
- Ugyan, hát látszik itt, ezen a kiállításon
fejlődés ?
 Ami azt illeti, már csak azért sem lát-

szik, mert igen szűk időhatárok között
mozog az anyag.

- Miért? Harminc év nagy idő, s ez a ki-
állítás jubileumi !

- Igen, de a legkorábbi terv 1961-ből
való. A legkésőbbi ugyan idei, de olyan
összevissza van elrendezve az anyag, hogy
semmiféle stílust vagy fejlődést fel-
ismerni nem lehet. A megelőző tizenöt év
teljesen ismeretlen marad a néző előtt.
Pedig gondos utánajárással talán meg-
találhatók lettek volna az 1945 titán fellen-
dülő színházi élet vagy az azt követő kor-•
szak ide vonatkozó emlékei.

 Igaz. De az is igaz, hogy a tervezők neve
szerint csoportosították a terveket. Harminc év
távlatában legalább ilyen fontos lenne a szín-
házi kultúra mibenlétét, alakulását, a kisebb
időszakok egymáshoz való viszonyát, az
átalakulások kapcsolatát a korszak életével,
művészetével, társadalmával, eseményeivel.

- Ezek szerint a tervek kortörténeti
dokumentumok ?

 Úgy is nézhetjük őket. De hát a kiállítást
nem így rendezték, inkább, úgy látom, a
színházi közönség szünetben való szórakoz-
tatásának igényével készült. Kellemes és szép
szórakozás, szó se róla. De annak a közön-
ségnek az agyát is meg lehetne kicsit mozgat-
ni. Lehetne vele tudatni a színházi díszlet- és
jelmeztervezés útjait, kérdéseit. A terv gyakran
többet mond, mint az átalakított vagy meg sem
valósult kész mű. Egyébként a 60-as évek egyik
legjellemzőbb művészeti mozgalmának, a
koncept artnak művelői is ezt vallják.

- Azt jelentené ez, hogy ez a kiállítás
egy konceptgyűjtemény?

 Miért ne ? Ezek a tervek függetlenedtek
már a színházi előadásoktól, amelyekben tár-
gyiasultak. De az is elképzelhető, hogy más-
ként valósultak meg, vagy meg sem valósultak.
Tehát tervek. Itt, a kiállításon, a materiális
kivitelezésnek. nincs jelentősége - akár-csak a
konceptnél -, akkor sem, ha eredetileg
természetesen tárgyakban képzelte is el őket a
tervező. Itt a művészi elképzelés dokumen-
tálásán van a hangsúly, azaz, az elkészült al-
kotás (a terv) maga a készítési folyamat be-
mutatása. A koncept (magyarul eszmemű-
vészet) ugyanez, az alkotás gondolati fázisát
helyezi előtérbe.

- Azért ezek a tervek nemcsak gon-
dolatok, hanem az elképzelésnek, a tárgy-
ban megvalósítandónak vázlatai is. Nem-
csak leírják az elgondolást, hanem meg is

jelenítik, hagyományos művészi eszkö-
zökkel.

 A koncepté is lehet hagyományos techni-
ka, mert művelői szerint az anyag csak hor-
dozója vagy dokumentálója a művészi ideának.
A koncept-irányzat egyik alaphelyzete a
„képzeld el"-szituáció. Ha most megnézzük
Székely László színpadterveit a szolnoki

Három nővérhez, nem látunk mást, csak
székeket, melyek teret teremtenek és mozgási
lehetőséget a színészeknek. Mindjárt bele tud-
juk képzelni az egész színházi előadást. Székely
érezhette azt, hogy minél kevesebb tárgyat
helyez el a térben, annál jobban meg tudja
mozgatni a néző fantáziáját. Ha nem kínál neki
mindent tálcán, nem engedi elidőzni, mélázni a
részleteken, hanem figyelmét a színész-re, a
játékra kényszeríti összpontosítani. A. terven a
néző képzeletére bízza, hogy benépesítse a
színpadát. Márpedig a néző aktivizálásának ez
a foka megint csak jellemző a konceptre.
Előttünk egy művészi javaslat (a színpad), mely
a mű (a színházi előadás) lényegét képezi, s a
továbbiakban közömbös, hogy ezt a javaslatot
ki hajtja végre. A szín-házi előadás-e vagy a
kiállításnéző. De említhetnék egy másik igen jó
példát is. Csányi Árpád színpadtervét
Vampilov: A múlt nyáron történt című
darabjához. A színpadot itt-ott emeletekkel
több játéktérre osztja. Egyébként egészen
puritán a díszlet, megint csak lehetőséget adva
elsősorban a színészek mozgásának, de a
nézőnek is, fantáziája megmozgatásához.

 Ezek szerint a terveknek is a színé-
szekhez, a színházhoz kell alkalmazkod-
niuk ?
 Igen, azt mondják, a színházi díszlet- és

jelmeztervezés alkalmazott művészet, és mint
ilyen, mégiscsak jogosult a kiállításra. Külö-
nösen, ha meggondoljuk, hogyan is készül egy jó
terv. Szerintem úgy, hogy a tervező elképzeli a
darab olvasása után a teret, azt megtervezi, s a
színházi próbák közben módosítja a színpadi
mozgások érdekében. Ugyanitt, a próbákon lá
ja, hogy milyen és hogyan mozog a színész,
ennek alapján tervezi rá a ruhát, mellyel
természetesen nemcsak alkalmazkodnia kell a
színészhez, hanem a szerep meg formálásához
saját teremtő művészetével járul hozzá. Így a
színházi munka együtteséből ki-szakított
egyetlen jó terv képet adhat az egész
előadásról, melynek, ő is egyik egyedi, művészi
meghatározója. Tehát még inkább jó, ha látjuk
kiállításon is ezeket a műveket, melyek
önmagukban egyesítik a színpadi jelenséget, az
előadás koncepcióját és a tervező művészetét.

FÖLDES ANNA

„Alakított"" drámák
évada

Oly bölcs tapintattal búcsúzik az évadtól
Hermann István a SZÍNHÁZ 1975/8.
számában, mint nagybetegtől szokás:
örömmel nyugtázza a biztató jeleket, s bár
a letagadhatatlan tünetek előtt nem hunyja
be a szemét, gondosan kerüli a diagnózist.
Már az összefoglaló műfajának
megválasztásában is kiváló diplomata. Az
ilyenkor szokásos évad végi mérleg
sablonjairól és kikerülhetetlen tanul-
ságairól lemondva - „búcsúztatóra" vál-
lalkozik. Kendőlobogtatással pedig nem
lehet vitatkozni, még akkor sem, ha az
ötletdramaturgia kölcsönláncára felhúzott,
alkalmi elemző tanulmány néhány
gondolata hangos helyeslésre, más ész-
revételei viszont ellenvélemény kifejtésére
csábítanának. Mégis úgy érzem, hogy a két
évad között érdemes lenne folytat-ni a
Hermann cikkében megkezdett dra-
maturgiai hangos gondolkodást, érdemes
lenne az egyes művek kritikáját kitágítva
megfogalmazni azt is, ami a műelemzések
sorozatából sajnálatosan kimaradt. Hogy
mivel és miért maradt adós - ezúttal: az új
magyar drámák tekintetében - az évad.

Szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek
érzem a vitát még akkor is, ha pontosan
tudom, hogy a szezon - nem drámatörté-
neti egység. Az irodalom-, de még a szín-
háztörténet sem években, évadokban
számol, és naivitás lenne esztendőnként
számon kérni a színházaktól a világszín-
házi repertoár szélesítését, a szerzőktől az
esedékes remekművet. (Még ha akadna is
Lope de Vega termékenységével ren-
delkező hazai drámaíró, vajon hány in-
dulatos cikkel próbálnánk kordában tar-
tani, saját legjobb szintjének normaként
való alkalmazására serkenteni, jogos esz-
tétikai követelményekkel mérsékelni fé-
kezhetetlen drámatermelő szenvedélyét...
De egyelőre nincs is Lope de Vegánk, a
magyar színházak őszinte bánatára.) Igaz-
ságtalan dolog lenne Örkény fejére ol-
vasni, miért nem folytatta a Tótékkal
megkezdett sort, miért nem lépett máris
tovább a Vérrokonok törte új dramaturgiai
úton. És miért nem született a Vendégséget
túlszárnyaló vagy azzal egyen-értékű,
maradandó új Páskándi-dráma ?



Hiszen már a kérdésfeltevés is jogosulat-
lan: az írói pálya nyilvánvalóan organi-
kusabb annál, mint ahogy ez a színpadi
műsorellátás szempontjai szerint kívánatos
lenne, és egyébként sem tudjuk, hogy
vajon a kötetből ismert, kiváló Rej tek-he ly
előadása nem hozná-e meg az írónak újra
az esztendőkkel ezelőtt még váratlan, ám
kirobbanó sikert.

A kritikus önmagával, írásban is meg-
fogalmazott hiányérzetével kerül szem-be,
amikor arról szól, hogy sajnos az idén nem
tapsolhattunk sem Csurka István-nak, sem
Hubay Miklósnak. Hiszen maga is sejti,
hány tényező szerencsés, pontosabban
szerencsétlen összjátéka kell ahhoz, hogy
egy drámai szándék - ötlet, gondolat vagy
kézirat - elvetéljen. Mindenesetre
lényegesen kevesebb, mint az
ellenkezőjéhez: a színpadra kerülő művek
ihletéhez és előadásához. S bár a hírlapi
nyilvánosság nem alkalmas a segítő és
gátló körülmények számbavételére, mégis,
arra kell ösztönöznünk minden illetékest,
hogy a maga portáján söpörve mérlegre
tegye: megtett-e, megtettünk-e mindent
azért, hogy a nehezen születő drámai
folyamatosság megizmosodjék ? Hogy az
elkészült és színpadra érdemes művek
időben színpadra kerüljenek ... Mert ha
igaz is, amit Illyés Gyula mondott annak
idején a kéziratban levő Befe j ezet l en
mondatról a Nyugatban, hogy vannak
remekművek, amelyek értékéből mit sem
von le az, hogy évszázadokig csak egy
példány volt belőlük, a ma született és
színpadra váró alkotások túlnyomó
többsége valószínűleg nemigen állná ki az
időnek ezt a nehéz próbáját. És szín-művek
esetében még a nyomtatott szöveg is csak a
színházi alkotómunka egy fázisáról tudósít.
Jó néhány olyan dráma született és születik
évről évre, amelynek éppen azért kell vagy
kellene előadásra kerülnie, hogy szerzője
megfelelő színpadi gyakorlat birtokában
előbb-utóbb valóban maradandót
alkothasson a színház és a kortársi
közönség számára. Természetesen ez a
megállapítás koránt-sem jelenti azt, mintha
az elsődrámás Vekerdy Tamás vagy
Sárospataky István kizárólag pedagógiai
szempontból érdemelnének színpadot:
bíznunk kell abban, hogy van a
közönségnek egy olyan, igaz, nem túl
széles rétege, amely kíváncsian és
szomjasan várja a korkérdésekre adott
kortársi válaszokat, és még akkor is
odafigyel, ha mutál a drámaíró hang-ja.
Hogy az együtteseknek is szükségük van a
kortársi drámák színpadra vitelének
kollektív erőpróbájára. Hogy a pályakez-

Palotai Boris novellájából „alakított" drámája a Katona József Színházban (Téri
Sándor és Vörös Eszter)

dő drámaírók mutáló hangon elmondott
igazságaikkal is valamilyen fontos, nem-
zedéki-kortársi üzenet letéteményesei.

Hermann István tanulmányában értő
szeretettel szól az idén színpadra került új
drámákról nem egyről túlságos el-nézéssel
is -, de végső soron megkerüli az évad
átfogó értékelését. S hogy ne essünk
ugyanebbe a hibába, megkockáztatjuk
hiányérzetünk megfogalmazását is.
Elkerülve a felhatalmazás nélkül valóban
indokolatlan többes számot: én magam azt
hiányoltam az összefoglalásban, hogy nem
mondta ki, amit pedig a szakmai köz-
vélemény is tudva tud, hogy az elmúlt évad
drámatermése szegényesebb és
súlytalanabb volt az előzőknél. És hogy az
összkép szürkeségéért nem egyforma
felelősség terheli a színházakat. Anélkül,
hogy műhelyekre bontva elemeznénk a
spektrumot - gondolom, akad, aki meg-
teszi helyettem -, megemlítem, hogy a
pécsiek drámateremtő példáját Pesten sem
minden színház követte. A lehetőségek és
az eredmények disszonanciája a leg-
feltűnőbb talán a két színpaddal és az or-
szág egyik legerősebb társulatával ren-
delkező Madách Színház esetében, amely
Karinthy Ferenc Veszprémben már be-
mutatott, sajnálatosan súlytalan, bizony-
talan szerkezetű drámájának színpadi fel-
melegítésével vélte kipipálni az új magyar
dráma bemutatásának penzumát. Nem
sokkal vigasztalóbb a nemzeti szín-

házi mérleg sem. Igaz, hogy a VII.
Gerge ly felújítása színháztörténeti
szempontból jogos, színpadi
rehabilitációnak számít, és a színháznak a
magyar dráma iránti adósságából is
törleszt valamit, de drámateremtő
premiernek mégsem nevezhető. S bár a
Katonában „új" szerzőket is avatott a
színház, azonban néhány hónapos
távlatban már igazán kimondható a nyit
titok, hogy tudniillik sem Kopányi György,
sem Palotai Boris műve nem érte el a
„nemzeti színházi" rangot. (Van-e ilyen
színpadi státus vagy jelző egyáltalán? Ha
kikopott volna, harcolnunk kell érte, hogy
újra gyökeret eresszen: nemzeti színházi
mérce mindenképpen magasabb vagy
legalábbis más, mint mit ál alánosságban
még alkalmazhatunk...) Kopányi György
művé-ben sajnos a roskatag drámai
szerkezet nem bírta el sem a gondolat, sem
a középpontba állított és sok vonásában iz-
galmas főalak terhét, a realista-naturalista
előadás pedig szembekerült a történet hi-
telét egyet ül elfogadtató absztrakcióval.
Palotai Boris novellákban elragadó
kisrealizmusa még annyira sem tudta
betölteni a színpadot. Nemcsak a drámai
jellemek és drámai helyzetek hiányoztak,
de hiányzott drámai gondolat is, és ezt sem
a mindennapokat idéző párbeszédekkel,
sem a gondosan kihegyezett, életszerű
reflexiókkal nem sikerült pótolni.

A. Vígszínházon belüli munkamegosz-



tás immáron hagyományosan érvénye-
sült: a szélesebb közönségsikert ígérő, új
magyar dokumentummusical a nagy-
színházban, a bizarr komédiakísérlet a
Pestiben kapott színpadot. És ez rendjén
is volna így. Különösen akkor, ha az em-
lített két bemutató csak példa lenne, és
nem a két színházban bemutatott magyar
darabok teljes listája. Hiányérzetemet
azonban ez esetben csak határozatlanul
merem megfogalmazni, hiszen a Pesti
Színház több esztendős magyar drámai re-
pertoárjának, a saját szerzőgárda megte-
remtésére tett eredményes erőfeszítései-
nek ismeretében itt van a legtöbb okunk a
kritikai elégedetlenség mérséklésére és a
legtöbb objektív alapunk a felfokozott
várakozásra.

Mindebből úgy tűnik, mintha az el-múlt
évad magyar bemutatóinak számával
vagy a szerzők névsorával lennék elé-
gedetlen. Sietek előrebocsátani: nem erről
vagy nem elsősorban erről van szó.
Hiszen van olyan színházunk - a Pécsi
Nemzeti Színház -, ahol a szerzők név-
sora élő klasszikustól pályakezdő fiatalig
ível, másutt pedig drámai szerzőként
debütált a kritikus, a novellista, a szoci-
ográfus is; és rendületlenül folytatja
színpadi munkásságát a költő és az új-
ságíró. Talán nem is az új nevek és a régi
szerzők, hanem a kortársi problémák hi-
ányoznak a színpadról. Vagy ha jelen
vannak is, ritkán láttunk olyan magyar
drámát, amely aktuális mondanivalójával
igazi katarzisélményt váltott volna ki a
kortársi nézőkből.

Páskándi Gézának a József Attila Szín-
házban bemutatott drámája az első felvo-
násban még a korkérdések nagy drámájá-
nak, komédiájának ígérkezik, de azután
kisiklik a gondolatok vonata, pontosabban
kocsija, még mielőtt „rabjaival" célba ért
volna. Sánta Ferenc Húsz órája a
legsúlyosabb a harmincadik évforduló
tiszteletére bemutatott művek közül, még
ma is benne feszül az itt és most égető
társadalmi kérdések igazsága, csak éppen
nem igazi dráma.

Úgy tűnik, mintha az utóbbi hónapok-
ban a színházvezetők tudatosan keresték,
kutatták volna a nézőtéren ülőket létük-
ben érintő kérdések drámáit, de ered-
ménytelen erőfeszítések sora után, végül is
kompromisszumot kötöttek. Hol a
korkérdésekről mondtak le, hol a drámá-
ról. S mivel a kettő, színpadi hatékonyság
dolgában szorosan összetartozik: gyakorta
együtt sikkadt el a színpadon ez is, az is.
Igaz, László-Bencsik Sándornál izzóbb és
hitelesebb szenvedéllyel keve-

sen szóltak bele a közelmúltban a társa-
dalom sorsdöntő kérdéseibe, csakhogy az
adaptáció során a szerző éppen műve
lényegét adta fel. A. színpadi műfaj, sőt
helyenként a népszínmű műfaji konven-
cióért, a musicalek divatsikeréért, a je-
lenetek keresett kerekségéért - a társadal-
mi körkép hitelességét. A konvenciók
szolgálatában - a felfedező bátorságot. Az
eredeti mű eszméltető igazságát a
színpadon mindössze a zárókép idézi.

Nem szólnék minderről hónapokkal a
bemutatót követő viták után, évad végi
mérlegkészítés ürügyén, ha nem kísértene
az a gondolat, hogy az egyes kudarcok és
csalódások mögött meg kell keresnünk az
évad magyar bemutatói nyomán támadt
általános hiányérzet forrását. Es rögtön
azzal folytatnám, hogy én magam a
csalódások egyik, de valószínűleg nagyon
lényeges forrását az alakítás útján
született, másodlagos forrásokból szín-
padra szerkesztett „pótdrámák" elural-
kodásában látom.

A magyar - és talán nemcsak a magyar -
színházi műsor egyik legfeltűnőbb vonása
napjainkban, hogy a másodlagos drámai
források sokkal bővebben buzognak, mint
az elsődlegesek. Talán még azt is
megkockáztatnám, hogy a kortársi
repertoárban túlsúlyra jutottak, túlsúlyra
vergődtek a drámai átdolgozások, az
adaptációk. A pejoratív szóhasználat, gon-
dolom, jelzi, hogy az átdolgozások üdvö-
zítő voltával kapcsolatban elég erősek a
kételyeim. Nem azért, mintha abszoluti-
zálni akarnám az eredeti dráma kizáróla-
gosságát. Németh László egy tanulmá-
nyában szólt arról, hogy a könyvben két
kemény fedél összetart olyan gondolatokat
is, amelyek a színpadon szétesnének. De
ugyanitt kiegészíti a maga érvelését,
mondván, hogy a drámai és az epikus
gondolat nem feltétlenül és nem minden-
kor jelentkezik ilyen kibékíthetetlen el-
lentétben. A színházi gyakorlat valóban
azt bizonyítja, hogy epikai művekből is
születhetnek kiváló drámák. Örkény
Istvánra csak azért nem hivatkoznék
ennek igazolására - akinek pedig az egyet-
len Vérrokonokon kívül minden jelentős
színpadi alkotása elsődlegesen epikus,
kisregény- vagy novellaformában jelent
meg -, mert ő egészen sajátos úton kö-
zeledett a drámához, és kisregényeiben
általában körüljárta azokat a problémákat,
amelyeket azután a lényegre redukálva
drámává fogalmazott. De más színpadi
példák is bizonyítják, hogy a lehetetlent
kísértve, regényből is születhet ki-váló
színpadi mű. Szélsőséges példa iga

zolja, hogy még családregényből is lehet
jó drámát írni: gondolok itt Fejes Endre
Bozsdatemetőjére. Ez azonban, véleményem
szerint, nem szabály, inkább kivétel!
Természetesen minden regény cse-
lekménye színpadra tömöríthető. De az
eredmény - és ennek jó néhány példáját
láttuk - rendszerint nem dráma, hanem
párbeszédes, mozgalmas színpadi képre-
gény, amelynek népművelő, ismeretter-
jesztő funkciója is csak abban az esetben
bizonyítható, ha a néző valóban kézbe
veszi premier után - az eredeti alkotást.

A másodlagos drámai források köre
újabban egyre tágul. Ma már a film, a
rádió és az esszé is a drámai műfajgondok
orvosságai között szerepel. Amikor Jancsó
Miklós színpadra alkalmazta a Fényes
szeleket: élvezetes, kiváló előadást sikerült
teremtenie, de a forgatókönyvből mégsem
lett dráma. A rádiódrámákból színpadra írt
alkotások talán azért sikerültek többnyire
jobban, mert a rádió-dráma már
önmagában is a drámai műfaj normái
szerint született.

Az elmúlt évadban bemutatott új magyar
darabok listája valósággal csábít a frissen
felhasznált másodlagos drámai források
leltárba vételére. És már a legelső
pillantásra meggyőzően dokumentálja,
hogy szerzőink és rendezőink egyre
fáradhatatlanabbak az adaptációra alkal-
mas - vagy alkalmasnak vélt másodlagos
drámai források felkutatásában. Íme, né-
hány szemléletes példa:

A regényadaptációval kapcsolatban már
kifejtettem aggályaimat. Sánta Ferenc Húsz
órájának előadását látva mégis meg-lepett,
hogy a színpadi változat ilyen soká
váratott magára. Nem a vállalkozást bí-
rálnám ezúttal, hanem a megoldást. Mert
az epikus megközelítésmód sajnálatosan
fékezi le a regény legdrámaibb mozzana-
tait is.

Novellaadaptációról nem szól a fáma, és a
novellák ihletése nem is olyan egyértelmű,
mint a regényeké. Ennek ellenére, úgy
érzem, hogy Palotai Boris és Karinthy
Ferenc idén bemutatott darabjait el-
sősorban a novellista erények mentették
meg a kudarctól.

Szociográfia alighanem először került
színpadra a Thália Színházban. A vállal-
kozás már önmagában műfaji ellentmon-
dásnak tűnik. Egy - az irodalom és a tu-
domány metszőpontján született - tör-
téneti-analitikus műfaj, amely csak a fel-
ismert általános érvényű igazságok il-
lusztrálására folyamodik az egyszeri,



egyéni sorsok közlésére, és a tapasztalt
konkrétumok nyomán jut el a társadalmi
érvényű általánosításhoz, nagyon is ne-
hezen egyeztethető össze a szenvedélyek
és jellemek összecsapását követelő dráma
ábrázolásbeli igényeivel. Hasonlóan re-
ménytelen színpadi vállalkozásnak csak az
esszé színpadi adaptációját érzem, amire
pedig ugyancsak történt már kísérlet.

A közismert klasszikusok korszerűsítése,
műfaji áthangolása járt és járható út, vi-
lágszínházi jelenség. Nem véletlenül és
nem hagyomány nélkül alakult ki a drá-
mairodalomnak ez az ágazata. Ha nem
Shakespeare-ig nyúlunk vissza, csak
Brechtig, aki a Coriolanust, Dürrenmattig,
aki Strindberget, vagy Millerig, aki Ibsent
teremtette újjá, akkor is nyilvánvaló, hogy
a modern dráma egy izgalmas lehe-
tőségéről van szó. Sütő András Kleist-
adaptációja, az Egy lócsiszár virágvasárnap-ja
újra bebizonyította, hogy a másodlagos
drámai források értéke és érvénye azon is
múlik, hogy milyen drámateremtő erővel
merítenek belőle. Az idei klasszikus-
adaptációk azonban nem tartoznak a legsi-
kerültebbek közé. Görgey Gábor mintha
elhallgattatta volna magában a költőt, a-
mikor a Csongor és Tündét musicallé hígítot-
ta. Járható úton indult el, de nem a múzsák
szavára hallgatott, hanem siker isten-
asszonyát ostromolta, kevés sikerrel.
Gyurkó László Kőműves Kelemennéje, ha
úgy tetszik - népballada-adaptáció. Ez a
gondolatilag izgalmas és igényes drámai
vállalkozás, már-már teljes értékű, eredeti
művet ígért, azonban éppen a hősnő nagy
próbatételének küszöbén darabokra törik a
dráma íve, s végül is, az író adósunk
marad a drámateremtéssel.

Az a dokumentummontázs, amellyel a
Vígszínház ünnepelte a felszabadulás 30.

évfordulóját, a Harmincéves vagyok, egy-
szerre reprezentálta a műfaj lehetőségeit és
nehézségeit. Kedvező kritikai visszhangja
elsősorban a legsikerültebb jelenetek
értékére támaszkodott.

Képzőművészeti ihletésből született az évad
legkülönösebb és legeredetibb drámája a
Bábszínházban. Schaár Erzsébet Székek
című kompozíciója - Szilágyi Dezső
adaptációja - tartalmában megrendítő,
formájában magával ragadó, teljes értékű
vizuális dráma. Hősei, a székek, minden
különösebb antropomorfizáció nélkül,
báblétükben közvetlenül élik át a modern
ember sorsát és tragédiáját. A mű kép-
zőművészeti és koreográfiai szintje alatt
maradó kísérőszöveg inkább csak verbális
kiegészítés, az alkotók kínálta mankó

a néző számára. Meggyőződésem, hogy
ez a dráma - mert tárgy-dráma született a
Bábszínház parányi színpadán - a műsor
igényesebb közönsége körében szöveg
nélkül is megállt volna a lábán.

Eddig a lista. És az igazság az, hogy
mindezt drámairodalmunk műfaji válto-
zatosságának bizonyítására is elmondhat-
tuk volna - talán nem is minden alap nél-
kül. De csak akkor, ha a drámairodal-
munk mellékhajtásairól, az évad sajátos
színpadi különlegességeiről értekeztünk
volna. És akkor élvezetes, érdekes lenne
ez a seregszemle. Am szegényesnek, fur-
csának, aggasztónak tűnik máris, ha a
műsor gerincét, lényegét, szinte azt is
mondhatnánk, teljességét kell hogy tük-
rözze. (Tisztelet az évad rangját megóvó, a
maradandóság ígéretét hordozó kivételek-
nek, mindenekelőtt Illyés Gyula drámá-
jának) De az igazság az, hogy a másodla-
gos drámai forrásokból született alkotá-
sok az idén szinte elszívták a levegőt az
eredeti drámai művek elől. Ezért érzem
lényegesnek, hogy a két évad között újra
szóvá tegyük, hogy a másodlagos drámai
források működtetése, kiaknázása ese-
tenként hasznos, műsorpolitikai szem-
pontból is helyeselhető vállalkozás, ám
az új magyar dráma problémájának csak
ideiglenes, átmeneti „megoldása", a vál

ság leplezésének törékeny eszköze lehet.
Pillanatnyi műsorgondok orvoslására el-
fogadható, de mégsem hiszem, hogy va-
lóban előreviszi, hogy ez viszi előre a
magyar dráma ügyét.

Nem hiszem, még akkor sem, ha tudom,
hogy a drámateremtésnek ez a mellékútja
gyakran eredményesen szolgálja a
klasszikusok és a kevesek által olvasott
irodalmi alkotások népszerűsítését. És
elfogadom, hogy az adaptáció révén a
szerzők egy része is közelebb kerülhet a
színházhoz, szerencsés esetben drámaíró-
vá is érhet, Elképzelhető, hogy ha Vár-
konyi Zoltán és Örkény együttműködése
nem hozott volna olyan eredményeket és
sikereket, mint amilyennel a Pesti Szín-
ház joggal büszkélkedik, nem születik
meg a Vérrokonok sem. Es ugyanígy más
szerzőkkel is megeshet, hogy az útjuk a
színpadról a drámai műhelybe vezet. És
meglehet, hogy a cél közelében - jelentős
drámai művek születése után -- más fény-
törésben látjuk majd az útnak az elmúlt
évadban bejárt szakaszát is. De jelenleg, a
bemutatott új magyar színpadi alkotások
és adaptációk ismeretében, úgy érzem, ha
évad végi mérleget vonunk, még ta-
pintatból sem hallgathatunk a problé-
mákról. Az őszinteségre az új magyar drá-
ma ügyéért érzett felelősség kötelez.

Jelenet Karinthy Ferenc Hetvenes évek című darabjából (Madách Színház) (lklády László felvételei)


