
tendő, amely alatt minden erkölcsi és
politikai, intellektuális és emocionális
hatás mélyen beágyazódik a tizen-
huszonéves fiatalok tudatába, s megha-
tározza későbbi gondolkodásukat, világ-
hoz való viszonyukat, tetteiket. A ma
negyven. év körüliek ezen legérzékenyebb
életkorszaka a hatvanas évekre esett, arra
az évtizedre, amelyet minden tekintetben
a konszolidáció jellemzett.

A. társadalom már kezdett felocsúdni az
előző évtized politikai traumáiból, 56
megrázkódtatásaiból, a. politikai vezetés a
népfrontpolitika jegyében széles körű
együttműködést kínált a társadalom kü-
lönböző rétegcinek, külső és belső erők
összefogásával és összehangolásával meg-
gyorsult a gazdasági fejlődés, befejeződött
- ha nem is konfliktusmentesen
a mezőgazdaság szocialista átszervezése, s
mindezek együttes hatására. látványosan
emelkedett az életszínvonal. Ehhez járult
az ideológiai kérdések elvi tisztázásának
igénye és vitákban történő gyakorlata, a
művészeti, irodalmi közélet fokozatos
megnyugvása és liberalizálódása, az addig
mesterségesen kirekesztett

külföldi - s ezen belül is elsősorban a
nyugati irodalmi és művészeti értékek
közkinccsé tétele, majd főleg az évtized
második felében a legkülönfélébb művé-
szeti ágakban az ötvenes évek művészi
analízisére tett kísérletek. Ez az évtized
volt a magyar gazdasági élet megrefor-
málásának, az „új gazdasági mechaniz-
musnak" az előkészítő időszaka (az elő-
készítő munka a csehszlovák hasonló
kísérletekkel párhuzamosan folyt, s azokat
részint vitatva, részint mintául elfogadva
formálódott a magyar „modell"). Az
összességében dinamikus fejlődést mutató
korszak azonban természetesen nem volt
konfliktusmentes, Ideológiai-politikai
téren éppen úgy, mint gazdaságin,
kétfrontos harcban születtek az ismert
eredmények, a régi pozíciójukat féltőkkel
éppúgy meg kellett küzdeniük az újat
akaróknak, mint a mindenkori adott
helyzetet túlzottan derűlátón meg-
ítélőkkel,

Ennek az évtizednek a kulcséve 1968
volt. Ekkor hirdették meg hivatalosan a
magyar gazdaság reformjának céljait,
programját, de ugyancsak ebben az év-ben
számos olyan esemény történt kül-földön,
amely a magyar társadalmat - s annak
főleg egyes rétegeit - mélyen érintette.
Mindenekelőtt májusban a nyugat-európai
diákmegmozdulások s augusztusban a
csehszlovákiai események. Mindkét krízis
elsősorban az értelmiségiekre s a diákokra
hatott, ugyanis ezek a konkrét politikai
problémákon túl éppen e két réteg
társadalmi helyzetének, lehetőségeinek,
szerepváltásainak aktuális filozófiai és
nagyon is gyakorlati
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