
Az új magyar drámáért

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ-HERMANN ISTVÁN

Debreceni disputa

A Magyar Írók Szövetsége az 1976. november 11-13. között megrendezett Debreceni
Irodalmi Napokon a mai magyar dráma problémáinak megvitatását tűzte napirendre.
A vitaindító előadást „Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában" címmel
Hermann István akadémikus tartotta, felkért korreferensek Maróti Lajos, Páskándi
Géza, Szakonyi Károly és Tarján Tamás voltak. A kétnapos értekezlet rendkívül
érdekes anyagának teljes közlésére az Alföld januári száma vállalkozott. Ezért arra
gondoltunk: Földényi László esztéta, tudományos kutató beszélgetésében a vitaindító
Hermann Istvánnal helyet adunk néhány olyan esztétikai kérdés továbbgondolásának,
melyre a debreceni vitán nem kerülhetett sor; egy drámaíró, Száraz György pedig olyan
gyakorlati kérdéseket vet fel, melyekre a konferencia szelleme, szemlélete adott
ösztönzést.

S hogy az elmélettől még közelebb kerüljünk a magyar dráma színpadra kerülésének
égető gondjaihoz, beszélgetést közlünk Radnóti Zsuzsával, a Vígszínház dramaturgjával.
(Az interjú a Magyar Színházi Intézet interjúkötete számára készült a magyar dráma
helyzetéről.) A Vígszínház megítélésünk szerint nemcsak a legtöbb új magyar
drámának adott színpadot az utóbbi években, de igen sokat tett azért is, hogy a szocialista
dráma új formai és stílustörekvései kialakulhassanak, illetve a közönséghez is közeli
kerüljenek.

Szeretnénk, ha a következő hónapokban írók, dramaturgok, rendezők és mindazok,
akiknek szívügye a magyar dráma, eljuttatnák hozzánk gondolataikat, hogy színházi
éleünknek ezt a legfontosabb, legizgalmasabb problémáját . felszínen tarthassuk.

FÖLDÉNYI: Végigkísérve az Irodalmi
Napok tanácskozását, a figyelmes hallga-tót
már az első napon, pontosabban: főleg az
első napon meglepte a feltűnő
elméletellenesség, amely Hermann István
vitaindítását követte. Hogy ezt mennyire
provokálta Hermann István dolgozata, erre
még visszatérek; e pillanatban fontosabbnak
tartom magáról a jelenségről szólni. A mai
magyar dráma több jelentős képviselője vett
részt ezen a kétnapos beszélgetésen, ám az
elnöklő Hubay Mik-lóst és egy-két
felszólalót kivéve kevés teoretikus
érzékenység és elméleti fel-készültség volt
tapasztalható. Sőt, még olyan felszólalás is
elhangzott, amely egyenesen glorifikálta az
elméletellenesség magatartását. Egyszerű
lenne a kérdést annak á marxi aforizmának
az idézésével elintézni, amely szerint „nem
tudják, de teszik". Vagyis a drámaíró írjon
jó drámákat, a többi meg a kritikusok és az
esztéták dolga. Csakhogy a mai dráma
helyzete, múltbeli forrásai és a jövő távlatai,
színház és dráma kapcsolata, irodalom-
drámaszínház stb. nagyon is elméleti
tisztázást igénylő kérdések, és aki ehhez
felelősséggel akar hozzászólni, nem
kérkedhet azzal, hogy az esztétikát a
formatannal azonosítja, hogy

elméletellenes tendencia ugyanis a kér-
désnek csak az egyik oldalát jellemzi. A
másik oldalt a referátum tartalmazza.
Magam az előadás meghallgatása után a
következő dilemma elé kerültem. Her-
mann előtt - véleményem szerint - a
következő alternatíva állt: elmélyült, a
részletekbe hatoló analízissel fejti ki
mondanivalóját, de ebben az esetben
veszélybe kerül maga a koncepció,
ugyanis - figyelembe véve egy vitaindítás
időbeli korlátozottságát - a művek, írók,
irányzatok, a stílus elemzése csak köz-
vetetten engedi szóhoz jutnia vezérelvet;
határozott vonalvezetéssel megjelöli a
koncepciót, ugyanakkor azonban analízis
helyett csupán az absztrakció szintjén,
elvontan-teoretikusan bizonyítja alap-
gondolatát. Ő ez utóbbit választotta,
minden hátrányával együtt.

HERMANN: Ami az elméletellenességet
illeti, az ezen a vitán valóban jelenség volt.
Ne felejtsük el azonban azt, hogy a vita
résztvevői között ezen a területen nagyon
éles ellentmondás mutatkozott meg. Voltak
tudniillik olyanok, mint például Szabó
Magda és Hubay Miklós, akik valóban
azokat az elméleti kérdéseket vetették fel,
amelyek napjainkban központi
jelentőségűek lehetnek. így például amikor
Szabó Magda arról beszélt, hogy egyes
színházak feltételezik a maguk
közönségének hangulatát, akkor ő úgy érzi,
hogy nem a színház feltételezett
közönségének igényét, hanem a magyar
társadalom igényét kell írásművével
kielégítenie. Ez rend-kívül fontos elméleti
kérdés. Ugyanis színházaink valóban
dilemma elé kerülnek akkor, amikor
műsorpolitikájukat alakítják. Egyrészt van
egy tapasztalati közönségigény. Ez statikus,
nem mozog, s tulajdonképpen állandóan
utánjátszásokat követelne meg. A másik
szempont azonban az, hogy a
közönségigény fejlődik, mégpedig abban az
irányban, hogy egyre inkább problémává
válik a közönség számára mindaz, ami
napjainkban objektív kérdés. S ha itt az író a
már meglevőre épít, s nem az igény
mozgására, fejlődésére, helytelenül jár cl. A
közönség maga is rétegezett, és a szín-
háznak egyáltalán nem mindegy az, hogy
profilját a régi, a mozgásban nem levő
közönségre építi-e, vagy pedig éppen a
mozgásban levő s a jövőben egyre nagyobb
szerephez jutó közönségre. Ez a kérdés tehát
elméleti kérdés volt éppen úgy, mint a
vitában elhangzott igen sok más kérdés is.
Tulajdonképpen színház és író viszonyának
problémája szintén

nem ismeri az irodalom műfaji határait,
hogy a drámát összetéveszti a forgató-
könyvvel stb. A konstruktív vitának
akár a kritika a tárgya, akár a dráma, a
drámaíró vagy a színház, a többi közt
van egy olyan szabálya is, hogy - az
ökölvívásból véve a kifejezést - övön
alul nem szabad és nem is illik ütni.
Persze véletlenül érheti ütés a partnert,
de tudatosan csak akkor, ha a küzdőtárs
felkészületlen, ám mindenképpen
győzni akar.

A drámaíró, a kritikus és a színház
közt folyó nyílt vagy burkolt küzdelem
régóta tudomásul vett tény, és még ha
alkalmanként sanda cél motiválja is ezt
a szakadatlanul folyó dialógust, végső
fokon az ügy, tehát a dráma és a színház
nyer vele, mert a destruktív szellem, a
klikkek mércéje nem jelenthet tartós
állapotot. Ezért a bizalmatlanság - jól-
lehet egészen természetes emberi
reakció - szintén nem lehet tartós
állapot, mert a végén alkotói
tehetetlenséget eredményez.

Hermann István vitaindítója valóban
vitát kavart. Formállogikailag ezzel be
is töltötte a funkcióját. Ha azonban a
vita tartalmát vesszük szemügyre, jóval
bonyolultabb a helyzet. A már említett



ilyenfajta elméleti kérdések közé tartozik.
Ami referátumomat illeti, azon igyekeztem,
hogy a magyar színjáték valóságos
fejlődésének és típusalakulásának egyik
alapkérdését vessem fel. A vita részben azt
mutatta, hogy maga a kérdésfeltevés
egyesek számára érdekes, mások számára
viszont érdektelen. Ez utóbbiak voltak
azok, akiket a dráma s a drámaíró egy-
néhány konkrét és éppen számukra aktuális
problémája érdekelt volna, nem pedig az
általam kifejtett kérdés, mely szerint az
eddigi fejlődés belső sajátosságai, a
fejlődés sajátos társadalmi alapjai éppen
napjainkra változtak meg, és így a régebbi
drámatípusok - mint a hitvitázó dráma és
annak karikatúrája, az ironikus dráma és
annak történelmi beágyazású feldolgozásai
- aligha fognak megfelelni a közeljövő
fejlődésében. Hogy ez túl elvont kérdés-e
vagy túl konkrét, azt nem az én feladatom
summázni. Szerintem azonban a szocialista
magyar drámai fejlődés számára nincsen
konkrétabb kérdés, mint az, hogy bizonyos
drámatípusok eddig létezhettek, de ma már
elhaladt felettük az idő. S hadd mondjam
meg azt is, hogy valójában a félreértések
nagy százaléka abból származott, hogy a
fogalmakat a hozzá-szólók egy része
skatulyának tartotta. Szerintem azonban a
valóban dialektikus fogalmak - tehát ha
például azt mondom egy műről, hogy utat
tör a realizmus irányába - önmagukban
igen sokfélét tartalmazhatnak. Ha például
realista drámaírónak nevezem Shakespeare-
t, éppen úgy, mint Ibsent, akkor a realizmus
fogalmával nem történik semmi baj, hanem
sokkal inkább olyan fogalomnak tűnik,
amely a valóság és a művészet viszonyát
egy bizonyos szempontból értelmezni
akarja. Ha viszont azt mondom, hogy
Shakespeare és Ibsen egészen különböző
típusú és módszerű alkotók, ez egyáltalán
nem szünteti meg a realizmus
kategóriájának érvényét éppen az ő
vonatkozásukban. Ugyanígy, ha az elő-adás
során arról beszéltem, hogy a hit-vitázó
stílus az Illyés-drámák nagy részének, a
Németh-drámáknak éppúgy saját-ja, mint
ahogyan sajátja Sütő András Kálvin-
drámájának, akkor ez egyáltalán nem
skatulya, hanem különböző kiindulópontú
és mondanivalójú írók esetében is
alkalmazható kategória, hiszen mind-
egyikükre vonatkozik, hogy közvetlenebbül
értékelik a szereplőket, mint ahogy az
például Shakespeare-nél vagy akár
Örkénynél történik. Azok ellenben, akik a
vitában hajlandók voltak elgon-

dolkodni a három évtized által kialakított
dramaturgiai típusok mai konkrét
problémáin, természetszerűleg egészen
másképpen értették a kérdést, s biztos
vagyok benne, hogy a vitától távolmara-
dók közül is sokan tekintették volna
absztraktnak a felszólalások úgynevezett
konkrét részét és konkrétnak az állítólag
absztrakt bevezetőt. Más szóval a kér-
dezett elméletellenesség valódi oka abban
van, hogy igen sokan még ma is összeté-
vesztik a fogalmakat a skatulyákkal, a
skatulyákat pedig egyszerű irodai dobo-
zoknak hiszik. Holott az igazság meg-
fordított. Az elméletellenesség nem tesz
mást, mint sok irodai dobozt hoz az asz-
talra, melyek feltétlenül nagyobbak, mint
a skatulyák, de tartalmuk legfeljebb akta
lehet.

FÖLDÉNYI: Nézzük tehát a legvita-
tottabb kérdéseket! Hogyan kell, hogyan
lehet értelmezni azt a gondolatot, amely
szerint a magyar dráma forrásvidéke
részint a lírához, részint az epikához vezet
? Nem akarom a választ bonyolulttá tenni.
Ellenkezőleg: a félreérthetetlenség
érdekében a következőkre utalnék. Ez a
gondolat nem pusztán stílus kérdése, sőt
még a módszernél és a dramaturgia
problémáinál is mélyebbre mutat, neve-
zetesen arra, hogy egyáltalán létezett-e
(vagy nem, vagy csak részben) olyan
történelmi drámai élettény, amely kife-
jezetten dramatikus feldolgozást köve-telt
volna meg, avagy ennek hiányában
valóban csak „átlirizált" vagy epikailag
oldott téma válhatott egy-egy mindenkori
drámai mű alapjává. Ez utóbbi esetben
viszont újabb, most már szorosabban vett
esztétikai kérdés merül fel. Jóllehet a
magyar líra legkiemelkedőbb vonulata
tagadhatatlanul dramatikus, a lírai élet-
tényeknek a dráma struktúrájába való
átültetése az ábrázolt életszelet totalitá-
sának homlokegyenest ellenkező meg-
oldását követeli. Mutatis mutandis - az

epika esetében nem csekélyebb az el-
méleti-gyakorlati gond.

Végül: a referátum a líra-epika alter-
natíva mellett egy tertium daturt is fel-
villant: a Bánk bánt és Sarkadi drámáit.
Ezekben valóságos drámai élettényekkel
van dolgunk ?

HERMANN: Annak, hogy a drámával
kapcsolatban felvessük a kérdést: lírai
vagy epikai eredetű-e, ebben a formában
semmi értelme. Azonban abban a pilla-
natban, amint konkrét lírai alkotásokra,
lírai közegre, illetve epikai közegre utalok,
és a dráma karakterisztikumát ezen
közegből akarom megközelíteni, a kér-

dés értelmessé válik. Így például Illyés
lírájának egészen sajátos és érdekes,
bensőleg furcsán önmagába és önmaga
ellen forduló jellegzetességei nagymér-
tékben átmentek az illyési és nemcsak az
illyési drámaírásba. De ugyanígy Illés
Endre karakter-karikatúrái átszármaztak
az illési drámai formába, és az egyperces
novellák hangvétele nagyon érződik
Örkénynél. Ha pedig az alkalmilag
megjelenő bulvárdrámákat nézzük. akkor
azok mögött legfeljebb nagyon jól
megtanult színpadtechnika van, ahol is a
helyszínt és a jellemeket úgy keverik
össze, hogy minden esetben valami geg
jöhessen ki a jellemek összecsapásából, s
a geg mögött primitív tanulság
sugározzon a nézőkre. Ez tehát azt
jelenti, hogy a lírai és epikai elképzelések
mint háttér és motívum egyáltalán nem
ártottak a drámának, sőt, mindenfajta
költészet pozitív értelemben hatott.
Viszont a költészetnélküliség negatív
értelemben hat. Ezért tartottam
szükségesnek azt, hogy a modern dráma
gyökereit ne csupán műfajelméleti szem-
pontból kutassuk fel, hanem megmutas-
suk; miképpen függ össze ez a dráma
például az Ady-féle költészet kérdés-
felvetésével, vagyis olyan társadalmi
problémákkal, melyek hosszú ideig nem
drámai formában éltek a magyar iro-
dalomban. Nos, épp ezért tartom fontos-
nak az Ady-féle kérdés továbbszövését,
és azt is, hogy ennek a kérdéskörnek
ironikus ábrázolása is megjelenik. Ez
utóbbit reprezentálja véleményem szerint
Örkény. Ami Katona Bánk bánját és
Sarkadit illeti, azok nem a helytelen
tendenciák ellenpéldái voltak, hanem
mialatt a magyar drámát és annak kü-
lönböző útjait pozitívan értékeltem, azt
próbáltam megmutatni: a Bánk bán-i
hagyományt Sarkadi próbálta meg követ-
ni, a maga rendkívüli eredeti és a
valóságból sokoldalúan kinövesztett
drámai koncepciójával. Továbbá arra
utaltam hogy Illyés Bánk-átdolgozása
szinté
azok közé a jelek közé tartozik, melye azt
mutatják: a mai magyar dramaturgi nem
Bornemiszához, hanem inkább
Katonához kíván nyúlni. Ez utóbb több
szempontból nehezebb, de minden esetre
- ha megkísérlik - új eredménye ket
hozhat.
FÖLDÉNYI: Igaza van Ernst

Fischernek, amikor egy helyen azt írja,
hogy a skatulyák - amelyekbe írókat,
műveket irányzatokat gyömöszölnek bele
- a ördög találmányai. Ennek ellenére
már a legegyszerűbb elméleti igénnyel
fellépő



általánosítás is kiköveteli magának az
elhatárolási pontokat. Ezt előrebocsátva
térek át a referátumnak talán leghevesebb
vitát kiváltó tételére, amely szerint a mai
magyar dráma még napjainkban is ható
legizgalmasabb vonala az ún.
hitvitadráma. Hivatkozva a már említett
elméleti absztrakcióra, az itt felmerülő
kérdés a következő: szerencsés-e a hitvita
fogalom jelzős funkciójának használata?
Szubsztanciális-e vagy csak nominális, és
ezért valami mással kell felcserélni?
Hermann István az összefoglalójában
lényeginek tartotta, amennyiben az ide
sorolható drámák általános jellemzője-ként
azt állapította meg, hogy e drámák hősei a
jellemfejlődés hosszú és bonyolult
folyamata helyett, tehát az „ilyenné
lettem" helyett az „ilyen vagyok" státusból
indulnak. Szituációk helyett tehát nézetek
csapnak össze, az akció a dikcióban ölt
testet, s a dikció alighanem tragikomikus
pózzá merevedik, ha akcióvá akarna
változni. Mélyreható, pátosszal teli és a
hősök egész lelkivilágát fel-forgató
morális diszkussziókban számolnak le
nézetekkel, sorsokkal, alkalmanként az
élettel. Ennek kapcsán ismét egy esztétikai
és dramaturgiai (esetleg tartalmi?) kérdés
merül fel. Nem illeszthető-e ez a hitvita-
drámatípus az európai polgári
drámafejlődés Marx által körülírt schilleri
vonulatába? Dramaturgiai aggályom pedig
azzal kapcsolatos, hogy vajon Örkény
drámaépítése - minden különbözősége
ellenére - objektív ellen-pontja-e az
előbbinek. Vagy a lehetséges tartalom
felől közelítve: az ún. erkölcsi drámával
szemben az ironikus dráma nyújtja a
teljesség világát? Ha a morális dráma
hősei állandóan lábujjhegyen akar-nak
járni- mint Lukács írja Ibsen hőseiről -,
hogy magasabbnak látsszanak, akkor az
ironizáló hősök egy dioptriával erősebb
(vagy gyengébb) okulárét hordanak a
szükségesnél. Ámde a lábujjhegyről
időnként mégiscsak le kell a sarokra
ereszkedni, és a szemüveget olykor a
normális látás kedvéért le kell venni, és
akkor óhatatlan előbukkan e „hősök"

kiszerűsége, esztétikai egysíkúsága.
HERMANN: Ami a hitvitázó drámát

illeti, semmiképpen sem szeretném, ha
valaki is a modern magyar drámát a i6.
századi drámák skatulyájában vagy ezek
analógiájára fogná fel. Itt a kérdésben is
szereplő mozzanatot emelném ki, azt
tudniillik, hogy nem a drámában alakul-
nak a figurák, hanem a dráma már kész
figurákkal dolgozik, és ezek a figurák
közvetítés nélkül végzik feladataikat a

színpadon. Ebben az értelemben beszéltem
tehát a hitvitázás folytatásáról. De
semmiképpen nem abban az értelemben,
hogy a magyar drámára az úgynevezett
schillerizálás hatna. A Fáklyaláng
Kossuthjának egyetlen olyan gondolata
sincs, amely ne következhetne az adott
szituációból. Nincs még Németh László-
nál sem általában olyan figura, aki a
filozófiáját más korból venné és hozná be
a maga környezetébe. Ebből persze nem
következik az, hogy a shakespeare-i
módszer uralkodott volna el nálunk. De
következik, hogy a magyar dráma a
legtöbb esetben - leszámítva a sematikus,
naturalisztikus, valamint a bulvár-
darabokat - valóságos problémák, való-
ságos konfliktusok tüzét árasztja a
színpadról. Tudniillik a magyar történelem
igazi nagy konfliktusa éppen az volt:
nálunk a jómód és a becsület nem fért és
nem férhetett össze. S ahol a jó-móddal a
becsület találkozott, ott feltét-lenül a
becsület győzött, s a jómód el-veszett.
Nálunk nem voltak Tudor Henrikek,
nálunk Széchenyik és II. Józsefek,
Kossuthok és Bornemiszák voltak. Vagy-
is a valóságos konfliktus a maga valóságos
közvetlenségében került a színpadra. Az,
hogy ennek a közvetlen konfliktusnak
megjelent a szatírája is vagy legalábbis
ironikus áttétele, szintén érdem. Örkény
elválaszthatatlan nem csupán a drámai
fejlődéstől, hanem ennek a valóságos
konfliktusnak, tehát becsület és gazdagság
konfliktusának kérdésétől is. Nála is
felvetődik a kérdés: jó vagy rossz, de ezt
például az őrnaggyal kapcsolatban a Tóték
című darabban éppen úgy értelmet-len
fölvetni, mint ahogy a Kulcskeresők-ben
értelmetlen megkérdezni, hogy a pilóta,
aki végül is a temető kapujában állt meg
gépével, jó va g y rossz pilóta. Ez annyit
jelent, hogy Örkény iróniája mintegy a
magyar történelem során fel-vetődött és
fejlődött konfliktustípus ironikus átirata.

FÖLDÉNYI: A nyilvános vitában nem,
a szünetközi beszélgetésekben annál inkább
szó esett a referátumban említett tér és idő
divergenciájáról. Hermann István
előadásában e két kategória nem a
klasszikus dramaturgia fogalmaként jelent
meg. Az utóbbi évtizedek alkotásait
vizsgálva állapította meg, hogy a magyar
drámák egy része időben most,
meghatározott vagy meghatározható pil-
lanatban játszódik, de a cselekmény tere, a
szituáció oly mértékben absztrakt, hogy
emiatt elveszti valódi és hatékony
konkrétságát a megszólaltatott gondolat

és konfliktus is. Más esetben fordított a
helyzet: a z itt meghatározására fordítanak
kínos gondot, miközben az idő áttűnik,
felbomlik, jelen, múlt és jövő
indokolatlanul összemosódik, és ezáltal a

bármikor absztrakciójává üresedik,
amelyben a gesztus, a külső és belső
cselekvés valamiféle örök emberivé ma-
gasztosul, igazában degradálódik. A
honnan-hová normális viszonya ebben az
esetben is csak a tertium d a tu rb a n valósul
meg, abban a drámában, amelyben a tér és
az idő a történelmi i t t és most világában
találkozik össze.

HERMANN: A tér és idő összefüggése
általános irodalmi kérdés, mivel
lételméleti kérdés is. Hegel azt mondta
annak idején, hogy akit a tégla agyon-
ütött, azt tulajdonképpen a tér és idő
ütötte agyon. Igaza volt. Tér és idő
konkrét összefolyása nélkül a drámai
konfliktus lehetetlen. A mi drámáinkban
természetesen ott a baj, ahol említed. Ez
részben abból fakad, hogy a bulvár-
színpad a teret és időt rendkívül művi
eszközökkel építi össze, viszont a mi
színpadunk - bizonyos joggal - az időben
sokkal általánosabb és sokkal folya-
matosabb problémákat egy bizonyos térre
zsúfolja össze, s ennek következtében itt
harmónia nem jön létre. Ha például az a
kérdés vetődik fel, hogy forradalom
mindenáron, vagy pedig a Görgey-féle
álláspont a Fáklyalángban, akkor
Magyarországon több évszázados állás-
pontok csapnak össze, .csak azért, mert az
író összehozza az utolsó állítólagos
Kossuth-Görgey találkozót. Az írónak
ehhez joga van, a darab értékei vitatha-
tatlanok, de az is kétségtelen, hogy a
dramaturgia megszenvedi ezt a kettőssé-
get, még akkor is, ha Illyés Kossuthjának
szavaiban igen sok konkrét 48-as
problémáról van szó. Más szóval ami az
eddigi drámafejlődésben a nemzeti dráma
értéke volt, egyúttal bizonyos
dramaturgiai döccenőkkel is jár. Ezt látni
kell, és anélkül, hogy elítélnénk az eddigi
fejlődést, érzésem szerint a tér és idő
konkrét egységének megteremtése terén
nagyon sok tennivalója van a magyar
drámának. Egyébként előadásomban ezzel
kapcsolatos a másik probléma is.
Tudniillik a magyar fejlődés rövid
forradalmi fellángolásai soha nem adtak
időt forradalmi fejlődésre. Ezért a
forradalmi gondolatok kifejtése mindig
türelmetlen, éles és polarizált volt, de a
forradalmi gondolat realitása talán éppen
ezért csak egyes mozzanatokban mutat-
kozott meg. Most, hogy a forradalom



folyamat, világszerte és nálunk is lehető-
ség van arra, hogy a forradalmi gondolat
ne türelmetlenül s ne is csupán sorsfor-
dulókon, hanem az élet mindennapi
konfliktusaiba beleszőve jelenjék meg.

FÖLDÉNYI: Végül a hangsúlyok
helyes használata érdekében néhány szót
a nemzeti dráma - nemzeti színjátszás
gondolatáról. A referátumban is, de főleg
a hozzászólásokban gyakran visszatérő
igényként, követelményként, sürgető
színházpolitikai feladatként nyert
megfogalmazást a magyar dráma támoga-
tása. Mi adhatna a magyar drámaművé-
szet fejlődésének nagyobb biztatást, jobb
közérzetet, mint a színpadi beteljesülés?
És bár az utóbbi években egyes
színházaink valóban példamutatóan fog-
lalkoztak magyar drámák bemutatásával,
még mindig akad tennivaló bőven. De
meggondolandó, hogy vajon a magyar

jelzőt esetenként nem kellene-e fel-
cserélni a jó előtaggal. Mert a jó dráma eo
ipso azonos a magyar drámával, és
természetesen nem az angollal, az
orosszal, a némettel - úgy általában. Van
rossz magyar dráma is, és ha a szerző
ezzel megbukik, akkor esetleg évekre
eltemette magát. Moliére Amphytrionja
Major rendezésében még ennyi év táv-
latából is korszerűbbnek tűnik fel, és - ha
úgy tetszik - „nemzetibb" mondani-
valójú, mint egyik-másik honi szerző
alkotása. A rossz, az unalmas, a nézőt a
színháztól elriasztó műnek nem adhat
menlevelet semmiféle jelző. Ezért a drá-
maíró nagyobb bizalommal forduljon a
színház dramaturgiai szakértőihez.

HERMANN: A nemzeti dráma és a
nemzeti színjátszás természetesen össze-
függnek. Sokszor előfordult már, hogy a
nemzeti gondolatok klasszikus külföldi
drámák előadásaiban jutottak pregnánsan
érvényre. Azonban ez mindig csak
felvillanás - értékei ellenére is -, s vég-
eredményben a nemzeti színházművészet
valóságos támasza csakis a nemzeti dráma
lehet. Vagyis abban az esetben, ha a
dramaturgia a magyar nemzeti problémák
lényegéből táplálkozik, szükségképpen
dinamikát ad a színházművészet
egészének. Így egyáltalán nem véletlen,
hogy Csehov és Gorkij új karaktert adtak
az orosz színművészetnek. Nálunk persze
nincs olyan hatású dramaturgia még, mint
például a csehovi volt. Ennek ellenére azt
hiszem, hogy ha a magyar dráma
továbbfejlődik, akkor a harminc év
teljesítményeivel együtt ad alapot a
nemzeti színházművészet továbbfejlő-
déséhez is. A leglényegesebb az, hogy

gondolatilag és érzelmileg merjük a
szocialista valóság belső ellentmondásait
határozottan a színpadra hozni. Ez a
valóság a fejlődés fő vonalát tekintve
természetszerűen értékes valóság. De az,
hogy eme fejlődés közben folytonosan
egyes emberi sorsokat, irányokat össze-
zúzó, más irányba terelő tendenciák
lépnek fel, szintén tagadhatatlan. Nem
lehet elkendőzni sem a Rákosi-korszak
rossz politikájából következő ellent-
mondásokat, sem pedig azt, hogy a mai
élet követelményei helyenként kifacsar-
tan, ellenkezőjükbe fordítva jelentkez-
nek, s belenyúlnak emberek érzelmi,
családi és szellemi életébe. S ezek az el-
idegenült tendenciák nagyon is élnek, s
drámai anyaggá válhatnak, ha akad, aki
földolgozza őket. Erről szólt tulajdon-
képpen a referátum, és igen sokan
(állítom: a többség) ezt meg is értette.
Akik pedig nem értették, amint egy
valóságos drámai anyaghoz nyúlnak,
szükségképpen hasonlókat gondolnak
majd. Így tehát én sokkal elégedettebb
vagyok, mint te, a kérdező.

SZÁRAZ GYÖRGY

Mit nekünk Hekuba! .. .

Utólagos, de talán el nem késett
hozzászólás a debreceni drámai
tanácskozáshoz

Hazafelé, a vonaton - ha kérdezni talál-
nak - aligha tellett volna tőlem egyéb a
Ferenc Józsefi nyilatkozatnál: minden
szép volt, minden jó volt, mindennel meg
vagyok elégedve. És ez még igaz is.
Kedvesek voltak a vendéglátók, remek a
húsos palacsinta a Gambrinusban, és -
finnyásabb kollégáink örömére - még
osztrák sört is mértek a tanácskozás szín-
helyén, a büfében. Viszont többen is el-
mondták, hogy a Debreceni Irodalmi Na-
pok korábbi rendezvényei - minden esz-
tendőben más-más műfaj képviselői gyűl-
nek itt össze - általában érdekesek és
hasznosak voltak. Amiből kitetszik, hogy
némelyek - vendéglátók és meghívottak -
ezt a szellemet ezúttal némiképpen hiá-
nyolták.

Vita természetesen volt. A legélesebb

- mondhatjuk: az egyetlen - az esztétika
csataterén dúlt. Hermann István referátu-
ma nagyjából visszautasíttatott, nem is
minden ingerültség nélkül. Felosztását -
„hitvitázó és ironikus szemléletű" drámai
irányzatok - voltaképpen elfogad-hatja
bárki, mint elméleti koncepciót. Az
ironikus színház jobban megfelel az
ízlésének? Szíve joga. Hogy tíz évét jósol
még az ún. hitvitázó drámának? Ha
megérjük, meglátjuk. Addig is ki-ki
csinálja a dolgát.

Miért mégis, hogy az elméleti vita oly
nagy mértékben eluralkodott az egyéb -
gyakorlati - témák rovására? Egyszerűen
azért, mert itt volt kivel vitatkozni. A
többi: egyetlen hosszú monológ. Vagy
inkább zsolozsma. Évek óta tartó,
végeérhetetlen kántálása egy lassan
kánonivá váló szövegnek; akár
imamalmot is pörgethetnénk már he-
lyette, a több gyakorlati érzékkel meg-
áldott tibeti szerzetesek módján. A szö-
veg csakugyan kánonivá vált; szinte
változtatás nélkül mormoljuk nyilat-
kozatokban, konferenciákon, az
Írószövetség szakosztályi ülésein. Nem is
emlékeztetőnek szánom, inkább tájékoz-
tatásul a kívülálló olvasónak : hogy ki-
tűnő darabok kallódnak íróasztalok mé-
lyén; hogy a bemutatásra került - vagy
nem került - művek csak elvétve jutnak
nyomdafestékhez; hogy a színházak nem
méltányolnak ilyen-amolyan írói törek-
véseket, s a magyar dráma - a tetszetős
műhelyelmélet ellenére - mostohagyereke
Tháliának s az őt képviselő szín-házi
vezetőknek; végezetül, de nem utol-
sósorban: hogy baj van a kritika körül.

A monológ, mint tudjuk, közkeletű
dramaturgiai babona szerint nem kor-
szerű színpadi forma. De hát mit csinál-
junk? A dialógushoz partner is szüksé-
geltetnék, az pedig nincs. Most sem volt,
Debrecenben. Két színigazgató jelen-
létéről tudok, az egyik vendéglátókért
volt közöttünk. Hogy meg nem szólaltak,
hibájukul nem róhatom: túl egyen-
lőtlenek voltak az erőviszonyok. Akadt
még néhány író-dramaturg, akik -
gondolom - nem a renegátság vádjától,
hanem inkább a tudathasádástól tartván,
ugyancsak óvakodtak felvállalni a túlsó
fél szerepét.

A Jogvédő Hivatal vezetője tavaly - az
Írószövetség vendégeként - elmondott
egy történetet, nyilvánvaló pedagógiai
célzattal. A történet szól ekképpen:
iratokkal felszerelve belátogatott hozzá X
drámaíró, és felsorolta panaszait Z
színigazgató ellen. Ő végighallgatta,


