
lás, de valószínűleg tudom, hogy egy zsarnok füle álmában is érzékeny. Min-
dig s mindenütt. Talán átkéredzkedtem volna a kancelláriáról a könyvtárba, 
de az is lehet, hogy együtt menekülve a pécsi püspökkel, ott virrasztok a bor-
zalmasan kínlódó ember utolsó órái felett." Ó, a „gyanútlan diák"! Hiszen, ha 
akarta volna se írhatott volna mást, mint magyar művelődéstörténet. Nemcsak 
a tollával. Egész hosszú életével. Ezért, s nem csupán Ozora révén bukkan 
fel ebben a kulcsfontosságú Cs. Szabó-írásban Illyés neve. összetartoznak ők 
— amint a kötetet záró írások is tanúsítják — elválaszthatatlanul; Plutarkhosz 
bizonyosan bevette volna őket párhuzamos életrajzaiba. Nagy korszakot zár 
le haláluk a magyar irodalomban, talán a legnagyobbat. Tűntükkel borúsabb 
felettünk az ég, s munkásságuk nyomán érezhetően szilárdabb lábunk alatt a 
falaj; ma még fel se igen tudjuk fogni, mennyire. (Magvető.) 

VEKERDI LÁSZLÓ 

Benedek András: Színházi műhelytitkok 

A cím után ítélve a régi Színházi Elet intimpistás bizalmaskodása juthat-
na az olvasó eszébe, ha már a kötet első mondatai után meg nem bizonyo-
sodna felőle, hogy Benedek András egészen mást ért a kulisszatitkok fogai-
Mán, mint az egykori magazin szerkesztője. Az ő szóhasználatában az elő-
adást megelőző folyamatot (pontosabban ennek gondolati vetületét: a színházi 
Műhely elvi működését), amely csak azért nevezhető rejtélyesnek, mert leár-
nyékolja a látható eredmény. Munkája fél ezer oldalon a dramaturgia eszmé-
nyi tankönyve, fejezeteit nemcsak a színház mai és leendő szakembere for-
gathatja haszonnal, hanem tanulni vágyó közönsége is. Olvasmányként is iz-
galmas alkotás, mert a dráma „drámája", középpontban (és konfliktushely-
zetben) a dramaturggal, aki az irodalom és a színház világában egyaránt ott-
honos „kétéltű" m ű f a j megszületésénél bábáskodik. A lehető legtágasabb pers-
pektívák egyike az övé: közvetít író és rendező között, s mint a darab első 
kritikusa, a közönség „kimondatlan óhajai t" is tolmácsolja, miközben kísérle-
tet tesz szöveg és játék autonómiájának egyeztetésére, összhangjának megte-
remtésére. A mesterség szabályait tudatosítani akaró szándék azonban csak 
egyik sugalmazója a könyv keletkezésének. Történetírói hajlandóság is páro-
sul vele. Benedek András műve egyszersmind vallomásos krónika, nem is 
akármilyen múltról, a Nemzeti Színház utolsó nagy korszakáról. Az ötvenes-
hatvanas évekről, amikor még a klasszikusok otthon voltak benne, Illyés 
Gyula és Németh László házi szerzőnek számított, az előadások igényességét 
°lyan színészek reprezentálták, mint Somlay és Bajor, Tímár és Apáthi, Bes-
senyei és Mészáros Ági, a rendezésben pedig Gellért Endre volt a mérce. (Tán 
esak az igazgató maradt le mögöttük teljesítményével.) Benedek András, aki 
Mint vezető dramaturg, tanúja , sőt cselekvő részese volt ennek az időnek, 
korántsem a nosztalgia aránytévesztéseivel idézi meg az eseményeket, hanem 
sine ira et studio tárgyilagossággal, irodalom- és színháztörténeti távlatosság-
gal. Idegen felfogásától a múlttal és szereppel való kérkedés is: az olvasó 
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előtt nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a diszkontinuitást, a hatvanas évek 
közepétől bekövetkező hanyatlást a viszonyítások által maga konstatálja. 

Benedek András tanulmánykötete nyitófejezetében a drámaíró Németh 
László portréját rajzolja meg. A Vívódó lelkek remek dramaturgiai összefog-
lalás, amely a színházi fogadtatás jelenkori apálya ellenében a mű jelentősé-
gét bizonyítja. „Németh László kísérlete ugyanolyan rangú, mint világhíres 
pályatársaié" — summázza róla értékítéletét. Az író hősszemléletének vélt 
konzervativizmusa csupán csalóka látszat, hisz neki az irónia közbeiktatott 
kontrolljára nincs is szüksége, ugyanis drámáiban magát az értelmet fokoz-
za szenvedéllyé. Maradandó újításnak tart ja, hogy humanizálja a végzetet, 
drámaírása elevenségét pedig azzal példázza, hogy még a pálya vége felé is 
vállalkozik kísérletekre. (Tán csak a Németh-dráma ötvözet voltának leírá-
sával marad adósunk. A Villámfénynél főhőse például egyszerre „védekező" 
és „cselekvő" ember. Ami a század elején a magyar dráma történetében még 
külön vágány: az ötlet, a szituáció vagy a jellem egyoldalú kiemelése, az író 
dramaturgiájában szerves egységbe fonódik.) A Galilei története a kötet ki-
emelkedő írása: műhelynapló és kortörténet páratlan szövődése. Akárcsak 
Sinkó emlékezése az Optimisták hányattatásáról: az Egy regény regénye, Né- | 
meth darabja se csupán az újkori gondolkodás hősének tragikumát ábrázol-
ja, hanem — a bemutató körüli hercehurcákkal — szerző és mű sorsát is. 
A háttérben itt is Sztálin a Gegenspieler: a színrevitel és a história dátumai 
kísértetiesen egybeesnek, a dráma ügye érzékeny szeizmográfként jelzi a tár-
sadalmi légkör változásait. Érdemes volna e ritka feszültségű történetet ta-
nulmányburkából kiszabadítani, s dokumentumdrámává fejleszteni. Az Író és 
dramaturg — a színházi bemutatók előkészületeinek tükrében — három Né-
meth-darab: A két Bolyai, az Utazás és a Gandhi halála genezisét tárgyalja. 
Egyúttal — a harmónia és kudarc végpontjai között — író és dramaturg 
együttműködésének lehetséges (és tipikus) eseteit t á r ja fel. Alacsonyabb hő-
fokáért bőven kárpótol megfigyelésekben és adatokban való gazdagsága. 

A másik drámaíró, aki — a szerző irányultságát, vonzalmait példázón 
— Benedek könyvében önálló fejezetet kap: Illyés Gyula. Talán jellemzi őt a j 
színpad „igehirdetőjeként": a gondolatok „rapszodikus árama", a költő és pré-
dikátor szerepe fontosabb a számára, mint a színpadi tér lehetőségeinek és ; 
korlátainak aprólékos mérlegelése. Ügy bánik a szöveggel, mint a szobrász 
anyagával. Benedek András Illyés pályáját előbb problémakörök szerint te-
kinti át, a kiválás és hazatérés, a korszerű hazafiság és a csapdákat állító hű-
ség ábrázolásának logikai rendjében. (Nem lett volna haszon nélküli a tör-
téneti szempont se: így jobban kitűnt volna, hogy a drámaíró fejlődése a 
történelmi realizmustól a klasszicizáló morális tragédiákon át miképp köze-
lített az abszurd és groteszk stílus szuggesztióitól se mentes kései parabolák-
hoz.) Aztán öt nevezetes bemutató történetét nagyítja ki az összképből. Az 
Ozorai példa és a Fáklyaláng históriája azért érdemel megkülönböztetett fi-
gyelmet, mert a végleges szöveg kialakulását regisztrálja, a Dózsáé pedig az 
emlékezés és újraolvasás kettős perspektívája okán. A Letérdelt-e Teleki 
olyasféle korképet sző a gondolatmenetbe, mint a Németh Galileijéről szóló 
írás, csakhogy a túlidealizált hatvanas évek elejéről. A Malom a Séden ismer-
tetőjében pedig a darabé mögött külön történet is lappang, a tragikus sorsú 
Gellért Endréé. 

A két kitűnő arckép után Benedek András az Idegen tollak ciklusában 
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az átdolgozás és dramatizálás lehetőségeit vizsgálja. Abban a vitában, amely 
Bornemissza Magyar Elektrája, majd az átigazított Bánk bán nyomán lán-
golt fel, Az ember tragédiája példájára hivatkozik, ahol Arany javításait 
autentikus szövegnek fogadjuk el. Mindkét végletet elutasítja: az eredetiséget 
fetisizáló, a színházat múzeummá dermesztő és puszta reprodukcióra szorító 
irodalmár igényt éppúgy, mint a szöveget nyersanyagként kezelő, anarchisz-
tikus rendezői önkényt. Alapos filológiai elemzéssel bizonyítja Móricz és Illyés 
vállalkozásának jogosságát, irodalom és színház érdekeinek azonosságát a drá-
ma elevenségében. Benedek András az epikai művek színpadra alkalmazható-
ságának kérdésében is igenlő választ ad. Vannak ugyanis két vegyértékű al-
kotások, amelyek a papiroson és a deszkákon egyaránt helytállnak. Az Üri 
Muri például éppoly nagyszerű drámaként, mint regényben: jelzése egy elve-
télt színműíró rendkívüli képességeinek. Sok múlik a módszeren is. A Thi-
bault-család dramatizálása tanúsítja, hogy az emlékezés filmszerű, flash-back 
technikájával vagy a többszálú cselekménybonyolítás shakespeare-i megoldá-
saival mennyi elbeszélői érték meg- és átmenthető. 

A színháztörténeti érdekű fejezetek némiképp halványabbak az előzöek-
nél. A Független Színpad Hont Ferencék haladó vállalkozását idézi, de a 
szemtanú emlékezetének töredékességével. A Három egyfelvonásos ugyan Déry 
Talpsimogatójához kapcsolódva a realizmus modernebb (a publicisztikusság 
és életképszerűség ellenében megjelenő) modelljét rajzolja meg, ám e bemu-
tatók mégis csak a história második vonalába tartoznak. A mi kis színházunk 
Pedig, tovább a Karinthy Ferenc portréját érdekfeszítően felvázoló Cini, a 
Nemzeti Színház háború utáni életét ábrázolja, de — a másutt már megírt 
üagy témák hiányában — a zenei bagatellek közvetlenségével és oldottságá-
val, a dogmatizmus hétköznapjait megelevenítő anekdotákkal, humoros és 
ironikus hangvétellel. Aztán — némiképp leszűkítve a cím: Egy kor fogla-
lta és rövid krónikája jelentését — színészi arcképek következnek. A pá-
tosz védelmében „az utolsó európai bölényé", Somlayé, a „könnyed, játékos, 
természetes mozdulat" varázsát idézően Bajoré, az extra- és introvertált szí-
nésztípust ötvöző Apáthié, a lírai báj t megtestesítő Mészáros Ágié és végül 
Bessenyeié, aki Széchenyi szerepében képesnek bizonyult a Kossuth-alakítás 
iángoló romantikájának és a Görgey-portré racionális kételyének a szintetizá-
lására. Kár, hogy a névsor nem teljesebb, például Tímárral, Bástival, Gózon-
nal vagy Rajz Jánossal. 

A zárófejezet — teoretikus igényével, áttekintő szándékával — a kötet 
résztanulmányainak színvonalas összegezése. A közönség szerepe egyrészt a 
Manapság divatos befogadásesztétikákkal összhangban a néző perspektívájá-
ból készült drámaelméleti összefoglalás, másrészt az újszerűség fetisizálásával 
és az öncélú színház egyoldalúságával szemben a dráma hagyományos értékei-
nek: üzenetvoltának és közérthető formanyelvének a védelmezése. A Dráma-
író és rendező az „irodalmi" és a „rendezői" színház vitájában az előadás 
kollektív jellegének a hangoztatásával kísérli meg a szükséges érdekegyezte-
tést. A dramaturg szerepe a kultúrpolitika megrendelésére írott átgondolt in-
tézkedési terv, a Színház és iskola pedig a tanügy számára összeállított inven-
ciózus tantervi javaslat. 

A Színházi műhelytitkok megjelenése dramaturgiai tárgyú irodalmunk 
fontos eseménye. Vonzó teljesítmény a tanulmányírói személytelenség és az 
emlékidéző vallomásosság tiszta aránya révén. A szerző mindenekelőtt (eszme-
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és műfajtörténeti , illetve filológiai értelemben egyaránt) megbízható elemzé-
sekkel akar ja szolgálni a magyar dráma ügyét, de az élmény forró pillana-
tait se hallgatja el. (Például megrendülését, amikor a turini Kossuthot alakító 
Bessenyei maszkján Benedek Elek vonásaira ismer, vagy a villámcsapásszerű 
igazság döbbenetét, midőn a megalázott Galilei a protokoll közönség előtt „a 
nyomorult emberi nemet" óvja a „keskenyfejűektől". Kitűnő a kötet kompo-
zíciója: sokféle hangnemű és műfa jú írás, mégis feszes, azonos eszmei mag 
körül elrendeződő, egységes gondolatmenet. Főképpen klasszikus szerzőkkel 
foglalkozik, de — például a Thibault-csálád dramatizálásának apropóján vagy 
a Talpsimogató ürügyén — a modernek iránti érzékenységét is tanúsítja. Min-
denekelőtt azonban apologéta akar lenni jó színházi ügyek védelmében. (Mag-
vető.) 

GREZSA FERENC 

Csűrös Miklós: Színképelemzés 

Nagyjából egy évtized termésének foglalata a Színképelemzés, lényegé-
ben a kritikusi és irodalomtörténészi pályakezdés eredményeit összegezi. 

A könyv olvasójának legelőször talán az írások tematikai változatossá-
ga és módszertani sokfélesége tűnhet fel. Már a tartalomjegyzék áttekintése-
kor is rájöhetünk, hogy Csűrös Miklós tanulmány- és kri t ikagyűjteménye is 
abba a manapság oly gyakori kötetcsoportba tartozik, amely legelsősorban a 
szerző munkásságának keresztmetszetszerű dokumentálására törekszik, nem-
igen érvényesítve valamely szigorúbb anyagkiválasztási elvet. A kötetszerkesz-
tés egyik változatát a témák és feladattípusok közeli rokonsága vagy éppen 
markáns egységessége határozza meg elsődlegesen, elég szorosan megszabva 
így a könyvformálás módját is. Ilyenkor a tanulmánykötetben maga a vá-
lasztott tárgykör és a vállalt alapfeladat a mindenekelőtt való. A másik vál-
tozatban inkább a kritikus és irodalomtörténész egyénisége kerül előtérbe, az 
ő műhelyének bemutatása lesz a cél, s ha a szerzői feladatválasztások a több-
féleség jegyében állnak, akkor a homogenizálás helyett éppen a sokarcúság 
reprezentálásának igénye szabályozza a komponálásmódot. Csűrös Miklós első 
kötetválogatása nyilvánvalóan az utóbbi irányt követve jöhetett létre. Jófor-
mán csak a Kodolányi regényírásának szentelt egy-két jelentékenyebb esszé-
jét nem láthat juk új ra a folyóiratközlések után e könyvalakban is, máskü-
lönben amivel a kötet-összeállításig foglalkozott, annak alkalmasint minden 
érdemi hozadéka együtt van a nagy terjedelmű kötetegészben. 

Természetesen mindezt pusztán a jellegmeghatározás, nem az értékelés 
szándékával mondtuk el, magától értetődőnek vélve, hogy mind az egysége-
sített, mind a heterogén alkatú tanulmánygyűjtemény kategóriájában lehet-
séges a meggyőző értékreprezentáció. A könyvkiadási gyakorlatban akár ki 
is egészítheti egymást a kettő, az egyik erényeit és erősségét nem vonhatja 
kétségbe a másiké, ha egyébként a színvonal kielégíthet bennünket. A Szín-
képelemzés meggyőző erővel, tehát igazoló érvénnyel bizonyíthatja a többféle 
anyagot és írásváltozatot magába foglaló kötetszerkezet létjogát, mert jól fel-
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