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Annak ellenére, hogy nem szándékom a dolgozat címében szereplő két 
fogalom, a modernitás és az aktualitás részletes vizsgálata, elkerülhetetlen 
jelezni, mit értek rajtuk, milyen értelemben használom őket. 

Modernitásnak. nevezem egy-egy mü immanens sajátságait, azokat az 
irodalmi eszközöket, melyek meghatározzák, jellemzik, tehát megkülön-
böztetik más müvektől, mint amilyen a beszédmód, a nyelv, a stílus, illetve 
a tartalom; vagyis beszélhetünk esztétikai és tartalmi modernitásról. Aktu-
alitásnak viszont a művet befogadó értelmezést nevezem. Az adott mű be-
fogadását, azokat a gondolati, érzelmi vonatkozásokat, melyeket a befoga-
dó egyén vagy környezet akkor, tehát egy meghatározott társadalmi, 
politikai, gazdasági, kulturális pillanatban magához közelinek, magára ér-
vényesnek érez. 

A modernitás mindig a mű jellemzője, az aktualitást mindig a befogadó 
közeg teremti meg, vagyis a modernitás elsősorban esztétikai és gondolati 
struktúrát jelent, az aktualitás viszont társadalmi, gazdasági, politikai, mű-
velődési struktúra következménye. 

A kettő egymással szorosan összefügg. A mü akkor nyer(het)i el létezé-
se értelmét, amikor találkozik a befogadói közeggel, s hogy ez egy mű ese-
tében mennyire fontos, azt mi sem bizonyít(hat)ja jobban annál, minthogy 
immanens jegyeit, amit modernitásnak nevezünk, lényegében az adott kör-
nyezeti struktúrában éppen érvényes, mondhatnám divatos befogadási nor-
mák határozzák meg. Jürgen Habermas írja, hogy a „modernitás felnyitja 
önmagát a jövőnek", de mondhatnánk akár azt is, hogy a modernitás felkí-
nálja magát az aktualitásnak, ezért mind esztétikai, mind pedig tartalmi je-
gyeinek megválasztása eleve a befogadás reményében történik. Akkor is, ha 
a szerző nem tud(hat)ja, ki lesz müve olvasója/nézője, ahogy Bókay Antal 

28 



írja, „fogalma sincs arról, hogy milyen értékrenddel, milyen felfogóképes-
séggel rendelkező olvasót talál majd". Mégis kétségtelen, hogy minden 
szerző gondol a befogadó közeg felkészültségére, az is, akinek feltett szán-
déka, hogy nem követi az elfogadott, érvényben levő trendet. Ugyanakkor 
pedig a befogadó közegnek késznek kell lennie a müvei történő kommuni-
kációra, rendelkeznie kell az adott időhöz és helyhez kötődő politikai, ér-
zelmi, gondolati stb. léttudattal, amely a mű/müvek immanens tulajdonsá-
gaival, modernitásával szembesülve megteremti ezek aktualitását létrehozó 
kontextust. 

Az alábbiakban három vajdasági magyar dráma (Tolnai Ottó: Könyök-
kanyar, Varga Zoltán: Indiánsirató, Deák Ferenc: Határtalanul) és a vaj-
dasági magyar színjátszásnak modernitás és aktualitás szerinti kapcsolatát 
próbálom bemutatni. 

Azért választottam az említett három művet, mert modernitásstruk-
túrájuk igen különbözik, aktualitásstruktúrájuk pedig nem. 

Ha a bevezetőben említett két modernitásszférát, az esztétikait és a tar-
talmit vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy amíg a müvek esztétikai moder-
nitása fölöttébb eltérő, addig tartalmi modernitásuk a látszat ellenére igen 
közeli, lévén, hogy mindhárom dráma témája alapvetően az emberi, sőt a 
kisebbségi azonosságkérdés, illetve a kisebbség és a többség viszonya, 
konfliktusa. S bár ez más-más közegben, természetesen más-más történet-
kompozíció keretében merül fel, mindhárom esetben az azonosság megőr-
zésére irányuló igyekezet, sőt küzdelem játszódik le. 

A Könyökkanyar olvasható balesettörténetként, amely arról szól, hogy 
egy pótkocsis kamion belerohan egy kanyarban levő házba. Az olvasat má-
sodik köre arról is szól, hogy a kamion szerbiai rendszámú, a ház Tisza-par-
ti Ó-Kertben (= Ó-Kanizsa) van Észak-Bácskában, a házban élőket jellegze-
tes közép-európai kisvárosi élettér veszi körül, színházi előadások emléke (a 
Csárdáskirálynő helyi előadásban), saját készítésű olajfestmények (Abbá-
zia), öltözőparavánok stb. A kamion utasai afféle világutazók, életformájuk 
a vándorlás, örökös vándorok ők ebben a térségben, akiket vagy szélhámos-
dörzsöltség, vagy ragacsos-primitívség jellemez, közös viszont bennük, 
hogy spontán gátlástalansággal birtokukba veszik a házat, ahogy mindent, 
bárhol legyenek, melybe az őket szállító kamion belefúródott. A kamionnak 
nem csak helyzetet teremtő funkciója, hanem metaforikus szerepe is van a 
drámában. Motorházán akár egy tudatvilág jelképének tekinthető szerencse-
patkók vannak, alig hogy betör, máris beépül a házba, sőt már nem is úgy be-
szélnek a balesetről, hogy ezt a kamion okozta, hanem hogy a ház ment a ka-
mionnak, hogy végül - a helyi politikusok agyszüleményeként - az 
együttélés emlékmüvét tiszteljék a házban és a belefúródott kamionban. 

Az olvasati körök fokozatos tágulásával válik nyilvánvalóvá, hogy a kü-
lönös történet lényegében két világ találkozásáról szól, az egyiknek féltve 
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őrzött emlékei vannak, ezeket (önmagát!) szeretné megőrizni, a másik vi-
szont erre nincs tekintettel, sőt az előzőt gondolkodás nélkül megsemmisí-
ti. (A kamionnal érkezett Öregember jegyzi meg: „Szerencsére itt van a tit-
kár úr is, azonnal ránk írathatja a házat... Ha megérkeznek az öcsémék, 
azonnal ledöntjük...") 

Az Indiánsirató egy modok törzsfőnök vallomásnak álcázott belső mo-
nológja. Egy élet zárszámadása, melyet a tábornokgyilkosság miatt a fehé-
rekkel és sajátjaival konfrontálódott, halálra ítélt indiánfőnök nyújt be a 
sorsnak kivégzése előtt. Az indián egyszerre magánemberi és közösségi tra-
gédiáját az író azzal húzza alá, hogy erkölcsi szempontból a törzsfőnöknek 
a fehéreket kegyetlenül legyilkoló indiánok halálát kell(ene) elfogadnia, de 
mivel tudja, hogy a fehérek sem voltak ártatlanok, s arról sem feledkezhet 
meg, hogy a fogyatkozó indiánközösség minden tagjának elvesztése siette-
ti a törzs végleges kihalását, képtelen színt vallani, sajátjait elítélni. A fehé-
rek-rézbőrűek harcát idéző történet lényegében a többség-kisebbség konf-
liktusává bővül, miközben felismerhetően a kisebbség megmaradásának 
kérdéskomplexuma kerül előtérbe. 

A Határtalanul családtörténet, melyben az a dráma kiváltója, hogy a 
családfőt félrevezeti nemzete, a többségi nemzet téves eszméken alapuló 
„ébredése", s ennek hatására akarja megtorolni kisebbségi feleségén, s per-
sze általában a kisebbségen a vélt sérelmeket. Buzgalmában nem ismer ha-
tárt, tévedésére akkor kényszerül rájönni, amikor fél szemét, fél karját el-
veszti az értelmesnek hitt értelmetlen háborúban, ráeszmél, hogy becsapták, 
hogy csak eszköz volt a politika kezében, hiszen ugyanazok kötnek békét, 
akik a háborút kirobbantották és esztelen kalandba hajszolták az embereket. 

A modernitás tartalmi szférája után szóljunk a három dráma esztétikai 
modernitásáról. 

Kiindulópontunk legyen a műfaji meghatározottság. írója a Könyökka-
nyart ,játék"nak, az Indiánsiratót „Színpadi tetemrehívás"-nak, a Határ-
talanult pedig „romdrámá"-nak nevezi, az előbbit szerencsésebb talán pa-
rabolának, az utóbbit pedig drámai riportázsnak mondani. Azért találó 
„játék"-nak nevezni a Könyökkanyart, mert a helyzetet teremtő alapötlet 
éppen úgy játékos, mint a beszédmód, amely a Tolnai-versekből ismerős el-
járás szerint alakul, olyképpen, hogy az egyik szó, inkább hangzásával, 
mint jelentésével hívja életre a másikat (például a hajnalodik jelentésű ha-
sadni kezd a selymet kézzel hasogató boltost idézi fel), olyképpen, hogy 
egy név említése idéztet fel más neveket, egy anekdota indukálja a másikat. 
De ötletszerűen játékos Tolnai tárgymitológiája is állandó toposzaival (azúr, 
tenger, búza, libák, borbélykoffer stb.), akárcsak az a csapongó dikció, mely 
megtévesztően összefüggéstelen beszéd látszatát kelti, hogy azután fölöt-
tébb konkrét eseményt („Amikor elvitték az apádat a partizánok". „Hallom, 
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az amatőrszínház épülete épp eladó".) felvillantó mondat, vagy akár egyet-
len szó vagy név, mint késpenge villanása figyelmeztessen a valóságra, idő-
re, helyre, visszazökkentsen bennünket a már-már kaotikus szertelenségből 
a legmindennapibb valóba, életünk reáliái közé. így keveredik Tolnai szö-
vegében, pontosabban szövegeiben, verseiben, novelláiban és drámáiban a 
valóság és a költészet, ahogy Parti Nagy Lajos írja, „a legevidensebb, leg-
köznapibb dolgok válnak a kezén valami fantasztikus közvetlenséggel köl-
tészetté, metaforává, a legvadabb, legszürreálisabb képzettársításairól is ki-
derül, talpig valóságból vannak". 

Varga Zoltán drámai paraboláját az önmaga kételyeivel viaskodó törzs-
főnök mondatainak az érvelés-cáfolás közötti váltakozása, a bizonyítást és 
a visszavonást közös mondatba záró, szembesítő nyelvi szerkezetek jellem-
zik. Itt nincs helye a megfontoltságot nélkülöző ötleteknek, a lélekrajz el-
képzelhetetlen a hitelességet biztosító megéltség nélkül. A halál előtti pilla-
nathoz illően, a felmentés vagy elítélés közötti választással összefüggésben 
itt minden szó komoly, minden mondat feszültséggel telített. A két fősze-
replő, a törzsfőnök és a gyóntatópap gondolkodása, beszéde szinte az össze-
tévesztésig hasonló. 

Színpadi riportázsát Deák játékosan „romdráma - drámarom" szójáték-
kal értelmezi utalva egyszerre a romjaiban levő család sorsára és a riport-
szerüen építkező, a hagyományos szerkezetet nélkülöző műfaj(rom)ra. 
Ezért szereplőinek ábrázolását és dikcióját ez a publicisztikából ismert, ál-
tal elterjedt klisényelv határozza meg, ami azért nem zavaró, mert ebben a 
műben a beszédmódnál sokkalta fontosabbak a konfliktusos helyzetek. 

Sajátos, de érthető, hogy Tolnai beszédét, képeit a kisvárosi emlékvilág, 
illetve reáliák határozzák meg, hogy Varga az egyházi és a törvénykezési, 
jogi dikció szerint, s hogy Deák a politika és a publicisztika zsargonja sze-
rint alakítja müvének irodalmi eszközeit. S bár a szövegek esztétikai struk-
túrája lényegesen eltérő, mindhárom müvet autentikus modernitás jellemez, 
részint mert a szerzők a tartalmi szférához megfelelő esztétikai szférát tár-
sítanak, részint pedig mert mindkét szférából könnyű az átjárás a drámák 
keletkezésekor létező életszférába, ahogy erre a müvek és a műveket körül-
fogó valóság között létező számtalan érintkezési pont utal. 

Következésképpen mindhárom mű aktualitás-lehetősége evidens. 
Mielőtt azonban szólnánk a három mai vajdasági magyar dráma moder-

nitás jegyeinek és aktualitásának viszonyáról, szólni kell a vajdasági ma-
gyar színjátszás modernitásáról, ami sokkal nehezebben írható le, mint iro-
dalmi szövegek esetében tettük. Először is, mert a színjátszás nem csak 
verbális jellegű művészet, a szó, az irodalom benne csupán egyetlen kom-
ponens, s ezért mint ilyen összetettebb, sőt megfoghatatlanabb, szétfolyóbb 
is, másodszor pedig mert a színjátszás, egy-egy színház műsora is sokkal 
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kevésbé egységes, mint amilyen egyetlen irodalmi mű, a legszövevénye-
sebb is lehet. Másféle színjátszói modernitás jegyekkel bír egy kimondottan 
szórakoztató jellegű előadás, mint az ún. komoly dráma megjelenítése. S 
bár vannak korra, helyre, közönségre és előadókra jellemző, s általuk meg-
határozott modernitás normák a színjátszásban, de ezeket akár egy színház-
ra vonatkozóan is, szinte lehetetlen megnevezni, kivált ott, ahol, mint ná-
lunk, mindenkihez egyszerre szólni kívánó színház(ak) van(nak). Az 
azonban megállapítható, hogy egy adott színház, mert színészei inkább er-
re képesek, s mert közönsége elsősorban ezt szereti, alapfokon a realiszti-
kusnak vagy az abszurdnak nevezett játékstílust műveli-e. Ennél az általá-
nosságnál azonban többet, pontosabbat aligha mondhatunk bármelyik 
színházról is van szó. Esetleg a két stílus árnyalatait említhetjük, vagy azt a 
változatot, amelyik a két stílust vegyíti, miközben vagy az egyik, vagy a 
másik elsődlegességét fogadja el. 

Sokkal könnyebb meghatározni a színházak tartalmi modernitását, amin 
- akárcsak az irodalom esetében - azokat a gondolati, érzelmi jegyeket kell 
érteni, amelyek általános vonatkozásban rezonálnak az adott időben és he-
lyen létező, működő színház közönségének gondolati, érzelmi világát jel-
lemző létfelfogásával, világképével. 

Említettem, mindhárom vajdasági magyar dráma sajátos moder-
nitásstruktúrát mutat, de hogy ezek érvényesülj önek, mindenképpen talál-
kozniuk kell(ene) a színjátszás, színházaink modernitásjegyeivel. 

Vajon találkoznak-e? 
A felelet végtelenül egyszerű: ha a drámákat előadják/előadták, akkor 

van/volt esély a két modernitás találkozására. Más szóval: kizárólag a szín-
házon vagy egy rendezőn múlik, hogy bármelyik dráma modernitás szférá-
ja életre kel(het)-e. (Zárójelben jegyzem meg, az olvasóban is vitalizálód-
hatnak az irodalmi alkotás modernitás jegyei, de a dráma igazi élettere a 
színház, az előadás.) 

Ahhoz viszont, hogy színház vagy rendező érdeklődése egy-egy dráma 
felé forduljon, ezt előadásra válassza, nem elegendő, ha az illető mű rendel-
kezik olyan modernitásj egyekkel, melyek megfelelnek egy közeg elvárása-
inak. Szükséges, hogy a rendező a drámát alkalmasnak találja arra, hogy a 
színház alapkövetelményének tekintett aktualitás kifejezésre juthasson az 
előadásban. Ehhez viszont elsősorban nem a dráma modernitás ismérveire 
van szükség, hiszen nem egy olyan esetet tudunk, hogy semmiféle moder-
nitásj egyekkel nem rendelkező dráma előadása a rendezői értelmezés és a 
befogadó közeg érzékenysége által kap erőteljes aktualitást. (Emlékeztet-
nék Harag György legendáris marosvásárhelyi előadásaira az Özönvíz 
előttre és a Szerelemre. Nem csak Nagy István naiv szociális drámája, ha-
nem Barta Lajos kisvárosi életképe is nélkülözi azt a modernitást, amely év-
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tizedek múlva aktualitást provokálhatna.) Ugyanakkor viszont kifejezett 
modernitásj egyekkel rendelkező dráma előadása (mint például Mrozek 
Rendőrsége Hernyák György rendezésében a közelmúltban az Újvidéki 
Színházban) híján lehet a legcsekélyebb aktualitásnak is. 

Mindkét színházi példa egyértelműen azt bizonyítja, hogy az aktualitás 
kizárólag szubjektív mozzanatoktól függ: a rendezőtől, illetve a közönség-
től. Lévén, hogy a színházban az író és az olvasó közötti szellemi viszonyt 
nem a mű teremti meg, mint Horváth János irodalomra érvényes axiómájá-
ból tudjuk, hanem a művet átértelmező rendező, aki saját gondolati, érzel-
mi világképét kívánja a választott mű és a színház bonyolult struktúrája ál-
tal megfogalmazni, azzal a szándékkal bemutatni, hogy hatással legyen az 
előadást befogadó közegre, a közönségre, illetve, hogy az előadás közönsé-
ge magára érvényesnek találja a rendező megfogalmazta szemléletet, ezt el-
fogadja vagy elutasítsa. 

De térjünk vissza a vajdasági magyar drámaírás említett három szövegé-
hez. Pontosabban ahhoz, hogy a három dráma közül eddig csak egy, a Ha-
tártalanul kapott színpadot, lehetőséget arra, hogy modernitása találkozzon 
a közönség által indukált aktualitással. Miért? Az említett, a rendezői vá-
lasztással kapcsolatos szubjektív mozzanaton kívül ennek magyarázatát 
színjátszásuk modernitásszintjében kell keresni. Jelenleg érvényben levő 
megjelenítési normatíváink szerint valóban a Határtalanul a legjátszha-
tóbb mű a három közül. Egyfelől publicisztikus jellegű aktuálpolitikuma 
kér a maga számára színpadi életteret (előadáskritikámban „vezércikkdrá-
má"-nak neveztem!), bemutatásának - mind a dráma, mind pedig a megje-
lenítés gyengéi ellenére - felbecsülhetetlen jelentőségű „színházi és politi-
kai gesztusértéke van" (akárcsak Deák Légszomjának volt 1971-ben!), 
másfelől viszont a két színházunkban pillanatnyilag használatos realista szí-
nészi beszédmódhoz ez a mű áll a legközelebb. A Deák-mü modernitása 
ezért talált rá legkönnyebben a müvet éltető aktualitásra. 

Nem hinném, hogy Varga Zoltán müvének színpadi életre hívására nem 
lenne színjátszásunknak eszköze, inkább arról van szó, hogy vagy nem tud-
tak/tudnak létezéséről (ami a színházi dramaturgia tájékozottságát ismerve 
egyáltalán nem lenne meglepő), vagy hogy műfaja nem felel meg napjaink 
direktebb közlésmódjának, ma nem paraboladrámák, hanem vezércikkdrá-
mák divatját éljük. 

Tolnai nyolc jelenetből álló müvének előadása elé másféle akadályok 
tornyosulnak. Nevezetesen az, hogy színházi kultúránk, mind rendezőinkre, 
mind színészeinkre gondolok, felkészületlen a Tolnai-féle modernitás átvé-
telére. Nincs olyan rendezői, színészi eszközök birtokában, amelyek alkal-
masak lennének Tolnai szürrealizmusba csomagolt valóságvilágának vele 
egyenértékű kifejezésére. Hogy a Tolnai-féle szociográfiai abszurd nem be-
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szélhető nyelv rendezőink számára arra a Virág Mihály rendezte felemásra 
sikeredett Végeladás vagy Briliáns előadása éppen úgy emlékeztethet, 
mint az a tény, hogy a Könyökkanyarral leginkább rokon Paripacitrom 
sajátos tolnais struktúráját nem itteni rendező, hanem a romániai színjátszá-
son nevelkedett Tömöry Péter tudta a müvei egynemű előadássá formálni 
(ha rendezőinken múlott volna, a mü talán sohasem került volna közönség 
elé, minthogy a hat évvel ezelőtt írt Könyökkanyarnak sem adatott ez ed-
dig meg), de az előadás (annak ellenére, hogy a színészek, mindenekelőtt 
Törköly Levente, Bicskei István, Venczel Valentin, sőt az akkor még főis-
kolás Tóth Loon és Módri Györgyi hibátlanul beszélték a dráma nyelvét) 
Tömöry műre való ráhangoltsága ellenére sem találkozott ezt a színházi 
nyelvet átvenni képes közönséggel. 

Végezetül, nem lezárva a témát, de befejezve a dolgozatot, talán sikerült 
láthatóvá tenni dráma és színház vonatkozásában, külön-külön is, s viszo-
nyuk tekintetében is, mi mindentől függ a modernitás és aktualitás önérté-
ke és kapcsolatának alakulása. 

MODERNITY AND TOPICALITY IN DRAMA AND THEATRE 

László Gerold 
In the author's view, modernity as the characteristic feature of a work of art is 

an aesthetic and notional structure, whereas topicality is created by the recipient 
média and as such it is a social, political and cultural structure. In the light of this 
view he discusses the features of modernity and topicality in three Vojvodinean 
Hungárián dramas written in the 90s (Ottó Tolnai, Könyökkanyar, Ferenc Deák, 
Határtalanul, Zoltán Varga, Indiánsirató), and within this frame he gives a textual 
and performance analysis. 
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JUHÁSZ ERZSÉBET 

MODERNITÁS ÉS HAGYOMÁNY 
A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN 

Vázlatos áttekintés 

Közlésre elfogadva: 1998. II. 4. 
Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia Lajtán inneni részében a század 

első évtizedében, pontosabban a világháború kitöréséig az elmaradottság, a 
parlagiság, a Nyugattal szembeni súlyos elmaradottság, az Ugar volt az 
írók, értelmiségiek evidenciaélménye. Ez teremtett meg egy fokozott köz-
életi érdekeltséget. És ez az a hagyomány, amely átértelmeződik a Trianon 
utáni kisebbségi kultúraszemléletekben a megmaradás, a fennmaradás mi-
kéntjének egzisztenciális kérdéskörévé. A Nyugattal szembeni általános 
lemaradottság, a korszerű, modern kultúra hiánya egyesek szerint túlzások-
kal, félreértelmezésekkel terhes megítélése volt a századelő Lajtán inneni 
kulturális, irodalmi és művészi életének. Magam is úgy vélem, hogy a Nyu-
gattal szemben a közép-európai kultúrák nem lépésvesztésben voltak/van-
nak, hanem olyan ütemeltolódásban, amely nem más mint a recepció bizo-
nyos formája, lehetősége, mely merőben új minőségeket hozhat létre a 
recipiáló irodalomban. 

Az elmaradottságnak, a kulturális gyökértelenségnek a Trianon után le-
vált kisebbségi közösségekben lett tényleges realitása. Méghozzá abban az 
értelemben, ahogyan Bundula István fogalmaz erről, ti., hogy „a kultúra 
nem más, mint az adott közösség identitásának koncentrálódása és tükröző-
dése a szellemi értékekben. Ebben a folyamatban különösen felértékelődik 
a múlt, hiszen a közösség múltja egyúttal a közösség emlékezete is, a törté-
nelmi folyamatosság kollektív tudata: élet és gondolkodásmód."1 A kisebb-
ségi magyar irodalmak két világháború közötti történetében a regionális ha-
gyományok szükségszerű felértékelődése tűnik szembe. Ha egy kisebbsé-
gi régió hagyományokban szegény, mint például a vajdasági magyar kultú-
ra és irodalom, nincs más megoldása mint az, hogy a regionális sajátságok 
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