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A dráMÁzat III. c. drLmak｠tetr｣l1

Immár harmadik felvonásához jutott abban 
a vállalkozásban az udvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház (melyhez utóbb a nagyváradi 
Szigligeti Színház is csatlakozott), hogy drá-
mapályázatot hirdet meg, majd a nyertes alko-
tásokat könyv formájában kiadja. E harmadik 
k‾tet el｢szava szerint a pJlyJzat sikeressZ-
gét a korábbi években „felfedezett” szövegek 
utóélete, valamint e legutóbbi pályázatra be-
kｲld‾tt pJlyamｶvek nagy szJma (50 a Debｲt 
kategóriában, 37 a dráMAíró kategóriában) is 
mutatja. A dráMÁzat III. cimｶ k‾tetbe a kZt 
kateg{ria els｢ helyezettjei (K‾rm‾czi-KrivJn 
Péter: Kapufa ûs }ngzl; Moravecz Levente: 
Nem lesz reggel, Fred) kerｲltek be, valamint a 
tovJbbi igyelemre mZlt{ (II. dijas) irJsok: Varga 
László Edgár Anglia c. darabja, Réczei Tamás 
Gettószerelem c. mｶve, tovJbbJ az egyetlen 
beZrkezett romJn nyelvｶ pJlyamunka, Daniel 
Oltean Csak vészhelyzet esetén c. alkotása ro-
mán és magyar nyelven. 

Egy drámapályázat eredményességét el-
s｢sorban az mutatja, hogy szｲletnek-e olyan 
mｶvek, amelyek aztJn szinpadra kerｲl(het)
nek. A kZt kateg{riagy｢ztes mｶ ilyen Zrtelem-
ben már éli önálló életét, a Kapufa ûs }ngzl 
c. darab ｢sbemutat{ja 2017 ｢szZn, a nagyvJ-
radi színházban megtörtént, a Nem lesz reg-
gel, Fred cimｶ darab is szinre kerｲl az Zvad 

1 Fazakas Márta, Biró Árpád Levente (szerk.): drá-
MÁzat III. 2017. Nagyváradi Szigligeti Színház – 
Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely, 2017.

folyamán az udvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
házban. 

NZzzｲk pJr sz{ban a korJbbi k‾tetek „t‾r-
ténetét”, mert ezáltal esetleg egy szimptómát 
is k‾rｲljJrhatunk: Bod{ MJrta az els｢ drJMÁ-
zat-k‾tetr｢l irt recenzi{ja cimZｲl a sokatmon-
dó A „nagy” drámára várva címet adta,2 hogy 
aztJn relative pozitiv mZrleget vonjon: „Össze-
gezve a drëMÁzat I. 2013 kötetet, érettebb, 
sokoldalúbb, »színrevalóbb« dara bokat tartal-
maz, mint a dráMÁzat II. 2015. Utóbbi több-
nyire iatal szerz｢ket vonultat fel, els｢ lJtJsra 
mainak tｶn｢ tZmJkat, amelyeket azonban a 
szerz｢k (talJn tapasztalatlansJ guk vagy Zrin-
tettsZgｲk okJn) nem Zrleltek ki”. A Bod{ Jltal 
is említett második kötettel kapcsolatban 
Parászka Borókának is vannak fenntartásai, 
pZldJul: „ÁltalJban jellemz｢ a dijazott sz‾ve-
gekre, hogy a didaxis rJn｢ a drJmai szerke-
zetre.”3

Eme elbizonytalanító második után, olyan 
tapasztalatok utJn, hogy szinre vihet｢ drJmJk 
megszｲletZsZhez sokszor egy nagyszabJsｯ 
pályázat sem elég, dicséretes, hogy nem szon-
tyolodtak el a kiírók, nem álltak le a kezdemé-
nyezéssel, mert e harmadik nekifutás egyér-
telmｶen j{ Zs jJtszhat{ mｶveket (is) hozott. 

2 Bodó Márta recenziója a Játéktér 2016. tavaszi 
számában jelent meg, illetve olvasható az interne-
ten: http://www.jatekter.ro/?p=19316.

3 Parászka Boróka esszéje Válság és valóság cím-
mel a Játéktér 2016. tavaszi számában jelent meg, 
ill. olvashat{ az interneten: http://www.jatekter.
ro/?p=21061.

Zsidó Ferenc

ÚJDON-DONSÁG 



48

KÖZEL ÉS TÁVOL

Ugyanakkor az is látszik, mennyire sajátos 
mｶnem a drJma, mennyire nehZz mｶk‾dtet-
ni a t‾rvZnyszerｶsZgeit. A k‾nyv szerz｢inek 
t‾bbsZge az epikum, az elbeszZlhet｢ (ut{la-
gosan magyarázható) történet irányából jutott 
el a drJmai mｶfajokig, olykor nem kis buktat{-
kon keresztｲl.

A kötet nyitódarabja, a Kapufa ûs }ngzl a 
fanatizmusról szól, illetve kiközösítési tragédiá-
nak is nevezhet｢. A darabot a f｢szerepl｢, Boy 
monológjai dominálják, a beszéltetés módja jól 
kifundált: a könyvben feketével vannak szedve 
Boy gondolatai, szｲrkZvel az ｢ Zs a t‾bbiek 
kimondott szavai, az (elképzelt) párbeszédes 
részek. Boy egy focicsapat kapusa, egy lova-
giassJgi ｲgy miatt nem jelenik meg a csapat 
egyik mZrk｢zZsZn, emiatt elveszitik a bajnok-
ságot, bosszúból a társak megverik. Sajnos 
vérrög keletkezik az agyában, az orvosok nem 
sok j{val biztatjJk. Boy felkZszｲl a halJlra, „be-
takaróztam egy adag önsajnálatba”, és utol-
só napjaiban a helyzetét, eddigi életét elemzi, 
ahol „anya és apa elvoltak a maguk világában, 
amelyben néha láttak, de általában nem”. A 

végkifejlet kezd kissé szirupossá válni, de ezt 
jól ellensúlyozzák Boy efféle cinikus beköpé-
sei, mint: „Apám: pazarlásnak fogja tartani, 
ami velem t‾rtZnt”. A f｢h｢s tehetetlenｲl sod-
r{dik az elkerｲlhetetlen vZg felZ, a darab – ta-
lán némiképp indokolatlanul – mégis az élet-
igenlZs optimizmusJval zJrul. ÖsszessZgZben 
j{ mｶ, szemlZletesen bemutatja a falkaszellem 
mｶk‾dZsZt, illetve a megbZlyegzettek magJ-
nyJt. Szinrevitel esetZn a rendez｢nek Zs a f｢-
szerepl｢nek vigyJzniuk kell, hogy ne vigyZk el 
a darabot az Zrzelg｢ssZg irJnyJba.

A második darab, Varga László Edgár 
Angliája kissé fásultabb, s bár ebben található 
a legtöbb nyelvi lelemény, a sztori maga in-
kább szappanoperára emlékeztet, így kevés 
izgalommal kecsegtet. Pedig a téma jó, és 
kimondottan mai: az átmeneti generáció te-
hetetlensZge. Beteljesｲletlen Zletek, megalku-
vJs, szerelmi hJromsz‾g, ebb｢l fakad{ ‾ngyil-
kosság. Félix alkalmazott egy multinál, de írna 
is, de AngliJba is kZszｲlne, de csak akkor, ha 
a szerelem nem úgy alakul, de az nem úgy ala-
kul, mert „az egész világtörténelem arról szól, 
hogy faszik marakodnak a pinán”.

„A világ csak egy torz kisgyerek, akinek 
a hJtJra n｢tt a feneke, s igy folyton lekakJlja 
magJt”, Jllapitja meg keserｶen, hogy aztJn az 
újrakezdés könnyedségével (lám, valami po-
zitív is van ebben az átmeneti generációban) 
csak el｢vegye a B tervet, AngliJt…

A kötet poétikailag legkiérleltebb, a szín-
revitel szempontjainak is leginkJbb megfelel｢ 
darabja Moravecz Levente Nem lesz reggel, 
Fredje. Ráadásul témája is merész: a hit. 
Mintha manapsJg kissZ „ciki” volna err｢l irni, 
mintha nem volna aktuális. Pedig dehogynem! 
– mutat rá a darab. 

A darab els｢ lJtJsra folytatja Varga LJszl{ 
Edgár Angliáját (vendégmunka, Alfréd, angol-
majmolJsb{l Fred stb.), aztJn metaizikusabb 
irányt vesz: a címbéli kijelentés szó szerint ér-
tend｢. Katalin, aki hiv｢kZnt „beavatott”, beje-
lenti Alfrédnak, hogy nem lesz reggel, vagyis 
vilJgvZge k‾vetkezik: „Semmit sem becsｲlｲnk 
meg. Sem az anyagiakat, sem a természetet, 
de még egymást sem. És ezt valaki megelé-
gelte odafent.”
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Fred bagatellizál, ironizál, cinikus megjegy-
zéseket tesz: „A világvége nem volt benne a 
kormJnyprogramban”; „Istenke lenZzett, be-
gurult, káromkodott egyet, s falhoz bassza 
az egZszet”. Azt hiszi, kedvese meg｢rｲlt, Zs 
orvost akar hívni. Megjelenik Fény, aki elme-
orvosnak tｶnik, val{jJban angyal, Katalinnal 
egyｲtt pr{bJljJk meggy｢zni Fredet, hogy nem 
bl‾ffr｢l van sz{. NemsokJra felbukkan a N｢, 
vagyis az ördög, aki azt mondja Frednek, hogy 
ha nem fogadja el a világvége tényét, az nem 
is k‾vetkezik be, s｢t, azt is tudomJsJra hoz-
za, a fZri is a kivJlasztottak (a nyolcak) k‾zZ 
tartozik: k‾z‾s egybehangz{ vZlemZnyｲkkel 
｢k d‾ntik el, hogy vZge lesz, vagy nem. Fred 
vacillJl, nem tud d‾nteni, ｢ is Zrzi, hogy talJn 
jobb lenne, ha a világnak ebben a formában 
vége lenne, s valami újat lehetne kezdeni, 
mJr-mJr ott tart, hogy a vZgre voksol, azzal 
a tervvel, hogy odaát majd „megkeresem azt, 
aki ezt az egészet kitalálta, és egy akkora po-
font fogok neki kigondolni, hogy beleremeg az 
a t‾kZletes agya”; a darab vZgｲl nyitott marad.

Fred minden esend｢sZge ellenZre egy szim-
patikus, pimasz ｢rｲlt. Megmenti a darabot a 
patetikussJgt{l. A N｢t „sJtJn nagysJd”-nak, 
FZnyt „angyalom”-nak nevezi (j{ a mｶ nyel-
vezete, minden szerepl｢ mJskZnt, alkatJnak 
megfelel｢en beszZl). Így, bJr a hit kZrdZsZr｢l 
val{ fejtegetZsek olykor tｯl elmZletiek, ‾sszes-
ségében egy élvezetes, játékosan is mély, 
egyszerre transzcendentális és alpári, a hit és 
hitetlenség kérdését jellegzetesen mai helyze-
tekben tárgyaló darabot kapunk.

Réczei Tamás Gettószerelem c. darabja 
egy antidráma (apropó szimptómák és epi-
kum), annak minden újdonságával és hendi-
kepjével. Témája közvetett módon a cigány 
holokauszt, a jelenetek kissé vontatottak (há-
rom orvoslátogatás adja a keretet, az apa, az 
anya meg a lJnyuk szemsz‾gZb｢l, retrospek-
tív módon látjuk a történetet), a nyelvezet is 
némiképp steril.

Daniel Oltean Csak vészhelyzet esetén c. 
mｶve izgalmas krimi, azt is mondhatnJnk, 
hogy tipikus román darab a korrupcióról és a(z) 
(szerelmi) erkölcs hiányáról. A szín egy Aradra 
tart{ vonat, az esemZnyeket egy iatal egye-
temista lány, egy drámaíró, egy nyugalmazott 

bir{, egy kalauz Zs egy regionJlis vasｯti f｢n‾k 
szemsz‾gZb｢l lJtjuk, a k‾nnyed l‾rt ‾ssze-
kapcsolódik egy nem is olyan könnyed meg-
vesztegetZsi, valamint egy meger｢szakolJsi 
sztorival, egyre több a talány, és hovatovább 
az az ZrzZsｲnk, a vonat nem jut el Aradra, sem 
a mｶ a nyugv{pontra. A kezdeti lendｲlet nem 
tart ki a darab végéig, ennek ellenére fenntar-
tásokkal, de színpadra ajánlható.

ÖsszessZgZben elmondhat{, j{ az, hogy 
a drJmapJlyJzat meghirdet｢i tudatJban van-
nak: kortJrs mｶvek nZlkｲl nem igazi a szinhJz. 
KezdemZnyezZsｲkre ezｯttal olyan darabok 
szｲlettek, legalJbbis ez derｲl ki a k‾nyvb｢l, 
melyek talán az átlagosnál nagyobb kihívás 
elZ JllitjJk a dramaturgokat Zs rendez｢ket, 
de amelyek az újdonság erejével hatnak, mai 
problémákra keresik a válaszokat, és amelyek 
mai nZz｢kre vJrnak.


