
GALSWORTHY:

A DRÁMÁRÓL
Egy drámát úgy kell felépíteni, hogy az valaminek ll. kímondásá
ban, li jelentésében csúcsosodjon ki. Az életnek, a jellemeknek
mínden csoportosításában morál rejlik; és éppen ez a drámaíró
feladata: a csoportokat úgy rendelje egymás mellé, hogy ez a mo
rál napfényre kerüljön. Olyanféleképpen, ahogy ezt a morált a
Lear király, a Hamlet, vagy a Macbeth sugározzák magukból. Vi
szont az a morál, melyet a jelenkori drámák nagyrészében talá
lunk, másfajta. Most - és valószínű, hogy mindig így volt, - az
átlag darabok morálja egy vélt, közvetlen etikai jó mindenáron
való győzelme egy vélt, közvetlen etikai rossz fölött.

E hiba, hogya darabokat egy torzított, kívülről vett morálra
építik fel, a drámát a legvégső határig elrontotta, művészetét, em
beríességét, való [elentöségét elkendőzte, alkotóját, színészeit, né
zőit, de kritikusait is megfertőzte; a képből egy karikatúrát csinált.

A komoly drámaíró előtt három út áll nyitva a morált illetően.

Először mindjárt határozottan a közönség elé tárja azt, amit egy
általán ki akar mondani, a nézeteket és életszabályokat, melyek
szerínt maguk a nézők is élnek, és amelyekben hisznek. Ez a leg
megszokottabb, a legsikeresebb, a legnépszerűbb út. A második út
a következő: az író teljes határozottsággal előadhatja azokat a né
zeteket és életszabályokat, melyek szerínt ő él és amelyekben
hisz; és ez annál hatásosabb lesz, minél inkább szembeszegül
mindannak, amit a közönség szeretne látni, különösen, ha olyan
keretben adja, hogya közönséget megragadja, mintha keserű port
adna be szirupban. És van egy harmadik út: semmilyen határozott
és kész szabályt nem mond ki az író, hanem az élet és a jellemek
megjelenitése a színpadon, kíválógatva és egymásba fűzve, de nem
torzítva, és teljesen az író felfogása szerint; a cselekményt és az
alakokat úgy alkotja meg, hogy az híján van minden próféciának
vagy hízelgésnek a közönség felé, és híjával van előítéletnek is.
A drámaalkotásnak ez a módja bizonyos tárgyilagosságet követel;
megkívánja, hogy a dolgokat önmagukért szeresse és figyelje meg
az író; megkívánja, hogy nagy távlatot nyisson, és kellő önmérsék
lettel rendelkezzék, hogy semmilyen közvetlen gyakorlati ered
ményt ki ne mondjon,

Shakespeare mondotta egyszer, hogy soha senkinek nem volt
hasznára és nem is szándékszik hasznára lenni. Sajnos, a legtöbb
modern drámaíróra ezt ilyen értelemben nem lehet elmondani.
Valóban, az a jó, amit Shakespeare tett az emberiségnek, valami
közvetett, mondhatni, örökkévaló módon van, mely újra és újra
megismétlődik az emberrel, ha az égboltot vagy a tengert nézi. Ez
azért van, mert Shakespeare az ő jelentősebb műveiben soha sem
esett abba a hibába, hogy közszerű, torzított erkölcsi tételt mon
dott volna ki. Az a szerző azonban, aki az élet tényeit eltorzítja,
hogya közönségnek a várt morált nyujthassa és ezáltal megerő

sítse előítéleteiben. így valami olyat akar adni neki, amit közvet
lenül hasznosnak tart. De az a drámaíró is, aki színdarabjával a
maga benső, haladottabb morálját közvetíti a nézőnek, az is azért
teszi, mert szentül hiszi, hogya közönségnek hasznára lehet, ha az
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uralkodó etikát a magáéval pótolja. Mindkét esetben a drámaíró
által kitűzött hasznosság közvetlen és gyakorlati. '

Amde a dolgok változnak és változnak az erkölcsi szemléletek
is; az emberek ugyanazok maradnak - és talán van annyira hasz
nos a közösségre. bemutatni az embert és az emberi tényeket,
ahogy mindez a maga természetes történése során az erkölcsöt
megmutatja. Persze ez aztán tényleg nehezebb, mint embert és
cselekményt úgy beállítani, ahogy az a közönség vagy másfajta
előítélet akarja, avagy nem akarja. Azon fordul meg, hogy az író
távol tudja-e tartani úgy magát, mint tételekben megfogalmazott
filozófiáját művétől. Ahogy egy ember él és gondolkodik, úgy fog
az az ember írni. Annyi bizonyos, hogy egy jó drámát nem lehet
megírni a fegyelem iránti majdnem szenvedélyes ezeretet nélkül,
ahogy nem lehet az önszemléletnek izzása nélkül, nem lehet anél
kül a vágy nélkül, hogy most pedig a legigazibb, a legszebb, a leg
jobb művét alkotja meg az ember, melyre erőt érez magában.
Csak ezek a tulajdonságok adják meg a drámának azt a szubjekti
vitástól távol álló karaktert, mely át kell itassa.

Nincs kétértelműbb, mint az a möd, , ahogyan e két szót:
"pesszimista" és "optimista" használják. Mert ugy-e optimista az,
aki az adott világot nem képes elviselni és benső kényszert érez,
hogy olyanná formálja, amilyennek lennie kellene; és a pesszi
mista nem csak elviselni nem tudja, de nem is szeretí eléggé, hogy
akármilyennek ábrázolja. Az emberi nem igazi ezerelmese bizo
nyára az, aki minden alakjában elviselni képes e világot, terheivel
és erényeivel, bukásában és ragyogó győzelmeiben; az igazi néző

pedig az, aki nemcsak az örömet látja, de a szenvedést is, az em
beri élet igazi ábrázolója pedig az, aki semmit sem takar el. És
talán emellett ez az ember legnagyobb jótevője is.

A társadalmi építmény egész birodalmában csak két részre
hajlatlan tipus van: a tudós és a művész ; és a drámaírónak, aki
nemcsak a ma, hanem a holnap számára is akar írni, a második
kategóriába kell tartoznia.

A cselekmény! Egy jó cselekmény egy szorosan megkötött
épület, melynek belsejében egy eszmény feszítő légkörét érezni,
mely a körülményeknek a jellemekre és a jellemeknek a körül
ményekre való hatásaiból áll elő. Egy ember a legjobb drámai
cselekmény, ami csak létezik. Talán lehetetlen belátni, hogy mért
lenne az, ha az eszmény, melynek légkörében létrejött, nem fogal
mazható meg tisztán; amennyiben világos, valóban jó cselekmény.
Szerves drámai cselekmény. Ez egyben azt is jelenti, hogy a drá
ma maga is jó. Az értelem egymaga képtelen jó cselekményt te
remteni; ez előáll a lelkek mélyén levő eredendő bűn, a hibátlan
elgondolás és a tehetség által, mely ösztönösen képes megtalálni
azt, ami a drámai magot kifejleszti. Egy rossz cselekmény más
részt nem egyéb, mint egy sor kihegyezett cölöp; mindegyikére
egy-egy karakter van húzva, aki még szívesen élt volna, de sajnos
idő előtt szerencsétlenül járt. És minél inkább a drámaíró lelkü
lete szerint alakultak ki a tényekből és eszmékből, annál rémítőbb

kiáltozásuk, vergődésük az egész darabon keresztül. Egy jó cse
lekmény utáni kívánság, melyet nem ritkán hall az ember,
csupán ezt jelenti: "Csendesitsd le élményéhségemét. tömd
tele a darabot önkényes kalandokkal, de úgy, hogy ne kerüljön
külön fáradságomba a jellemeket komolyaknak venni. Csupa moz-
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gás legyen azokban az alakokban, de persze téged ne zavarjon u.
idő, a következetesség, a légkör és a valószínűség."

Jó drámai cselekmény az, amelyik alakjait úgyszólván a vára
kozás ellenére cselekedteti, mert hiszen előző cselekvéseikből bi
zonyos várakozás állt elő. Egy író sem figyelmeztetheti a közön
séget, hogy mi következik; de viszont alakjait sem szerepeltetheti
úgy, hogy ne adná meg azt a biztos érzést a közönségnek, hogy e
cselekvések összhangban lesznek a vérmérséklettel és előbbi, már
ismert cselekedetekből következnek. Az a drámaíró, aki alakjait a
cselekményhez fűzi, ahelyett, hogy cselekményét Iűzné a jellemek
hez, az gyilkos.

A párbeszéd! A jó dialógus ismét a jellemek kérdése, úgy
egymásba fűzve, hogy állandó érdeklődést és izgalmat váltsanak
ki. Az ok, amiért jó párbeszéd oly ritka a színdarabokban, egy
szerűen abban rejlik, hogy "súlyos" darabot akarnak írni, mert
nemcsak annak az ismeretét kívánják, ami érdeklődést kelt, vagy
izgat, hanem minden mást, ami az alakok érzelmeit kitölti.

Igazi drámai párbeszédet írni nehéz és kötött művészet, mely
ellent mond minden szabadságnak, mely vonakodik minden mon
dattól, ami csupán a darab gépezetét szolgálja, mely minden tréfát
és epigrammát elhagy, amikkel jellemei semmit nem kezdhetnek.
amely, ha nevetést vagy megrendülést akar elérni, a humort vagy
az emberi könnyeket tartja szem előtt. Egy jó párbeszéd kézmíves
ség szinte elejétől végig; világos, fínoman kidolgozott, az összhang
minden jegyével bír, egy összkép határozottságát követeli, mely
nek minden más alárendeltetik.

De egy jó dialógus egyben szellemi cselekmény is. Ha egy
drámaíró eltávolodik a dialógussal a történéstől, vagy a történés
sel a párbeszédtől, ellenmondásba kerül magával a drámával, mely
az, ami történik; és párbeszéd és történés egyaránt a jellemeket
mondja ki. E drámaíró talán tetszetős értekezést tud írni, de drá
mát nem. Ha pedig jellemeit forgatja át, hogy egy feltett morálhoz
vagy cselekményhez igazítsa, elvet egy lényeges principiumot, azt
a természetvalóságot, melyet egyedül a művészetnek adományozott
a kézmívesség minősége.

A drámaíró szabadsága ténylegesen megszűnik a darab fel
rajzolt tervéveL Csak az elgondolásban szabad. Tetszése szerint
választhatja ki a jellemcsoportokat, bármilyen módon szemlélheti
őket, hozzákapcsolhatja akármilyen eszm éhez, mely lelkivilágában
elevenen él; de, ha már egyszer választott, szemlélt és hozzákap
csolt, attól kedve, mint egy gentleman-nek szigorúan tartania kell
magát a dráma menetéhez. Az alakokra, a jellemekre kell ügyel
nie; a cselekmény és párbeszéd majd önmagáról fog gondoskodni.
A tökéletes drámaíró jellemeit és tényeit egy uralkodó eszme kö
rébe tereli, mely alakjainak vágyait kielégíti; ha egyszer már
fenn vannak a színpadon, hát legalább hagyja, hogy saját életüket
éljék.

Cselekmény, jellem, párbeszéd! És még valami. Az iz, a hangu
lati Egy megragadhatatlan minőség, egy kevésbé megfogható sajátos
ság, mint a virágillat, a lelke, a lényege minden műnek. Röviden, ez az
iz a drámaíró szelleme, mely minden részében átjárja a színdara
bot. A darabnak ez az ismertető valamije az egyetlen, melyen az
íré nem dolgozhat, nem javithat, nem alakíthat; persze, éppen ez
az áruló. E valami ugyanis tudatos munkáján kívül fekszik. Egy
embernek sokféle hangulata, érzése lehet; szelleme csak egy; és
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ez áramlik szét valamilyen szubtílis, öntudatlan módon az egész
művön. E szellem nő vagy csökken az elevenség, az életszerűség
áradatával, de époly kevéssé változik meg lényege, ahogy a gesz
tenye sem lesz soha tölgy.

*
És még egy kis részletigazság. Az ember szivesen játssza ki

az egyik drámai formát a másik ellen, a naturalisztikusat a heroi
kus-epikus, a heroikus-epikusat a fantasztikus, a fantasztikusat a
naturalisztikus kárára. És ezáltal semmit sem nyer. .A mélyebb
jelentés, igazság, szépség és a dolgok iróniája mindezen formák
ban egyaránt szabadon kinyílvánulhat, Mindegy, hogy melyík for
mát használja az író: az életbe való pillantás és az emberi termé
szetbe mély és igaz lehet mindegyikben, a kibontakozás valószerű,

lelkesítő, örömet okozó, elgondokoztató - a kérdés egyszerű, he
lyesen indult-e neki, hogya diót kibentsa héjából.

*
E fentebbi kis megjegyzésből kiindulva legyen szabad röviden

elmélkednünk azokról a sajátos formákról, melyeket újabb drá
máinkban látunk. Mert drámairodalmunk újjászületésen ment át,
és semmi sem zavarja növekedését. S nem annyiban, hogy ez vagy
az az ember ír drámát, újjászületésé annyit jelent, hogy egy új
szellem van kialakulóban. E szellem egyre szembetünóbben orosz,
francia és skandináv hatásra formálódik és legfőkép korunk tuda
tának humanisztikus jegyeit bontakoztatja ki. Melyek tehát azok
a főfolyamok, melyekben a jelenkori angol dráma a következő

években tovahalad '? Míndennél valószínűbb, hogy két ilyen fő

folyamról lehet szó és ezek egymástól nagyon is távol fekszenek.
Az első a naturalizmus széles, világosan elhatárolt folyama.

E míntára jónéhány dráma készült már, való és sokoldalú életet
festve elénk, drámák, melyeket [ólsíkerült i fotografiáknak nevez
betünk. Látszólagos egyszerűségük önmagukat is becsapja, meg
feledkeznek a régi mondásról : "Ars est celare artem", és arról a
tényről, hogy ha egy ilyen dráma valóban eleven és valóságot
megragadó akar lenni,épúgy függ a képzelettől, az elgondolástól,
a kiválasztástól és a kiselejtezéstól - a művészi technika négy fé):
szabályától - mint a romantikus vagy a rapszodikus darab. A
naturalisztikus technika kérdése mindenekelőtt gondos tanulmá
nyozást szükségel, az eddiginél is gondosabbat. Nyilvánvaló a
drámaírónak az a célja, amennyiben a naturalisztikus módszert al
kalmazza, annak az illuziónak felkeltése, hogy valódi élet játszó
dik a színpadon és ezt úgy igyekszik felkelteni, hogy kényszeríti
a nézőt egy sajátos élmény átélésére, azokkal az emberekkel való
gondolkodásra, beszédre és velük való együttérzésre, akik előtte

gondolkoznak, beszélnek és indulatokban törnek ki. Egy hamis ki
fejezés, egyetlen szó, egy dallam vagy ütem, mely félre fog és oda
az illuzió, a felszín tükrözése oly biztosan széttörík, mint egy
nyugvó tó tükre, ha kő pottyan belé. De ez csak a kezdet, mert a
naturalisztikus technika a legigényesebb, a legnehezebb az össze
sek között. Mondjuk, viszonylag még könnyű néhány ember mula
tozását visszaadní, amint egy szebában ülnek; és mily kétségbe
ejtően nehéz mégis egy tökéletesen természetes mulatozást és a
mulatozók mozdulatait ábrázolni, ha minden természetes mondat,
amelyet kimondanak, minden természetes mozgás, amelyet meg-

285



tesznek, nemcsak a drámai mag kibontakozásához és beteljesülé
séhez, hanem mondatról mondatra, mozdulatról mozdulatra a lé
nyeges karaktervonások kirajzolásához is hozzá kell járuljon. Más
szóval, a naturalisztikus művészet, ha élő, egyszerűen egy sor
egészen pontos szimbolummal dolgozik rendkívüli ügyességgel.
Szolgálata az emberi érzések és gondolatok különféle életterüle
tekre való ráirányításában van. Mint egy nyugodtan égő lámpa.
melynek fényében, midőn magasba emelik, a dolgok egy időre vi
lágosan megmutatkoznak és a maguk igazi viszonyaiban látszanak,
az előítéletek ködeitől szabadon és szabadon a részrehajlástól is.

A két főfolyam másodika egy kanyargós, látványos folyó, mely
a költészet új csónakjait viszi. E költészet talán a próza formáiban
szólal meg, e próza azonban a maga fantasztikumaiban, szímbölíz
musában a vágyat, a legmélyebb kívánságokat, az emberi szellem
titkos szabályait, kételyeit testesíti meg;· egy költői prózadráma,
mely a forma és a találékonyság sokféleségével és tisztaságával
ragadja meg érzékeinket. Feladata az elemi emberi lélek és a ter
mészeti erők leleplezése, talán nem úgy, ahogyan azt a régi tra
gédiák tették, nem szükségszerűen a heroikus-epikus hangnemben,
de míndíg a felfedezés lázának szépségével é" annak szellemében.

Busák Adél fordítálill

VAÁD FEREMC:
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TEMETO
Semmivé lett mennyi élet!
Minden fe;lé
mennyi élet semmivé lett.

Romok alatt mennyi cafat,
széjjeltépett
ember-cafat romok alatt.

Vízbe fullva, mennyi hulla
úszik lassan,
püffedt hulla, vízbe fullva.

Dülledt szemmel, kék kezekkel,
egymás hátán
mennyi ember, dülledt szemmel.

Torzult arccal, tűzzel-vassal

, elpusztított
mennyi angyal, torzult arccal.

Megsiratott mennyi halott,
szerte-széjjel
mennyi halott, megsiratott.

Mennyí élet, mennyi lélek,
pokol tüzén
összeégett drága élet.

Semmivé tett mennyi élet ...
Kár volt, Halál:
győz az Élet, újraéled.


