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Gondolkodik, tehát nincs?

Drámaírónők első világkonferenciája
Buffalóban

Egy, a színházi szakmában tevékenykedő
barátom azt kérdezte tőlem Buffalóba való
elutazásom előtt: van-e értelme külön
nemzetközi konferenciát rendezni női
drámaírók számára? Nemcsak olyas-féle
társulás lesz ez is, mint, mondjuk, a valódi
szőrből készült fogkefét kedvelők klubja?
Noha volt egy olyan sejtésem, hogy a
drámaírónők céhes társulásának valamivel
több erkölcsi alapja van, mint amilyenre az
autentikus fogkefe kedvelői
hivatkozhatnak, hallgatva a hazai szkep-
szis szavára, mégis azzal a fogadkozással
indultam el a New York állambeli egyete-
mi városba, hogy minél elfogulatlanabb
szemmel igyekszem majd felülvizsgálni a
találkozó létjogosultságát.

Paradoxnak tűnhet, de a buffalói találkozó
legnagyobb eredménye az, hogy egyál-
talán volt. Nem ismerek egyetlen világ-
statisztikát sem arról, hogy milyen arány-
számban veszik ki a nők a részüket az
egyes országok drámaírásából, látatlanban
is feltételezem azonban, hogy százalékuk
csak elenyésző töredéke a férfi drá-
maírókénak.

Miért vannak a drámaírónők mindenütt
feltűnő kisebbségben? Netán vala-milyen
beléjük írt genetikai program akadályozza,
hogy népességi számarányuknak
megfelelően vegyék ki részüket a dráma
műfajának műveléséből? Szinte a fülembe
cseng az ilyen témák forszírozásakor
szinte törvényszerűen feltett kaján
férfikérdés: miért nem szereznek a nők
zenét? Elvégre senki nem tiltja meg nekik
- a zeneszerzést s még kevésbé a
drámaírást.

Formailag valóban nem a legmerevebb
középkorban sem tiltotta senki. Csakhogy
az ítélet megalkotásakor feledésbe merül
minden alkotói tevékenység elemi
feltétele: a művész megfelelő szabadsága.
Ezen természetesen a belső szabadság
fokát értem, hiszen a külső körülmények,
például a cenzúra, nem mindig
akadályozzák már eleve az alkotást, „de-
mokratikusan", tehát mindkét nemre ki-
terjedő hatállyal.

Valószínűleg a zeneszerzés az az alko-
tói tevékenység, amelyben a művész sze-
mélyiségének a legközvetlenebbül kell
jelen lennie a műben: felvett szerepek és

közvetítések nélkül. Persze a zeneszerző is
játszhat szerepet, „pózolhat". miközben
zenéjében megnyilvánul, de ez a póz a
teljesen szabad, független, lehetőségei-ben
korlátlan személyiség póza. Ám a
történelem során mikor vették birtokukba
a nők a belső szabadságnak akár csak
megközelítő fokát is?

Ami a különböző irodalmi műfajokat
illeti, az emberiség kultúrhistóriája során
köztudottan a költészet műneme produ-
kálta idáig a legtöbb női szerzőt. Bizo-
nyára nem véletlenül, hiszen a vers olyan,
mint a nyitott legyező, amely mögé a sze-
mérmes alkotó mindig elrejtheti az arcát.
A költészet mindenfajta közvetítést ki-bír,
sőt olykor - már kialakult kánonjai-nál
fogva is - szinte igényli is ezt a közve-
títést. Mivel a költészet ihlető forrása az
emberi lélek megannyi apró rezdülése, a
nőknek bizonyos történelmi. korokban,
amikor az irányukban megmutatkozó
társadalmi tolerancia is meglehetős,
egyenesen „jól áll" a versírás - gondoljunk
az olasz reneszánsz verselgető, sok
tekintetben emancipált kurtizánjaira vagy
a magyar reformkor lírában jeleskedő
honleányaira.

Kicsit bonyolultabb a helyzet a prózával.
Ez a műfaj ugyanis eleve kizárja azt a fajta
szubjektivitást, amellyel szemben olyan
megbocsátók a versolvasók, még ha
költőnő tollából árad is. A prózához
szükséges objektivitás a ráció gyermeke, a
ráció pedig, a logikával egyetemben, sok
évszázados kulturális férfimonopólium.
Van persze, nők számára, a próza-írásnak
egy másik, talán még nagyobb buktatója
is: az írónők nehezen tudják megkerülni,
hogy más neműeket is ábrázoljanak
műveikben. Márpedig ha ezt te-szik, akkor
korántsem bizonyos, hogy tőlük is
ugyanolyan jó néven veszik a kötelező
objektív prózaírói szemléletbe be-
szüremlő női szubjektivitást, mint a férfi
írók titkos szubjektivitását nőalakok áb-
rázolása esetén. Az ábrázolás ítélkezés, a
női szerep hagyománya pedig kötelezően
írja elő a közvetlen ítélkezésről való le-
mondást, és igényel ezáltal közvetett íté-
Ietalkotást és önkifejezést. Így a prózával
a kézben tartott legyező összezárul, s mö-
güle óhatatlanul előtűnik a szerző(nő)
igazi arca.

Valószínűleg drámát írni a legnagyobb
„istenkísértés" nőknek: ez szinte az arc elé
emelt legyező elhajításával rokon értelmű.
Egy drámai figura „előhívása" bármely
prózahős szerepeltetésénél nagyobb és
súlyosabb ítélet. Színpadi hősökről szólva
nehezen mellőzhető a dialógus és a
konfrontáció - ez még a mellé-beszélést
kedvelő és a konfrontációt kerülő
korokban is így van. A drámaírónő

tehát végképp nem teheti meg, hogy a
társadalmi életben eljátszott szerepét sutba
vágva ne legyen egyetemes, és ne legyen -
alakjain át - közvetlenül önkifejező. A
drámaírónőnek, férfi drámaíró-társával
egyetemben, a teremtés egészét kell
birtokba vennie: az egész, férfiak te-
remtette, több évezredes kultúrát, s a va-
laha előfordult női szerepek mellett el kell
sajátítania, sőt belülről kell átélnie az
összes, a kultúrtörténetben valaha is elő-
fordult férfiszerepet. Ha ezt már megtette,
megújult érdeklődéssel fordulhat tulajdon,
specifikus női világa felé.

A buffalói konferenciára nem jött el
néhány jónevű amerikai drámaírónő, kö-
zöttük Marsba Norman sem. Talán épp a
mai amerikai társadalom nehezen elnyert
„bocsánatát" élvezve tartották célszerű-
nek, ha távol tartják magukat ettől a - már
nevében is militáns és provokatív,
előzmények nélküli - rendezvénytől. Talán
úgy gondolták: boldogok, hogy vég-re-
valahára kiszabadultak a női dráma-írás
kulturális gettójából; a kritika kezdi őket
komolyan venni, a közönség kezdi őket
szavahihető irodalmi „intézmény-nek"
tekinteni. Talán olyan művekkel ér-
demelték ki ezt a friss társadalmi megbe-
csülést, amelyekben csak kis teret kapott a
„női problematika", talán olyan drámákat
igyekeznek írni, amelyekben a meg-
nyilvánuló szerzői mentalitás nem, vagy
alig vall női szerzőre: a mű gondolati és
érzelmi struktúrája esetleg olyan, hogy
bármelyik férfi szerző is vállalhatná. S ez
a megszerzett privilégium - a társadalmi
„szalonképesség" - ritka és féltve őrzött
kincs, amelynek megtartása érdekében
könnyűszerrel le lehetett mondani a
„gettóba" teendő elhamarkodott nosz-
talgiakirándulásról.

Eljöttek viszont mások, a világ minden
tájáról. Sikeresek és sikertelenek, nevesek
és névtelenek, elkényeztetettek, magas
kultúrájúak és olyanok, akik egymaguk
honosítják meg a világfejlődés élvonalától
jócskán lemaradt hazájukban a
„drámaírónő" intézményét. Éppen ez a-
kulturális szintkülönbségből adódó -
aszinkronitás volt az oka, hogy a konfe-
rencia egyetlen szekciójában sem jöhetett
létre egyenletesen magas színvonalú vita
vagy párbeszéd az adott téma iránt
érdeklődő drámaírónők között. Hiszen
hogyan teremthető bármiféle összhang
olyan feltárt tényanyagok között, mint
hogy egyfelől Indiában még mindig sze-
retik megégetni az özvegyeket, másfelől
viszont egyes New York-i rendezőnők
előszeretettel diszkriminálják a szakmában
dolgozó nőtársaikat, és produkcióikban
lehetőleg férfi munkatársakat alkal-
maznak?



Sajnálatosnak mondható, hogy a szek-
ciókban nem kaptak nagyobb teret a spe-
ciálisabb színházszociológiai és kultúr-
antropológiai nézőpontok, amelyek pedig
valószínűleg a legtermékenyebbek lettek
volna az elemzések szempontjából. Így is
nyilvánvalóvá vált azonban a drá-
maírónők mai egzisztenciális helyzeté-
nek két sajátossága, jelesül, hogy az alko-
tás érdekében sokkal több lelki gátat kell
leküzdeniök, mint férfi kollégáiknak, va-
lamint hogy a közfelfogás ellenük irányuló
diszkriminációja miatt sokkal nehezebb
műveikkel színpadra kerülniök, mint a
férfi drámaíróknak.

Lássuk most a konferencia néhány érde-
kesebb, nálunk is meg- és továbbgondo-
lásra érdemes megnyilatkozását.

A nyitóülésen a főszervező, az ameri-
kai Anna Kay France megemlítette: Zulu
Sofola, Nigéria egyetlen női drámaírója,
aki egy személyben rendező is, azzal a vé-
lekedéssel érkezett Buffalóba: Nigéria
nyilván az egyetlen olyan ország, ahol a
női drámaírók hátrányos helyzetben van-
nak. Az első eszmecserék után azonban
kiderült, hogy a helyzet mindenütt
ugyanolyan - ebben a tekintetben minden
női drámaíró a harmadik világ képvi-
selőjének tekintheti magát.

Susan Croft, a londoni New Play-
wrights Trust igazgatónője hazai adatok-
kal támasztotta alá e megállapítást. El-
mondta, hogy egy, a közelmúltban vég-
zett felmérés tanúsága szerint egy adott
angliai évad hatszáz bemutatott drámá-
jából mindössze negyvenkettőnek volt nő
a szerzője, ebből is huszonkettőnek -
Dame Agatha Christie! A fennmaradó
húsz művet főleg stúdiószínházakban ját-
szották, mindössze hat kapott nagyszín-
házi előadást, ezek is jórészt felújítások
voltak. Ami a New Playwrights Trust
programját illeti, Croft elmondta: ez a
színházi szervezet a valamilyen okból el-
nyomott vagy margóra szorított szerzők,
tehát nők, színes bőrűek, homoszexuáli-
sok vagy munkásírók angliai bemutatását
tűzte ki céljául.

A mai kínai drámaírónők helyzetéről a
Sanghajból érkezett Sheng Hong-guang
tudósított. Hangsúlyozta, hogy a patriar-
chális társadalom interiorizálta az általa
elvárt értékeket, s ez a nőket nemcsak
szexuálisan elnyomottá, hanem lelkileg is
alárendeltté tette; a feudális felfogás sze-
rint a legfőbb női erény a tudatlanság. Ma
már vannak Kínában a témával kapcso-
latos történelmi elemzések, de a dráma-
írónőknek ma is nagyon kell vigyázniok a
magánéletüket célba vevő pletykákra.

Dorothy Hewett ausztrál drámaírónő
arról beszélt: milyen problémákhoz ve-
zet, ha a nőírók drámáikban erőteljes női
egyéniségeket ábrázolnak. Ezeket a kri-
tikusok által is előszeretettel használt
köznyelv „bullcrashing women"-nek,
azaz „bikaként öklelő", „bikatermészetű"
nőknek nevezi, őt pedig, amikor ilyen
szuverén, erőteljes nőalakokat ábrázolt, a
felháborodott közönség nemegyszer
rothadt zöldséggel hajigálta meg.

A női modellek tárgyában a japán Rio
Kishidának is volt mondanivalója. A ja-
pán drámák hagyományos figurája az en-
gedelmes feleség volt, s a modern élet
számos változása ellenére az erős női
egyéniségeket ma sem kedvelik, sem az
életben, sem a művészetben; ezért kellett
például a hatvanas években Yoko Onó-
nak is elmenekülnie hazájából. A férfi
színészek mindmáig visszautósítják, hogy
női rendező instruálja őket; ezért néhány
japán rendezőnő kizárólag nőkből álló
társulatot szervezett, nagyon is tisztában
lévén azzal, hogy a Pillangókisasszony
nemcsak az európai férfiak vágyképe, ha-
nem a japánoké is.

Az olasz Dacia Maraini a prostitúciót
választotta elemzése tárgyául, párhuza-
mot vonva a női test kommercializálása
és a férfitest egyidejű objektiválása kö-
zött. Megállapította: mint ahogy a szín-
padon a társadalmi igazságot hagyomá-
nyosan mindig férfihang mondja ki, úgy
az erotika színházi nyelve is mindig férfi-
nyelv. Idézte Ida Magli kultúrantropoló-
gusnőt, aki szerint a nő teste az a nyelv,
amelyen a férfiak egymással beszélnek.

A spanyol Lidia Falcon hazája női drá-
maíróinak egy sajátosnak tetsző gondját
említette: a spanyol női drámaírók szá-
mára mintegy tilalmas a női problematika
érintése, mert ez is a férfiak privilégiu-
mának számít. Ha például Szent Teréz
drámáját női szerző dolgozza fel, kizáró-
lag a politikai, az inkvizíciós vetülettel
foglalkozhat, a hősnő speciális női tragé-
diáját nem érintheti.

A legtöbb szó arról esett: van-e specifi-
kus funkciója a „női drámának", s ha
igen, miképp határozható meg? Meg-
egyezés azonban nem született. A kana-
dai Margaret Hollingsworth például úgy
vélte: a női drámáknak a női perspektívát
kell feltárniok. Az ellenkező végleten a
nigériai Tess Onwueme azt az álláspontot
képviselte, miszerint a női problematiká-
nak általánosabb problematikák kereté-be
kell beilleszkednie. Egy harmadik ál-
láspontot fogalmazott meg az amerikai
Gretchen Cryer, a konferencia egyik leg-
ismertebb nevű felszólalója (Dacia Ma-
raini és a szovjet Ljudmila Petrusevszkaja
mellett). Szerinte ma a világ anyagi és

szellemi félre hasadt, s a nőknek itt hal-
latniok kell hangjukat. Nekik ugyanis
több a kapcsolatuk a Földdel: maguk is
csatornák, melyeken át az élet megújul.
Ha ők nem tolmácsolják az élet üzenetét,
úgy a Föld rövidesen lakhatatlanná válik,
mivel kizsákmányolással, környezet-
szennyezéssel folyamatosan megerősza-
kolják. A Föld ekképp megerőszakolt
nőként is szemlélhető, a drámaírónő pe-
dig a Föld hangjaként!

Buffalóban - bármennyi részletkérdés
merült is fel - a téma számos vonatkozá-
sának megvitatására nem kerülhetett sor,
már csak a résztvevők heterogén kulturá-
lis szintje miatt sem. Az európai dráma-
írónők és színházi szakemberek a konti-
nens politikai jelentőségének érzékelhető
csökkenése miatt ugyancsak nem kaptak
megfelelő mennyiségi képviseletet. Ezért
a buffalói találkozón megjelent eu-
rópaiak, közös mellőzöttségük okán, el-
határozták, hogy megalakítják a Dráma-
írónők Világkonferenciájának Európai
Szekcióját.

Egy, a jövőben megrendezendő össz-
európai találkozón valóban bőven lenne
mit megvitatni a résztvevőknek. Megkí-
sérelhetnék meghatározni a női dráma-
írás formai karakterjegyeit a XX. századi
európai drámában; összevethetnék férfi-
ak, illetve nők által írt kísérleti drámák
formai sajátosságait; megvizsgálhatnák a
női drámaírók színpadi nőképének válto-
zásait az elmúlt száz év során; vállalkoz-
hatnának kelet-, illetve nyugat-európai
drámák nőképének egybevetésére; ele-
mezhetnék az európai női drámairoda-
lom nagy formátumú női főszerepeit és
ezek férfi szerzők által megalkotott tü-
körképét; tanulmányozhatnák, hogyan
jelenik meg az európai női szerzők műve-
iben a férfi-nő kapcsolat mint uralmi vi-
szony; foglalkozhatnának a női szerep
módosulásaival, végül pedig elvégezhet-
nék az olyan európai női archetípusok,
mint Madonna, Kurtizán, Boszorkány,
Ápolónő, Vamp, Szüfrazsett, Anarchista,
Környezetvédő stb. kultúrantropológiai
szempontú vizsgálatát.

1990 tavaszán talán Budapesten kerül
sor erre az összeurópai találkozóra.


