
Visszatérések

A kortárs dráma európai változatai – talán az angol, a 
lengyel,  az orosz és  a  norvég művek magyar nyelvre való 
fordításának  köszönhetően  –  elég  gyorsan  színpadi 
előadásokként  is  kiállták  a  próbát.  Izgalmas  kísérleti 
előadások  születtek  az  alternatív  csoportokban  és  a 
hagyományos  színházakban egyaránt,  elég  ha  csak Gothár 
Péter színpadra állításaira gondolunk.

A fenti  nyelvterületek széles skálája igazolja egy híres 
rendező kijelentését: a színház olyan, amilyen a társadalom, 
amelyben  létezik,  és  itt  nemcsak  az  egyre  gyakrabban 
említett globalizációs folyamatokra gondolunk, hanem a mai 
ember  intellektuális  és  lelki  állapotára,  és  szüntelen 
próbálkozásaira, hogy meghatározza saját helyét a világban. 
Minthogy  dialógusban  van  a  társadalommal,  monológban 
igyekszik  tudatosítani  saját  viszonyát  a  családjához, 
környezetéhez  –  a  múltban  és  a  jelenben.  Ebben  a 
szituációban a drámai szöveg megírása, szerkezete nagyon is 
kockázatos  kísérletté  válik,  mivel  a  hős  egyszerre  anti-hős 
szerepet  is  játszik  ebben  a  belső  monológban.  Mindez  a 
színpadon  különleges  dialogikus  formát  követel,  mintha 
hasonmások lennének oppozícióban egymással, a színésztől 
viszont ez a forma magas fokú emocionális fegyelmet kíván. 
A monológ egy kicsit  a gyónáshoz kezd hasonlítani,  ami a 
színházi  néző  számára  bizonyos  fokig  megnyitja  azt  a 
lehetőséget, hogy átérezze és megértse a mély kapcsolatot az 
„ego” és az „én” között. Csak egy rövid idézettel illusztráljuk 
ezt  a  megállapítást  Jon  Fosse  drámájából:  „Csak  annyira 
aggódom  /  Fiatalok  vagyunk  és  erősek  /  Hagyd  már  ezt  /  de 
tényleg / Minden olyan bizonytalan / Hát ilyen az élet / De úgy 
félek, úgy aggódom / Ne félj.”

Wystan Hugh Auden, aki nagyon pontosan elemezte ezt 
a tudatállapotot a klasszikus drámai szövegeknél, verbális és 
zenei  szinten,  azt  írta,  hogy  az  ember  ahhoz,  hogy  hőssé 
váljon a hagyományos értelemben, ahogyan a nagy irodalmi 
hősök mondták magukról:  „Én”,  nagybetűvel,  el  kell  hogy 
nyerje  ehhez  a  jogot  saját  tetteinek  és  értékrendjének 
köszönhetően.

A  kortárs  norvég  dráma  hősei  az  elejétől  kezdve 
tulajdonképpen  anti-hősök.  Ugyanis  a  szereplők 
manifesztálják  az  „én”  vitathatatlan  pozíciót,  azonban  az 
meg  van  fosztva  minden  magasabb  szintű  egyéni  vagy 
elismert motivációtól. Az állandó koncentráció a saját egyéni 
tettekre,  bizonyításrendszerre  nem  vezeti  a  hősöket  a 
megálmodott értékekhez. A folyamat megtorpan álmaikban, 
utópisztikus  vagy  előrevetített,  őket  igazoló  szituációkban. 
És ez független attól, hogy zárt családi körben játszódik-e le a 
drámai  esemény,  mint  Fredrik  Brattberg  Visszatérések  című 
darabjában  vagy  Tore  Vagn  Lid  Pusztíts  el  mindent  című 
gyászjátékában.  Az  elsőben  az  Apa  és  az  Anya  kettős 
magányos  életet  él  Gusztáv fiuk halála  után,  képtelenek a 



párbeszédre, szinte a csehovi drámákra jellemző párhuzamos 
monológokat folytatnak egymással; időnként a közönséghez 
fordulva megosztják a tragikus fájdalmat. A norvég kortárs 
daraboknak,  főképpen  azoknak,  melyek  a  családon  belüli, 
illetve  a  generációs  viszonyokat  elemzik,  Ibsen  drámai 
modellje  áll  a  hátterében.  Jon  Fosse  egy  interjúban  azt 
mondta,  hogy  csak  akkor  értette  meg,  amikor  elkezdett 
dolgozni a színházban, hogy Ibsen a „színház démona” és a 
legsötétebb  írója,  mivel  előszeretettel  ábrázolja  azt  a 
lélekromboló erőt, amely állandóan működésben van. Ibsen 
ezt irgalom és kegyelem nélkül ábrázolja, megfosztja hőseit a 
szerelemtől,  ezért  nincs  is  remény  a  kompromisszumra, 
felépülésre.  Talán ez az oka annak,  hogy a kortárs  drámai 
művekben,  amelyek  az  ibseni  modellből  indulnak,  a 
pszichoanalitikus folyamat kerül előtérbe,  a lelki  zavarokat 
tudat  alatti  mozzanatok  elemzésével  próbálják 
meggyógyítani.  Ennek  köszönhetően  a  kortárs  norvég 
darabok,  bár  hétköznapi  síkon  folytatott  dialógusokra 
épülnek,  nem  maradnak  a  naturalista-realista  imitációs 
szinten,  hanem  megtartják  az  esemény,  a  történet  kettős 
előadásmódját – az emocionális átélést és a feltáró elemzést –, 
ami magával ragadja a színházi nézőt,  felébreszti benne az 
élettapasztalatában  szunnyadó emocionális  emlékezetét.  És 
bár  prózai  nyelven  íródnak,  szinte  rekonstruálják  a  néző 
felfogásában a költői műnek az alkotói folyamatát. Mintha a 
néző közvetlen beszélgetésbe lépne a színpadon levő drámai 
hőssel,  aki  a  néző  képzeletében  létrehozott  szövegével 
válaszolna  a  feltett  kérdésekre,  reagálna  a  gondolatokra. 
Természetesen az inspiráció a hétköznapi életből ered, de a 
karakterek motivációja, a tettek indítéka metaforikus szintre 
emelkedik.  Az  említett  költői-alkotói  folyamat  a  kötetben 
szereplő  néhány  drámában  egyfajta  zárt  zenei 
kompozícióhoz hasonlít,  és  egészen más stílusú színjátékot 
követel.  Nem  kidolgozott  karakterszerepekről  van  itt  szó, 
hanem  egy  minimalista,  jelszerű  előadásmódról.  Ehhez 
viszont  nagyon  precízen  kidolgozott  rendezői  és 
látványtervezői  koncepció  és  látásmód  szükséges.  Ez 
természetesen  elsősorban  a  családi  és  a  lírai  elemző 
drámákra  vonatkozik.  Arne  Lygre  Eltűnök  örökre  című 
darabjában az élet  szinte horizontális  vonalon jelenik meg, 
ahol a főszereplő „sokat gondolkodik az egyidejűségről”, és 
tudatosul  benne,  hogy  a  környezete,  az  emberek  „nem 
tudnak többet ártani, mint én magam”. És a végén – örökös 
megoldatlan kérdés –: „Akkor ki is vagyok, ha a szavaim már 
semmit sem jelentenek? Ha a mozdulataim nem számítanak? 
Szavak. Mozdulatok és gondolatok. Magamnak.” A szociális 
és  a  társadalomra  jellemző,  generációk  közötti 
kommunikációs problémákat a kortárs drámairodalom több 
országban  a  gyermekneveléssel,  az  iskola  és  a  szülők 
szerepével  kapcsolja  össze.  Például  a  fiatal  lengyel  írók  – 
Michał  Walczak:  Homokozó,  Tomasz  Man:  111,  Dorota 
Masłowska: Megvagyunk egymással –  darabjaiban, ezek több 



nyelvre le vannak fordítva, és Magyarországon is színpadra 
kerültek. A jelen antológiában szereplő Olaug Nilssen: Nagy 
és csúnya című darab terjedelmes dialógusokban foglalkozik 
a  születendő  gyerek  nevelési  problémaival,  szinte 
előrevetítve  a  szülőkre  váró  feladatokat,  akik  közben 
rájönnek,  hogy  „túl  komolyan  vesszük  a  majdani 
szülőszerepet”,  merev  korlátokat  szabnak,  elméleti  vitába 
szállván a szomszédok szabadelvű  nevelésével. Maria Tryti 
Vennerød 
Országos  felmérő  című  darabját  „az  összes  körülöttünk  és 
bennünk lévő nyugtalanságoknak” ajánlja. Az iskolai súlyos 
gyermekkonfliktust  nagyon  kemény  megállapítással  zárja: 
„Ebben  az  országban  képtelenség  fegyelmezni  az  ilyen 
rendbontókat.” Tore Vagn Lid gyászjátékként határozza meg 
Pusztíts  el  mindent!  című  művének  műfaját.  És  egyben 
megjegyzi,  hogy  Brecht  újra  divatba  jött  szociális 
problémáknak  szentelt  drámáira  utal.  „Gyászjátéknak 
neveztem  el,  szociológiai  gyászjátéknak.  Ez  a  trilógiára 
tervezett  sorozatom  második  darabja.  Az  első,  Büntetés 
címmel a büntetés és a fenyítés témáját járja körül. Zenészek 
és  színészek  adják  elő,  de  feladatuk  a  darab  során 
összekeveredik,  mindnyájan  szereplőkké  válnak.  Valóságos 
és  képzelt,  többnyire  tragikus,  öngyilkosságba  torkolló 
emberi sorsokat keltenek életre.”

Azonban megjegyzi: „az is biztos, hogy az Európában 
ma  lezajló  tragikus  események  új  drámai  forma 
szükségességét vetik fel. Az viszont nem biztos, hogy az új 
forma,  amellyel  most  az  új  helyzetet  próbálják  kezelni, 
életképes.  Mégis  veszélyes  volna,  ha  csak  a  régi 
módszerekkel, csak az egyén belső,  személyes tragédiájával 
foglalkozva igyekeznénk közeledni a közös problémákhoz”, 
melyek  között  a  szegénység,  a  munkanélküliség 
öngyilkosságba kergeti az embereket.

Johan  Harstad  darabja,  a  Satöbbi,  a  kötetben  szereplő 
zárt  körű  családi,  közösségi  történeteket  és  problémákat 
szélesebb  kontextusba  helyezi  el,  mégpedig  határozott 
publicisztikai  hangvétellel.  A  mottó  után:  „Don’t  dream 
dreams”, nem kevésbé kategorikus a kijelentése: „A dolgok 
nem olyanok, mint ahogy kellene lenniük.” A dráma egyik 
hőse, a vietnami háború veteránja, Joseph Zimmer az 1993‑as 
szarajevói háborúról tudósít. Ez a dráma valóban részben a 
brechti  montázs  elvét  használja,  mert  az  egyes  elemek, 
motívumok,  bár  távol  állnak  egymástól  időben  és  térben, 
mégis  egy-egy  komplex  témára  vonatkoznak  (a  vietnami 
háború,  a  boszniai  háború  eseményei),  egységes  fabulára 
utalnak.  A  felhasznált  montázs-technika  nem  engedi  a 
színházi  nézőt  elvonatkoztatni  a  megszakításoktól,  mivel  a 
bemutatásra  kerülő  anyag,  alárendelve  a  kronológiának, 
történeti folyamattá olvad össze. „A megszakítás, amelyet a 
néző  tekintete  hoz  létre  a  színpadon –  Erika  Fisher-Lichte 
szerint  –  a  tér-idő-kontinuumban  való  szabad  mozgás 
egyenes következménye.”



Az antológiában,  amint  utaltunk már erre,  különböző 
műfajú  darabok  képviselik  a  legmodernebb  norvég 
drámairodalmat.  Roland  Barthes  a  „színpadi  szöveg”  és 
„néző-szöveg” fogalmakat használja, ezzel megjelölve a kettő 
között  létező  intertextuális  viszonyt.  „Új  formák kellenek”, 
kiáltott  Trepljov  a  Sirályban,  de  ezek  a  formák  a  színpadi 
megvalósításra  is  vonatkoztak.  A  modern  vagy 
„posztmodern” drámák új  színházi  nyelv megteremtését  is 
célozzák.  A  színész  az  előadáskor  ezeknek  a  drámai 
szövegeknek bizonyos értelemben szerzőjévé válik, ugyanis 
a  nyelvezetük  maximálisan  hétköznapi,  realista,  sajátos 
narratív stílust igényel inkább, mint 20. századi pszichológiai 
vagy stilizált játéktípust.

E  drámák olvasásakor  szinte  el  kell  fogadnunk,  hogy 
„színházban  vagyunk”;  mint  ahogy  Patrice  Pavis  a  „naiv 
olvasó-befogadó” aspektusából elemzi az ilyen alkotásokat. 
A  posztmodern  drámairodalom  sajátos  dialógusformái  – 
párhuzamos  monológok,  filozófiai  párbeszédek, 
publicisztikai  narrációk stb.  –  oda vezetnek,  hogy para-  és 
metateátrális  formák  kerülnek  előtérbe,  ahogyan  ezt  a 
Pusztíts  el  mindent!  című  drámában  manifesztálják  is  a 
színész  szereplők.  A kortárs  drámai  szövegek  esetében  az 
alakból aligha tudna kiindulni a rendező, hiszen az ún. „hős” 
több  esetben  nem  rendelkezik  pszichológiai,  illetve 
szociológiai  önazonossággal.  A  drámaíró  nemcsak  a 
diskurzus  új  formáival  és  színpadi  mechanizmusokkal 
kísérletezik.  Éppen  ezért  színpadra  állításkor,  színpadi 
felolvasáskor  a  szöveg  sem  nem  magyarázza,  sem  nem 
jeleníti meg, hanem továbbfejleszti, egy újfajta hermeneutikai 
olvasatba helyezi a mondandót. Ennek következtében, Pavis 
szerint: „A színész lesz a szerző és a mi alteregónk. Fontosabb 
funkció  jut  neki,  mint  az  alak  megjelenítése.”  A  kortárs 
drámai művek éppen ezért az alternatív csoportok, stúdiók 
számára fontos irodalmi anyagok. Sokan a fiatal drámaírók 
közül  saját  műveik  rendezőiként  váltak  ismertté,  prózai 
művek drámai átírásait is maguk készítették. Műfajilag ezek 
inkább a „monodráma”,  a „tragikus monológ” kategóriába 
tartoznak, hiszen a műnek csak a legfontosabb motívumait 
dolgozzák fel.

Az antológiában szereplő szövegek nagyon aktuális és 
tartalmas  dialógusra  invitálják  az  olvasót  és  a  potenciális 
színházi  nézőt.  A  szövegek  magukban  rejtenek  bizonyos 
szellemi és emocionális teret,  amelyből  az olvasó kiszűrhet 
valamit, amit sajátjának vall. Olyan eszméket, gondolatokat 
tartalmaznak ebből  a nyelvi és kulturális közegből,  melyek 
lehet,  hogy  első  pillantásra  távol  állnak  tőlünk,  de  mégis 
olyan  inspiráló  kontextust  teremtenek  meg,  amelyben 
keletkezhet a mai élet lényegéről szóló vita. A színpadra írt 
dráma mindig jelen időben létezik, ami hic et nunc az összes 
múlt idő összegzése.

Király Nina




