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P Á L y I  a n d r Á s

autOnóM színHÁz, 
autOnóM drÁMa

Szűcs Mónika (szerk.): Családtörténetek. Mai magyar színdarabok)

Jó évszázaddal ezelőtt alakult ki az úgynevezett polgári színház utóbb ugyancsak me-
revnek bizonyuló kánonja, amely a színpadot egy valódi (polgári) otthon szobájának 
(esetleg más hasonló helyiségnek) tekintette, és az írótól azt várta, hogy e valóságos te-
ret hamisítatlan, életszerű történettel töltse ki, a rendezőtől meg, hogy az írói cselek-
ményt a lehető legvalósághűbben keltse életre. Majd az európai színháztörténet úgy-
szólván másról sem szólt, mint a lázadásról a színházi játékot és fantáziát végül teljesen 
gúzsba kötő norma ellen. Ma már e kánont, sőt a vele való hadakozást, a róla szóló vitát 
is rég magunk mögött hagytuk, európa gazdagabb felében például jó ideje olyan több-
funkciós teátrumok épülnek, ahonnan a hagyományos színpad és a vele szemben sora-
kozó zsöllyesorok el is tűnnek, a játéktér és a nézőtér pedig akár estéről estére alakítha-
tó, variálható, az adott előadás igényei szerint. de még a mi szerényebb körülményeink 
közt is természetes, hogy a rendező minden további nélkül túllép az egykori kánonon, 
ha történetesen Ibsen vagy Hauptmann valamely darabját viszi is színre. ez a kis szín-
háztörténet mégsem véletlenül jut eszembe most a selinunte kiadó Családtörténetek kö-
tete kapcsán, hisz nemcsak Háy János Vasárnapi ebédje zajlik a családi asztal körül, ha-
nem úgy tetszik, Pass andrea óvodai környezetben játszódó Bebújós című darabja 
kivételével a kötet valamennyi opusa. tagadhatatlan mégis, hogy legfeljebb az olvasó 
színházi fantáziája látja bele e művekbe a polgári vagy akár nyárspolgári ebédlőt, mert 
egyik író fejében sem fordul meg, hogy az ibseni dramaturgia vagy akár annak kései 
utórezgései szerint gondolkodjon. 

eltartott egy ideig, amíg a magyar színházi közgondolkodás tudomásul vette, hogy a 
színpadon folyó játék akkor is autonóm művészet, ha a színház történetesen veretes iro-
dalmi művet visz színre, és akkor is, ha – pesti flaszternyel-
ven szólva – épp a telefonkönyvet dramatizálja. emlékszünk 
még az ünnepi könyvhétre évtizedeken át rendszeresen 
megjelenő Rivalda kötetekre, ezek már puszta létükkel is az 
úgynevezett irodalomcentrikus színház mellett tettek hitet, 
hisz az előző színházi évad legjobb, leginkább maradandó-
nak tűnő új hazai színműveit tartalmazták, magyarán azt az 
irodalmi értéket, amit adott esetben színházi interpretálás-
ból már ismerhettünk. ellentétben, mondjuk, akár a tradicio-
nális klasszikus balettel vagy a romantikus programzenével, 
ahol soha eszünkbe se jutott volna a forgatókönyvet fonto-
sabbnak vagy maradandóbbnak tekinteni magánál a tánc-, 
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illetve zeneműnél. Mára viszont oly mértékben megváltozott a hazai színházi szemlélet, 
annyira gyakori lett az alkalmi szövegeket használó produkció – és ez nem véletlenül 
együtt járt a hivatásos és az alternatív színház közötti korábbi választóvonal elmosódásá-
val (ma a hagyományos kőszínházak mellett inkább független színházakról beszélünk) –, 
hogy a selinunte, három évvel ezelőtt beindítva Olvasópróba című könyvsorozatát, amely-
nek a Családtörténetek az ötödik kötete, már erre a változásra reagált, azaz tényleg fordult 
a kocka. e kötetekben jószerivel a színpadon sikerrel menő szövegek olvasói-olvasmányi, 
azaz irodalmi megmérettetése a tét. 

egyébként a kötet nyitódarabja, Háy János mostoha sorsú Vasárnapi ebédje jellemző-
en a polgári színjáték műfaji meghatározást viseli, igaz, ebben eleve rejlik csipetnyi iró-
nia, hisz az írónak amúgy eszébe se jut, hogy részletes szcenikai leírást adjon akár a 
szülői otthonról, akár ama másikról, ahol a főszereplő huszonhat esztendős Lány él első 
férjével, akinek neve sincs, ami nyilván nem véletlen, a férj is csak első férfiként lép 
színre, a második felvonásban ugyanis jön a Második férfi, szintén férji minőségben, 
időközben tudniillik sok minden lezajlik, nem csupán egy válóper, hisz a második rész 
10-12 évvel később játszódik. és a második házasságban, amint az sejthető, szépen meg-
ismétlődik minden, amiért ez a bizonyos Lány, aki eleve úgymond azért ment férjhez, 
hogy elköltözhessen otthonról, egy idő után elviselhetetlennek érezte a házasságát, 
mármint az elsőt, hogy aztán e polgári színjáték végére annak érezze a másodikat is. ez 
az ismétlődés a darab igazi írói leleménye, amitől a második felvonás lesz igazán izgal-
mas. az első forduló dialógusaiban ad absurdum egymásra halmozott közhelyek itt egy-
szerre többdimenzióssá válnak, nemcsak múlt és jelen kopírozódik egymásra, hanem a 
jövő teljes kilátástalansága is, kíméletlenül megmutatva a vasárnapi ebéd és az egész 
családi rituálé ürességét. egyébként az 1960-ban született Háy a kötet legidősebb szer-
zője (az egyes darabok láthatóan az írói életkor sorrendjében követik egymást), ugyan-
akkor a Vasárnapi ebéd nemcsak a legrégebbi opus, de kissé kakukkfióka is ebben a gyűj-
teményben, hisz míg a többi darab bemutatója az elmúlt egy-két évben volt, ezt igazán 
sosem játszották. 2009-ben, még az előző nemzeti színházi éra megrendelésére íródott a 
biblia évéhez kapcsolódva, amikor is a színház tíz kortárs szerzőt kért fel a tízparancsolat 
egy-egy pontjának „megírására”. Háynak a „tiszteld atyádat és anyádat” jutott, innen a 
családon belüli nemzedéki konfliktust illendően elfedő vasárnapi ebédek kórképe. Ám 
annak idején is csak felolvasó színházi est keretében mutatták be, majd három év múlva 
végre műsorra tűzte a budapesti kamaraszínház, ám a premier másnapján a színház 
végleg be is zárt. nem ez a legsikerültebb Háy-darab, de mai szemmel olvasva jól látha-
tó, hogy az írónak megvan már a sajátos eszköztára, jó érzékkel, mondhatni, igazi pro-
fiként használja a maga paneljait, igaz, ő is érzi az ebben rejlő veszélyt, „nem érdekelnek 
az olyan művek, amiket csak a nyelvi dizájn működtet, de szívük nincsen”, jegyzi meg 
egy akkortájt keletkezett interjúban, de itt ez nem áll. a Vasárnapi ebéd épp abban pro-
fesszionális, hogy a mesterségbeli fogások felszabadítják a mélyebb írói élményvilágot, 
és a kissé konstruáltnak tűnő drámába sikerrel szökik be az a társadalmi alulnézet, ami 
a Háy-dialógusokat oly élővé teszi.

tóth krisztina darabja, a Pokémon Go, úgy tűnik, épp az ellenkező eset, azzal együtt, 
hogy sok tekintetben párhuzamba állítható a Vasárnapi ebéddel, utóvégre mindkét műből 
hasonló család- és nemzedékkép rajzolódik ki, ahogy sándor L. István is megállapítja a 
kötet előszavában. ráadásul ez a történet is vasárnapi ebéddel kezdődik, a sápítozós 
anyós-nagymama várja a lányát és a vejét, a középkorú házaspárt, akik egy vidéki város 
lakótelepi nyolcadik emeleti panellakásában élik bezápult életüket, miközben arról ál-
modoznak, hogy egy szép napon majdcsak jobbra fordul a soruk, amihez persze pénz 
kellene, szerencse, nem várt fordulat. Például eladni a szülői házat, ahová épp ebédelni 
érkeznek, csakhogy a benne élő öregmama minden elesettségével és dilijével sem tart ott, 
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hogy búcsút vegyen az élettől, valahogy rá kell tehát őt beszélni a költözésre, ám hogy ez 
ügyben némi hajlandóságot mutasson, előbb fel kell túrni neki a kertet, megtalálni a dédi 
itt elásott urnáját, amire mindenki másképp emlékszik. tóth krisztina előszeretettel ke-
veri a melodráma, a fekete abszurd és a tragédia színeit, amelyekből igazán nem sikerül 
kikeverni a maga sajátos hangnemét, ám ez a stiláris hideg-meleg megnyit előttünk 
(vagy bennünk) egy ijesztő szakadékot, ahol – akár dante poklában – korunk elveszett, 
kártékony, bűnös figurái a családi kötelékek fojtogató, társas magányában vergődnek. 
Mert ott van még a szomszéd Józsi is, aki a maga perverzitásával és zsigeri részvétlensé-
gével végzetesen megkeveri a dolgokat, tönkretéve a jobb sorsra érdemes fiatalok életét 
is, a házaspár Pesten, a színművészetin színésznek tanuló fiát és bölcsész barátnőjét. Van 
hát itt minden – ahogy kállai katalin fogalmaz a rózsavölgyi szalonban tavaly lezajlott 
bemutató után –, „bántalmazásban telt gyerekkor, fiatal lány ellen elkövetett szexuális 
abúzus, erőszakban fogant (iker!)terhesség, öngyilkosság a vidéki nagyszülő padlásán, 
egzisztenciális/anyagi csőd, plusz a végére egy kis hajkihullós kemoterápia” stb., stb. 
Úgy idézem ezt a kritikát, hogy egyetértek vele – hozzáteszem, az előadás általam ismert 
egész visszhangja hasonló –, mégsem adok neki igazat. tóth krisztina darabja jellegzete-
sen magán viseli a kezdő drámaíró kézjegyét, vagyis hiányzik belőle az a szakmai maga-
biztosság, ami Háynál mindig jól érezhető, de annál elementárisabb az írói üzenet, a da-
rab mélyén rejlő élménymag, ami végső soron a legértékesebb a műben. Hisz az 
irodalomnak is, de a színháznak, ha lehet, még inkább épp az a létjogosultsága, vagy 
egyszerűbben, a szerepe az életünkben, hogy magáról az életről mond olyasmit, amit 
magunktól nem vagy másképp tudnánk. így nézve pedig a Pokémon Go a jelen kötet 
egyik legerősebb opusa. Lehet erre azt mondani, amit egy másik kritikusa fejteget, hogy 
valójában színpadon előadott szociográfiával van dolgunk, és nem drámával; ám ha egy-
szer túlléptünk már a színház színházmivoltának egykori merev kánonján, akkor nyil-
ván ez sem szempont.

e tekintetben Pass andrea darabja, a Bebújós rokonítható a leginkább tóth krisztina 
művével, noha tematikáját tekintve ez a darab lóg ki a kötetből, legalábbis látszólag, hisz 
családi összejövetel helyett egy óvodai csoport életébe nyerünk bepillantást. Csakhogy 
Pass andreánál általában, aki maga írja és rendezi a darabjait, akarom mondani, az elő-
adásait, az alapötlet meghatványozódik a játék által, ez történik most is. az óvodai cso-
portban, ahova a láthatóan középosztálybeli szülők gyermekei járnak, első benyomásra 
minden a legnagyobb rendben van, de az író-rendező Pass gondoskodik róla, hogy ez a 
látszat előbb-utóbb felboruljon. Már eleve azzal is, hogy a szerepeket megkettőzi – 
ugyanaz a színész játssza a szülőt és azonos nemű óvodáskorú gyermekét –, hisz szülő 
és gyerek a maga hasonló gesztusaival vagy szokásaival kölcsönösen tükröt tart egymás-
nak, amit később drámailag az élesít ki, hogy a gyerekek a szőnyeg alá bújva titokzatos 
és veszélyesnek tűnő játékot kezdenek játszani – a „bedugóst” vagy „bebújóst”?, eleinte 
ezt se tudni –, vélhetően a felnőttek ellesett szexuális szokásait utánozva. ettől aztán 
egyszerre elszabadul az eddig társadalmilag mintaszerű szülők közt a gyanakvás, min-
denféle indulat, bűnbakképzés, ami magától értetődően átterjed a gyerekközösségre is, 
nem beszélve arról, hogy minden viszály, gyanú, hamis vád a szerencsétlen sorsú óvó-
nőn, szandra nénin csattan, aki egész napját a kicsikkel tölti, miközben neki magának 
sosem lehetett gyereke. ráadásul e játékban, amelyben a felnőtt szülők hol átváltoznak 
önmaguk gyerekévé, hol vissza, sok minden szóba kerül, ami a gyerekek vagy a szülők 
saját gondja, és dramaturgiailag nem tűnik túl indokoltnak, például hogy a gyerekek 
képességeinek mérése mennyire kontraproduktív, ám ezzel ismét a színház és az élet 
iménti kérdésénél tartunk. tegyük hozzá, hogy Pass andrea következetesen független 
színházi produkciókban gondolkozik – a Bebújós a füge produkciójaként került színre 
előbb a Jurányiban, majd többfelé is –, előadásaival igyekszik megkeresni a célközönsé-
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get, ezzel is így tett, ami arra mutat, hogy nem annyira művészi babérokra tör, mint in-
kább a társadalmi felelősségérzet felébresztésére. Mi tagadás, olvasmányként is ez teszi 
a darabját érdekessé.

tasnádi István viszont, aki Háy János mellett a kötet legismertebb drámaszerzője, úgy 
tűnik, a lehető leghagyományosabb értelemben keresi a világot jelentő deszkákon learat-
ható sikert, ő az a színpad minden titkát ízig-vérig ismerő, minden játéklehetőséget kiak-
názó szerző, aki elsősorban szerepet ír a színészeinek, de ezeket a szerepeket képes virtu-
óz módon egységes színházi világképpé és mesélhető történetté formálni. a Kartonpapa 
egy merészen abszurd ötletet bont ki, amit sikerül a képtelenség olyan magas fokára csa-
varnia, hogy az groteszkumával leleplező fényt vet a játék valamennyi figurájára. éva, a 
megözvegyült középkorú asszony nem tud beletörődni férje elvesztésébe, hát kivágja 
kartonból az alakját, és úgy tesz, mintha élő ember lenne. így cselekszik akkor is, amikor 
látogatóba megy bátyjához, károlyhoz és annak családjához. feszengve ülik körül az 
ebédlőasztalt, nem is alakulhat hát másképp a családi rituálé, csak baljóslatúan, hisz a 
kartonpapa élettelen, mégis nyomasztó jelenléte mindannyiukból egy sor nem várt indu-
latot és vallomást hív elő, egész odáig menően, hogy éva fia, a húszéves zsolti szerelmet 
vall Jucinak, a nagynénjének, amiről már az sem tudható, hogy valójában paródia-e, azaz 
nyelvöltés a másik családra, vagy lázadás a saját anyja ellen. tudniillik két nagyon eltérő 
családmodell vizsgázik ebben a szembesülésben. az elhunyt férjről kiderül, hogy patriar-
chális zsarnok volt, és a hierarchikus családkép volt az ideálja, míg károlyék, a másik fa-
mília a tipikus liberális családmodell mellett tették le a voksukat, és úgy is élnek. ez a 
szembeállítás, mondanom se kell, legalább annyira publicisztikus, mint amennyire magá-
ba foglalja a mai magyar társadalom megosztottságát. ezúttal azonban nem ez a lényeg, 
hanem hogy tasnádi gyakorlott és avatott fogásokkal dolgozó játékmester, úgy tud szitu-
ációt teremteni és alakokat mozgatni, hogy a jól pergő jelenetek, amíg tart a játék, elvará-
zsolnak és lekötik a figyelmet. Csak utólag fog el a hiányérzet, mert a mű szellemi hátor-
szága, a mélyén rejlő élménymag igen szegényes. Igaz, Helga, a liberális károly–Juci 
házaspár lánya, a legifjabb drámai alak a játék utolsó perceiben magához ragadja a hatal-
mat, mintegy átvéve a zsarnokszerepet az elhunyt patriarchális családapától, és minden-
kit jól helyretesz, akárha Mrożek Tangójában lennénk. Vagy mégsem. Mert végül ez is 
puszta színpadi trükk, nincs következménye.

Hajdu szabolcs csak két évvel fiatalabb tasnádinál, mégis újonc színházi ember hozzá 
képest, mert bár gyerekszínészként kezdte, filmrendezőnek tanult, és ha igaz, ma is job-
ban érdekli a film, mint a színház. Mindenesetre írt egy sikeres kamaradarabot Ernelláék 
Farkaséknál címmel, amely az Olvasópróba előző kötetében olvasható, megcsinálta színház-
nak, aztán filmre vitte, és most megírta a folytatását is. színpadi szerzőként a tasnádi-féle 
úton indul el, de szabadjára engedi a képzeletét, nem hagyja megkötni magát. a jelen 
kötetben található Kálmán-nap elég egyszerű történet, két házaspár névnapi traktája: 
Leventéék látogatóba mennek kálmánékhoz, azaz valójában nincs is történet, csak né-
gyes, illetve ötös együttlét, mert kálmánék házi mindenese is bekerül a társaságba, mint-
hogy a lépcső, amit ő készített, négy centire eláll a faltól, de hát nemrég halt meg a felesé-
ge, viszont Leventéék kisfiát át kéne vinni egy másik iskolába, ráadásul holnap méteres 
hó lesz. a laza fecsegés mögött persze érezhetően súlyosabb elhallgatások rejlenek, majd 
sokat sejtető elszólások, például egy teherbe ejtett lány esete, aki még tizennyolc sincs. és 
kész, ennyi az egész. tarján tamás, aki még látta a Látókép ensemble 2017 márciusában 
lezajlott debreceni bemutatóját, „szomorú, egyben töprengő fintorokra késztető, lefojtot-
tan poénos középnemzedéki látleletnek” érezte a Kálmán-napot, amely úgymond eleve 
sikerre van ítélve, „aligha lesz az országban bárhol olyan stúdiószínház vagy a darabot 
befogadó lakás, amelynek maroknyi közönsége ki tudná vonni magát hatása alól”. az 
olvasható szövegkönyvből nehéz ilyen biztató következtetést levonni, mindenesetre tény, 
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hogy eddig nem jelentkezett új társulat a darabért. Másfelől ne feledjük, hogy Hajdu 
szabolcs is azok közé tartozik, aki maga írja és rendezi darabjait, feltételezem hát, hogy 
rendezői vénája erősebb és kreatívabb, mint az írói. amivel nincs semmi baj, sőt. Csak 
fogadjuk el tényleg a színházat autonóm művészeti ágnak, ahogy a filmet már rég elfo-
gadtuk, azaz vegyük tudomásul, hogy alkalmasint feldolgozhat irodalmi remekműveket 
is, máskor viszont épp fordítva, semmi katasztrófa nincs abban, ha csupán a feldolgozás 
tölti meg művészi tartalommal a forgatókönyvet. ami persze azt is jelenti, hogy a drámá-
nak is megvan a maga irodalmi autonómiája, és e kettőt nem mindig sikerül egyeztetni. 
aligha tévedek, ha azt mondom, hogy a jelen drámakötet e tanulságának még néhányszor 
neki fogunk futni.


