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Radnóti Zsuzsa

A drámai fordulat
Ez az írás átigazított és kib�vített változata a Lengyelországban tavaly megjelent két-

kötetes kortárs magyar drámaantológia el�szavaként íródott szövegnek.

�A kötetekben a következ� írók színm�vei találhatók: Háy János: Vasárnapi ebéd; 

Térey János: Asztalizene; Németh Ákos: Deviancia; Kárpáti Péter: Szörprájzparti; 

Forgách András: A kulcs; Mikó Csaba: Apa; Spiró György: Koccanás; Tasnádi István: 

Fédra Fitnesz; Hamvai Kornél: Castel Felice; Pintér Béla: A sütemények királyn�je.

A  lengyel kultúra és színház egyik legautentikusabb magyar ismer�je, Pályi 

András nagy ív� esszétanulmányt írt a lengyel színház elmúlt hetven évér�l 

Szobaszínház és függetlenségi eszme címen, egy készül� XX. századi magyar 

színháztörténeti kézikönyvbe.

Olvasva a kiválóan s�rített összefoglalót, ismét mély csodálat foghatja el az 

embert a lengyel színházi alkotók több évszázadra visszanyúló heroikus küzdel-

méért, a fennmaradásukért és azért a jogért, hogy lengyelségük legfontosabb 

kérdéseir�l nyilvánosan és folyamatosan beszélhessenek, akár a rajongás, akár 

a sötét szatíra szemszögéb�l. Különösen tiszteletre és elismerésre méltóak az 

elmúlt ötven év történései: hányan és milyen bátorsággal szálltak szembe a 

kommunista kultúrpolitikai diktátumokkal, diktátorokkal. Nagy színházi kultú-

ra, nagy teljesítményekkel, állandó, súlyos közéleti, közhangulatot meghatáro-

zó jelenléttel, példamutatóan morális és szellemi bátorsággal, jelent�s dráma-

írókkal. Nemzetkarakterológiai vizsgálatuk nem olyan egysíkú, mint amilyet a 

magyar közvélemény elvár: nem csupán az áldozat szemszögéb�l vizsgálják 

történelmüket és jelenüket, hanem sokkal bonyolultabban, a felel�sség és a 

szembenézés aktusa és szándéka nyilvánul meg számos színpadi m�vükben 

és el�adásukban.

Ha valaki itthon is ilyen pontos és lényeglátó látleletet adna a magyar színház- 

és drámairodalom hasonló, elmúlt évtizedes id�szakáról, szintén felidézhetne 

néhány jelent�sebb eseményt, de sokkal kevesebbet, mint Lengyelországban. 

Néhány emlékezetes példa: a kaposvári színházi jelenség például – köztük Ács 

János Marat halála és Ascher Tamás Állami Áruházának legendás el�adásai, a 

Katona József Színház m�vészi és állampolgári értelemben is példamutató pro-

dukciói (köztük a tabudönget� Csirkefej, Spiró György darabja), Halász Péter 

szobaszínházi együttesének er�szakos külföldre toloncolása, az öngyilkos Paál 

István lázadó erej� rendezései; a másik szobaszínház, a  Stúdió K. a „kazama-

ták ellenállását” szólaltatta meg, az Egyetemi Színpad két évtizedes m�ködése 

során pedig a korszer� színházi nyelv kialakítása mellett a fi atal ellenzékiek kul-

tikus találkozóhelye lett, és a nagyszer� Jeles András fi lmrendez� és alternatív 

társulatának el�adásai igazi kultúrpolitikai eróziót idéztek el�. Ezekben az év-

tizedekben számos, ma már klasszikussá, félklasszikussá nemesedett drámaíró 

m�veit ítélték éber cenzorok többéves, néha évtizedes hallgatásra, hogy aztán 

annál nagyobb visszhanggal szólaljanak meg a színpadokon.
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De jött 1989–90. Egy történelmi korszak véget ért Közép-Kelet-Európában.

E hirtelen szabaddá vált régióban a politikai és cenzurális gátak lebontá-

sával újra kellett gondolni a színház és a drámaírók szerepét. (Hasonlóan Len-

gyelországban is, ahogy azt Pászt Patrícia elemezte egy kortárs lengyel drámá-

kat tartalmazó magyar nyelv� antológia utószavában, 2003-ban, majd most, a 

közelmúltban, 2010-ben napvilágot látott kortárs lengyel drámákat tartalmazó 

magyar nyelv� antológia záró tanulmányában.)

A rendszerváltás el�tt a régió országaiban majdnem minden jelent�sebb, 

id�tálló színdarab vagy el�adás fedetten ugyan, de az országot, a társadalmat 

érint� kérdésekr�l, elhallgatott közösségi tabutémákról beszélt. A  rendszer-

váltás után a drámaírói trend az új világban megváltozott: f�leg a fi atalabbakat 

már nem a nemzeti vagy politikai sorskérdések, nem az adott közösség törté-

nelmi eseményei vagy az állampolgári szabadság mibenléte, nem a hatalom 

és a m�vész viszonya foglalkoztatja, s�t kifejezetten elfordultak ezekt�l a régi 

rendszerben favorizált tematikáktól.

A politikum, a közéleti érdekl�dés állandó jelenléte, faktora elt�nt az el�-

adásokból, a szövegekb�l. S központi helyét fokozatosan elfoglalta az indivi-

duá lis színház, az egyén, a kis közösségek színháza, a létszínház.

A politikai, közéleti, nemzeti többletjelentések helyébe a modernizációs 

társadalom többletjelentései léptek: a nagy közösségek helyett a kis közös-

ségek létezésproblémái. A politika, a cenzurális gátak helyett az egziszten-

ciális létkérdések kerültek az érdekl�dés fókuszába, kisebb csoportok sze-

mélyes traumái, amelyek a modern kori piacgazdaságok értékválságaiban, 

gyors átrendez�déseiben egyre szaporodtak. És ezek a folyamatok nagyjából 

egyformán zajlottak és zajlanak le minden európai társadalomban, de külö-

nösen a posztkommunista országokban. Itt volt a legtragikusabb a rendszer-

váltás szabadságával együtt feltámadó tömeges létbizonytalanság, a külön-

böz� új típusú frusztrációk, a hirtelen kirobbanó agressziók, a de vian ciák 

szaporodása, a családok szétesése, az életstratégiák közötti feszültségek 

növekedése, az értelmiség tér- és tekintélyvesztése, a tömegekre rátört sza-

badság bizonytalansága. Ezek a történések fokozatosan erodálták az egyén 

és a társadalom hagyományosan összetartó kötelékeit, rongyolták kifeszített 

biztonsági hálóit. Err�l szólt jöv�be látó szarkazmussal és kétségbeeséssel 

a máig nem eléggé méltatott Vircsaft (1995), Spiró György sötét árnyékú, 

szürreális szatírája.

Egy globális piacgazdasági korszakba léptünk, amelyben egy ideig nagy-

jából hasonlóan zajlottak a társadalmi folyamatok, az embereket érint� konf-

liktusok, és csak a drámaíró tehetségén múlt, milyen eredetien mutatja fel, 

oldja meg ezeket úgy, hogy a globálisban egyúttal megjelenjen a lokális is. 

Spiró György drámaírói életm�vében a nagyon sikeres Koccanás a kiváló pél-

da erre.

Spiróról újra és újra bebizonyosodik, hogy egyedülálló képességekkel ren-

delkezik, mert a nagy globális „trendek” mellett a speciális magyar mentalitást 

és speciális magyar torzulástörténeteket tudja felmutatni az újsütet� szabad-

ság kiritkult aurájában. (Ilyen volt a Kvartett, és ilyen legutóbbi darabja, a 

Prah is.) De a Prah már öt éve íródott, és Spiró „magyar krónikája” azóta nem 

folytatódott, pedig a vészesen felpörg� valóság történései egyre veszélyesebb 
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társadalmi, s�t mondhatjuk, történelmi méret� folyamatokat generáltak azóta. 

(Pontosabban: folytatta � e keser� magyar krónikákat, csak a próza m�fajában: 

Feleségverseny, Tavaszi tárlat.)

Spiró volt tanítványa, követ�je Hamvai Kornél. Érdekes, hogy � nem el-

hallgatott, hanem hangvételt, ha tetszik, m�fajt váltott az elmúlt években. Egy 

évtizeddel ezel�tt született drámái súlyos társadalmi és elfojtott történelmi 

kérdéseket, traumákat vetettek fel, akár a lidérces szatíra (Körvadászat), akár 

a súlyos lelkiismereti dráma kérdéskörében (Castel Felice). De az utóbbi évek-

ben keletkezett anekdotikus, bohózati történeteiben – bár az ötvenes évek nyo-

masztó világában játszódnak – már a sokkal könnyebb fajsúlyú szórakoztatást 

favorizálja és elmerül a bohózati technikák élvezetében. (Szigliget [2007], Sztá-

linváros, amit Harmadik csengetés címen játszottak a József Attila Színházban 

[2009]). A könyörtelenül éles vagy szatirikus látásmód mulatságos, anekdoti-

kus, bohózati hanggá szelídült.

Manapság talán Pintér Béla és társulata az egyetlen, aki/amely változó in-

tenzitással, hol sikeresen, hol kevésbé karakteresen, de konok következetes-

séggel és f�leg folyamatosan próbálja feldolgozni a magyar társadalom újsüte-

t� vagy a múltban történt torzulásait, traumáit. S mindezt nyíltan refl ektálva te-

szi, nem bújtatottan, nem áttételesen. Pintér mindig a valóságból, rendszerint 

a társadalmi realitásból indul ki, szövegein nagyon sokszor er�s személyesség, 

az események gyötrelmes megélése érz�dik, s történetei fokozatosan emel-

kednek el a földt�l a szürreális, groteszk, sokszor kegyetlen látomássorozatig. 

(Ilyen volt például korábbi id�szakában a Gyévuska el�adása, amely „torok-

szorító nyomorúságot” okozva mutatta meg Magyarország szörny�séges és 

ellentmondásos szerepét a II. világháborúban.)

A  sütemények királyn�je pedig a rendszerváltás el�tti id�kr�l szól 

1984-ben. Nyomasztó, er�sen személyes hangú családtörténet, egy mitikus, 

zsarnoki szörnyeteggé növesztett, alkoholista apával.

A  családi belvilág élesen és didaktikusan leképezi a diktatórikus külvilág 

struktúráját. Valószín� nem véletlen az orwelli évszámmal való egyezés. Leg-

újabb sikere, a Szutyok a cigánykérdés eszkalálódására és a széls�jobboldal 

riasztó térnyerésére, tehát a jelenkori magyar politika néhány alapvet� és meg-

oldatlan jelenségére refl ektál.

Ennek a nyíltan felvállalt közösségi, közéleti, politikai színháznak volt az 

ezredforduló els� éveiben egy csodálatos korszaka, Schilling Árpád vezetésével 

és a Krétakör produkcióival. Több nagy hatású el�adásuk közül kett� ma már 

színháztörténeti jelent�ség� emlékké nemesedett. A Hazám hazám (2002) és 

a Fekete ország (2004). Mindkett� nyílt politikai állásfoglalás, a hajdani közös-

ségi színházi eszmény jelent�s teljesítménye volt. A mindenkor hatalmon lév� 

politikai elit, de különösen a jobboldali elit kormányzati felel�sségér�l és az 

általános közéleti torzulásokról beszélt.

Nélkülözhetetlen drámaírói segít�társuk volt Tasnádi István, akkor még 

kezd� szerz�, aki különleges érzékkel és érzékenységgel vett részt ezen el�-

adások szövegének létrehozásában a kollektív, improvizációs szövegírás mód-

szerével. Schilling együttese azóta felbomlott, sajnos azt kell feljegyezni, hogy 

a színházi szakma hallgatólagos közönye mellett. Vezet�jük egyre többet dol-
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gozott külföldön, ma ismét sokat van itthon, de manapság inkább drámapeda-

gógiai programokat szervez.

Tasnádi önálló és sikeres drámaíró lett. Véletlen talán, de mostanában � is 

elfordult – legalábbis egyel�re – a jelenkor, a magyar társadalmat konkrétan, 

speciálisan, kifejezetten magyar módra terhel� politikai, ideológiai problémák-

tól, érzékeny témáktól. �  is az urbanizációs világtrend mindenütt nagyjából 

azonosan el�forduló morális és szociális torzulásaival foglalkozik. (Talán a nagy 

siker� Finitóban van valamivel több magyar specifi kum.)

Újabb sikerdarabja a Fédra Fitnesz. El�z� változatát Schilling Árpád rendez-

te Németországban, de Tasnádi elégedetlen volt az eredménnyel, újraírta, majd 

� maga megrendezte itthon. A Fédra egy klasszikus görög mítosz remake-je, 

újraírása, jelen idej� környezetbe helyezve (az � rendezésében az el�adás 

végig egy valódi fi tneszteremben játszódik). Er�s, archaikus formákat idéz�, 

nyers, helyenként brutális, már-már pornográf nyelvvel, szöveggel. A  mai, 

általánosan jellemz� „fogyasztói társadalom” gátlástalan, cinikus, agresszív 

gondolkodásának és viselkedési normáinak kézikönyveként is olvasható. A m� 

dramatikus és színpadi ereje viszont abban rejlik, hogy ebben a gátlástalan 

környezetben is meg�rizte a mítoszi alaptörténet érzelmi szenvedélyességét és 

személyességét. Érdekessége, hogy Tasnádi ezzel az el�adással debütált mint 

rendez�, és folytatta rendez�i pályafutását újabb drámájának, a Kupidónak a 

színrevitelével, amelynek középponti kérdése, konfl iktusa szintén a globalizált 

és urbánus világ értékválságokkal és útvesztésekkel terhelt társadalma, azon 

belül is az újgazdagok nihilvilága.

A politikát, a közéletet, a speciális, hazai problémákat nyíltan vagy fedet-

tebben megszólító színpadi szövegeket, olyan írókat tehát, akik mély társa-

dalmi felel�sséggel kutatják az országromlás – speciálisan jelen idej�, de a 

múlta is szervesen visszanyúló – okait, nagyítóval is alig találunk, pedig a der-

meszt�en gyorsuló történelmi id� hozzászólást igényelne a drámaíróktól és a 

színházaktól egyaránt. S az is egyre jobban érzékelhet�, hogy a színház egyre 

er�sebben leszakad a valóságtól, a „tükröt tartástól”. Ahogy Sándor Iván írja 

a nagyszer�, most megjelent könyv, a Mi a magyar most? szerkeszt�i el�sza-

vában: „Vannak hosszú, közép- és rövid távú változások. Az els�re a huszadik 

század, a középs�re az elmúlt két évtized, az utóbbira hónapjaink tartalmaz-

nak példákat. Rövid intervallumban is történhetnek strukturális változások: 

s�rítetten változnak bennük – a hosszú és középs� változásokra rárétegz�dve 

– az események. Ha nem tart lépést ezzel a szellem a napi refl exióknál mé-

lyebben, akkor kivonja magát a történelem hatása alól” (Mi a magyar most? 

Kalligram, Pozsony, 2011, 11.).

Ez a megállapítás hatványozottan érvényes a jelen id� m�fajára, a színházra 

is. De néhány drámai szöveg mégis azt jelzi, hogy a közvetlenebb refl ektálás, 

állásfoglalás igénye talán nem t�nt el végleg, csak átalakult egy általánosabb, 

profetikusabb, jöv�be kitolt drámaírói érzetekkel, közlésekkel, így rajzolva 

vészterhes üzeneteket a jelen id� falára. Ezek azonban, bármilyen szuggesztí-

vek is, nem pótolhatják a közvetlen refl ektálás erejét.

Térey Jánosnak a történelmi múltról (az 1956-os forradalomról szóló Ka-

zamaták), a társadalmi jelenr�l (Asztalizene) és a sötét horizontú jöv�r�l is van 

mondanivalója (Jeremiás avagy isten hidege). Térey az egyik legjelent�sebb 
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ígérete, s�t egyik beteljesít�je a kortárs magyar drámának. Megújította a verses 

dráma m�faját, újra pozícióba helyezte a gondolati, pontosabban az esszédrá-

ma dramaturgiáját. Apokaliptikus hangvétel� szövegeivel új világvéget és nem-

zeti véget vizionál. Ez a dramatikus, látomásos életm� nem idegen az európai, 

de különösen nem a lengyel drámairodalomtól. Csak Térey nem romantikus, 

hanem a korszellemet szolgálva, frivolan patetikus, józanul nagyszabású. A Ni-

belung lakópark trilógia a Ring modern kori átirata, s legújabb m�ve, a Jere-

miás avagy isten hidege pedig már a jöv�ben játszódó, szintén versbeszédben 

fogalmazó, nyílt bibliai pusztulástörténete egy magyar városnak, amelyet em-

bereivel együtt a h�ség, majd a vízözön pusztít el.

(Közbevetés: Nádas Péter hosszú évek, évtizedek drámaírói hallgatása után 

ismét dramatikus m�vel jelentkezett, a címe: Szirénének [2009]. Hasonlóan 

Téreyhez, hatalmas, költ�i erej�, modern apokaliptikus színpadi víziót alkotott 

a Föld és az egész teremtett emberi világ pusztulásáról.)

És következik a másik csapat: az individuális dráma hívei, akiknél már nyo-

mokban sem, vagy csak nagyon áttételesen, a távoli horizonton jelennek meg 

az ország speciális közéleti, politikai történései. �k személyes családtörténete-

ken, családi és párkapcsolati mikrokozmoszokon keresztül beszélnek a rend-

szerváltás utáni, a tektonikus társadalmi mozgások által el�idézett traumákról, 

a már többször emlegetett globális értékválságról.

A kortárs magyar dráma – Térey mellett – másik jelent�s képvisel�je Háy 

János. (A Gézagyerek cím� darabjával robbant be a köztudatba, s nevét már 

a lengyel színpadokon is ismerik.) Háy szövegeib�l hiányzik ugyan a közvetlen 

politikum, de a jelenkori és a közel- és a távolabbi múltról szóló krónikáit gaz-

dag szociális háttérrel veszi körül: els� korszakának darabjaiban a magyar vi-

déki lét lassú pusztulása rajzolódik ki, amely az elmúlt rendszerben kezd�dött, 

majd a rendszerváltás után teljesedett ki. Újabb alkotói szakaszában pedig a 

vidékr�l a városokba került els� generációs értelmiségiek kudarcos élettörté-

neteib�l áll össze egy távlatos, nemzedéki kép. Derékba tört karrierek, széthul-

lott családok népesítik be darabjait, és értelmiségi fi atalember h�seinek csak 

a vesztesek pozíciója jutott a városi lét könyörtelen, „hajtós” világában. A va-

sárnapi ebéd (2009) keser�, ironikus tragikomédia: ez is családi krónika tulaj-

donképpen. A külvilág, a nagyobb szociális közösségek itt is csak áttételesen 

jelennek meg: egy régi és egy újabb kapcsolat, plusz egy nagy család szánako-

zás nélkül ábrázolt széthullása. Különleges aurája van szövegeinek: egészükb�l 

mély metafi zikai reménytelenség árad, a szellemes, helyenként kegyetlen és 

keser� poénokra is kihegyezett dialógusok viszont mulatságos, a néz�/olvasó 

számára kívülálló pozíciót teremtenek, s így m�veit depresszív tragikomédiák-

nak is nevezhetjük. Ugyanennek a témakörnek el�zménye a Házasságon innen 

és túl (2007), folytatása pedig a Magyar Színház Stúdiójában színre került Há-

romszögek (2011). Tavaly a Bárka emlékezetes premierje volt a Nehéz (2010), 

amely Háy János korábbi és jelenlegi korszakának magas szint� ötvözete: az 

identitását és éltet� közösségét vesztett egyén önpusztító passiójáról szól.

A kulcs is családi krónika, Forgách András izgalmas és mondhatjuk, brutális 

darabja. Szerencséje volt, mert Ascher Tamás vitte színpadra a Kamrában, vá-

logatott színészcsapattal (2009). A kulcs írói szemszöge még sz�kebb, zártabb 

létezésterekre koncentrál. Ezek a drámák majdnem mindig a magánb�nök vi-
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lágába kalauzolják a néz�t/olvasót. Forgáchot mindig is az individuum bels�, 

sötét, rejtett világa és történései érdeklik, gyakran teljesen kizárva bel�lük a 

külvilágot. A kulcs szintén a családi drámák dramaturgiájának felhasználásával 

készült, érdekes írói csavarral. Az els� két jelenet egy kétszemélyes társalgási 

dráma hangulatát imitálja két férfi  testvér között lezajló szópárbajban, a har-

madik jelenet viszont egy titkokkal teli, z�rzavaros család z�rzavaros létezésé-

be avat be, de nem a komor dráma, hanem a majdnem bohózat eszközeivel. 

Remekül egyénített szerepl�k, petárda-sor szerint felrobbanó családi titkok, 

hazugságok, nyomorúságok és majdnem halálok viszik el�re a felfokozott 

tempóban zajló történetet, hogy a végén ismét a két testvérrel és metafi zikai 

többletjelentéssel záródjon a m�.

Különleges és egyre inkább szintén az individuum bels� világa felé irá-

nyuló utat jár be Kárpáti Péter is. (Bár nála volt korábbi, hasonló el�zmény: az 

Akárki cím� misztériumjátéka.) Kés�bb – úgy t�nt – mítoszteremt�, ironikusan 

költ�i színjátékaival találta meg saját, teljesen egyéni drámaírói útját, sajátos, 

személyre szóló dramaturgiáját. Darabjai meghatározó teljesítményeivé váltak 

a kortárs magyar dráma elmúlt évtizedeinek. Kompilációval létrehozott ma-

gyar–cigány–haszid és a nagyvárosi folklórból, legendáriumokból összeállított 

dráma-meséi a színpadi mesélés új technikáit mutatták fel, és az eredeti, az 

�sanyagokból sokkal rafi náltabb történetek bontakoztak ki. A mesélésnek �si, 

természetes aktusát, tónusát igyekezett az író újra hitelesíteni, sokszor nagy 

sikerrel. És ehhez a továbbmeséléshez egyfajta eredeti költ�i, groteszk szín-

padi nyelvet alakított ki. (Hasonlóan, mint Slobodzianek híres drámája, az Ilja 

próféta.)

Legújabb korszakában viszont, mióta a dramaturgok tanáraként dolgozott 

a Színház-és Filmm�vészeti Egyetemen, ismét új írói korszakába lépett. Szörp-

rájzparti cím�, különleges úton létrejött szövege egy jelenben játszódó három-

szög- (talán négyszög-) történet, amit aztán egy fi atal, független színészekb�l 

álló társulattal, a kollektív improvizáció módszerét felhasználva, újra és újra 

átalakított, majd az el�adás-sorozat befejezésekor véglegesített. Mindezt azért 

is tette, hogy minden egyes szerepl� legszemélyesebb énje, egója szólalhas-

son meg a játék folyamán. Ezt a szöveget aztán az el�adások alatt még maguk 

a színészek is új és új improvizációkkal gazdagítottak. Ennek a munka- és írói 

módszernek a kötetben található kiforrott és véglegesnek mondható változata 

a nagyon introvertált, nagyon a fi atal korosztály er�teljesen befelé fókuszált, 

sz�k horizontú érzelmi életér�l, viharairól, életérzésér�l szól – meghökkent�en 

hitelesen. Írói, drámapedagógiai és rendez�i módszerével a szöveg és a szín-

játszás (színjáték) radikálisan másfajta szimbiózisát kutatja. A nagyon sz�k kül-

világ és a roppant mélyre ásó belvilágok színpadi játéka ez, amelyek egyszerre 

nagyon szubtilisek és gyakran nagyon brutálisak.

A Szörprájzparti el�adásait egy bérelt magánlakásban adták el�. A közön-

ségnek egy aluljáróban kellett találkozni, ahonnan vezet�vel jutottak fel egy 

bérház emeleti lakásába, mintha egy titkos, kiválasztottaknak szóló „szörprájz-

partiba” invitálták volna �ket.

Ennek a módszernek még radikálisabb változata új kísérletük, a Vándor-

istenek, amelynek el�adásmenetét, a történetmesélést, a fordulatokat maga a 

közönség is befolyásolhatja minden egyes estén.
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Ezekkel a különleges Kárpáti-kísérletekkel eljutott ez a fajta „lakásszínház” 

az egykori lengyel elnevezéssel „szobaszínházak” korszakához, csak más töl-

tettel: nem politikai tüntetésként, titkos állampolgári ellenállásként, a füg-

getlenségi eszméért kiálló jelenlev�ként lehetett benne részt venni, hanem a 

külvilágtól, a közösségi gondolatoktól elfordulva a fi atal korosztály individuális, 

privát érzelmeibe kapott így zavarba ejt�en kitárulkozó betekintést a látogató. 

(Ennek ellentétpárjaként azonban meg kell említeni Zsótér Sándor különleges 

erej� politikus „lakásszínházát”, a Félelem és nyomorúság a Harmadik Biro-

dalomban cím� el�adását, amely Brecht szövegeivel közvetlenül is reagál a 

jelenkori magyar politikai történések veszélyérzeteire.)

Mikó Csaba darabja már nemcsak kizárja, hanem szinte relativizálja a kül-

világot, a realitások szféráját. Az Apa cím� monológegyüttes, egy különös 

pszicho thrillernek is olvasható, játszható. A mozdulatlanul ül� szerepl�k emlé-

keik mélyére süllyedve próbálnak rekonstruálni egy családi gyilkosságot. A kor-

társ német dráma struktúrájára emlékeztet, például Schimmelpfennig darabjá-

ra, Az arab éjszakára, amikor a szerepl�k monológok sorában, mozdulatlanul 

ülve, „csupán” felidézik a múlt eseményeit, jelen idej� és erej� fogalmazásban. 

Ezek a szövegek aztán „az itt és most” történések feszültségével hatnak.

Németh Ákos Deviancia cím� drámája olyan családtörténet, amelyben egy 

autista lány szenvedéstörténetét kísérhetjük végig, olyan szociális környezet-

ben, ahol a talpon maradásért mindenkinek keservesen meg kell küzdenie, de 

végül mindenki vesztes marad. Németh Ákos is egyre inkább sz�kíti írói kame-

rája fókuszát és a magánlétezés drámáit járja körül. Korábban � is nagyobb 

távlatokban fogalmazott és gondolkodott: különös erej� életérzés-szövegeiben 

egy elveszett nemzedék szószólója volt, azoké, akik a rendszerváltás környékén 

a megváltozott szociális és társadalmi környezetben elveszettekké váltak (Autó-

tolvajok, Müller táncosai, Júlia és a hadnagya, Haszonvágy).

A drámaírás tematikájának, megszólalási formájának irányai lassan alakul-

nak ki és válnak érzékelhet�vé. Az igazi m�alkotás ugyanis a napi refl exióknál 

sokkal mélyebbre nyúl, általánosabb érvénnyel fogalmaz. De ez a lassú elmoz-

dulás türelmetlen várakozást kelthet, ha a társadalom és a politika „rövid inter-

vallumokban történ� strukturális változásaira” nem, vagy nagyon óvatosan, las-

sabban reagál ez a m�faj, és hazai m�vel�ik irodalmi ihletés� drámáiban alig 

találjuk nyomát a tágabban értelmezett politikumnak. (Ritka kivétel Závada Pál 

Magyar ünnep cím�, provokálóan jelent�s színpadi m�ve a Nemzeti Színház-

ban.) Ezeket a szándékokat, mármint hogy a vészesen felpörg� politikai és kul-

túrpolitikai eseményeket megpróbálják „leképezni” a színpadon, leginkább az 

alternatív, nagy struktúrákon kívüli, fi atalok csoportosulásaiban, „saját összeál-

lítású”, posztmodern típusú szövegeikben, merész adaptációikban fedezhetjük 

fel (Hoppart: Koriolánus, Gergye Krisztián: Transdance). Ezekben a játékokban 

azt a folyamatot érhetjük tetten (részben ide kapcsolódnak Kárpáti Péter „játszó 

estéi” is), amikor az irodalmi szöveg már nem kitüntetett f�szerepl�, hanem 

az el�adás egészében csak mellékszerepl�, és helyenként és alkalmanként a 

szöveg nagy része a kollektív improvizáció módszerével készül, az új színházi 

korszak egyre szaporodó példáiként.

Színház és dráma keresi új pozícióját a XXI. század kezdetén. A széles sávú 

közösségi témákat feldolgozó, a nagy közösségeket mozgató színházi korszak 



TEÁTRUMKÖZEL

1010

után most, a kortársi jelenben egyre szaporodnak az általános társadalmi át-

rendez�dések veszteseir�l szóló történetek vagy valóban a sz�k magánszférá-

ban lezajló érzelmi események, sokszor speciálisan extrém jelleg� fi gurákkal, 

kicsi közösségek intim közegében el�adva.

Kérdés, hogy ez a folyamat, illetve ez az irányzat tartós lesz-e, és er�södik 

vagy átmeneti jelenség marad csupán. Vagy a vészesen felpörgetett és szinte 

a követhetetlenül forgó politikai és társadalmi közegben a kortárs drámai és 

színpadi kísérletek nem válnak-e még inkább a kiválasztott elit belügyévé.

A közösségi és a létszínház ilyen drasztikus kettéválása különben az új év-

ezred els� éveiben még nem volt ennyire felt�n�. Talán azért nem, mert a fel-

szín alatt készül�d�, az egyes országokban eltér� irányba mozduló társadalmi, 

politikai mozgások nem voltak ennyire dominánsak. Most azonban, a második 

évtized közepét�l egyre karakterisztikusabbá válnak a különbségek. Felgyor-

sultak a konkrét irányban ható történelmi és politikai folyamatok, Magyarország 

szinte kettészakadt a politikai események forgatagában. A rendszerváltás el�tti 

legendás egység elenyészett, egyrészt a néz�téren – másrészt a színpad és a 

néz�tér között. Valószín� többféle ellenérzést (hacsak nem többet) keltene a 

hagyományos nagyszínházak néz�terén olyan m�vek eljátszása, amelyek nyíl-

tan kiállnak a veszélyeztetett és elveszni látszó baloldali értékek és világlátás 

mellett. Rég halottnak hitt eszmék, ideológiák t�ntek el� a semmib�l, a múlt 

árnyai, sötét ideológiái, világmagyarázatai egyre nagyobb teret nyernek a köz-

gondolkodásban. És a színház, a dráma egyel�re nem talál szót – vagy talán 

csak roppant ritkán –, lehet�séget és késztetést, hogy értelmezze, elemezze, 

feltárja a társadalom mélyén, de ma már mondhatjuk, a felszínén is zajló ve-

szélyes folyamatokat.

Dialógus


