
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,



majd így szólt: Uram, önnek igaza van;
hagyja itt a papírokat, megindítjuk a pört.
Csend, hökkenés, iratok gyors besöprése:
Köszönöm, nem; épp elég haragosom van
már a színházaknál. Akkor minek jött ide?
Istenkém, olyan jólesett kipanaszkodni
magam...

Igen, van ennek a véget nem érő
monológnak egy különös sajátossága. Az,
hogy mindenkor megmarad az
általánosságok szintjén. Az igazgatók így,
a rendezők úgy... Sohasem X igazgató
vagy Y rendező. Pedig a színészeknek van
igazuk: név nélkül nem sztori a sztori.
Félnek az írók? Mitől, kitől? Az éhhaláltól
? A színházi hatalmasságoktól ? Vagy
éppen egymástól? Ugyan. Egy-szerűen
nem jön össze a dolog. Mert csak addig
szólhat a közös zsolozsma, amíg
megmaradunk az általánosságoknál.
Ugyanis: tudom, hogy Z igazgatót, akit -
mert nemrég adta vissza egy darabomat -
most éppen nem szeretek, X - barátom és
pályatársam - az egyet-len tisztes
kivételnek tartja az egész égetnivaló
színházi brancsban. Érthető: a minap
kötött szerződést vele. Úgylehet, pár
hónap múlva boldogan átkozná velem
együtt Z-t - miután az ő drámája se került
műsorra -, de ekkor már én nem állok
kötélnek, mert Z közben kiengesztelt egy

újabb szerződéssel. Y-t viszont szívesen
szidnám, de vele meg X került éppen...
stb. stb.

Hadd maradjak tehát - a bevett szo-
kásokhoz híven - az általánosság síkján.
Szögezzük le azért: a színházi emberek
között aligha létezik az „állatorvosi ló"
típusa, amely magába sűrítené vala-
mennyi színigazgató előnytelen tulajdon-
ságait. Aminthogy íróban sem létezik
hasonló. A drámaíró sokat emlegetett
kiszolgáltatottsága pedig kiküszöbölhe-
tetlen. Együtt jár a hivatással, éppúgy,
mint a színigazgatóké. Persze az íróké
mindig nagyobb egy kicsit. Merthogy
reájuk igencsak vonatkoztatható a som-
más jenki axióma: legjobb indián a halott
indián. A direktorok csak-csak el-
boldogulnak Shakespeare-rel, de mi hiába
epekedünk a halott Hevesi Sándor után.

Az igazgatókat sok minden köti: szín-
házuk állapota és pénzügyi lehetőségei, a
társulat összetétele, műsorpolitika és
közízlés, felügyeleti szervek stb. stb. De
ezt minek soroljam; ha nem is akarjuk
mindig tudomásul venni, azért tudjuk,
hogy így van. A drámaíró pedig
mindenkor ki van szolgáltatva olyan
esetlegességeknek, mint az előadás mi-

lyensége, az adott közönség esztétikai-
értelmi-érzelmi befogadóképessége, a kri-
tika pillanatnyi állapota stb. A kiszolgál-
tatottság megvan és megmarad. De foka
változó és főként: változtatható.

Beszéljünk - épp e függőségek kapcsán -
egy keveset arról a sokat emlegetett
színházi műhelyről. Az író többnyire
szerződésre dolgozik, határidők szorítá-
sában, megtisztelő - de mindig esetleges -
felkérések alapján, s megpróbálja az adott
színház lehetőségeivel s főképpen a
szaladó idővel egyeztetni belső igényeit.
Ez vagy sikerül, vagy nem. Ha nem:
rossz, elkapkodott, összecsapott darab
születik. Legjobb esetben pedig: elcsúszik
a határidővel.

Időzzünk csak el kicsit a határidők
kérdésénél. Szorosan összefügg ez a bi-
zalom dolgával. Az igazgatók szerint az
írók megbízhatatlanok, az írók szerint az
igazgatók. Az igazság viszont az, hogy
egymást rontottuk el, már régen. Mert
próbáljunk őszinték lenni: ki veszi ko-
molyan manapság a határidőket? Senki.
Az író tudja, hogy pár hónapnyi késéstől
nem dől össze a színház; legrosszabb
esetben visszafizeti az előleget - például
úgy, hogy gyorsan aláír egy másik szer-
ződést, másik színháznál. Lelkiismeret-
furdalása nincs, mert tudja, hogy még a
darab jósága sem garancia arra, hogy be-
mutatásra kerüljön; és azt is tudja, hogy az
igazgató mással is szerződött, nem-csak
vele; ha pedig mindkettőjükkel be-
fuccsolna, tartalékban ott van a biztos
kasszasikert jelentő külföldi darab. Sőt,
azt is tudni véli - gyakran nem is oktalanul
-, hogy a direktor - noha mossa kezeit és
levonja a bánatos következtetést: magyar

szerzővel nem érdemes dolgozni -
voltaképpen most a legboldogabb : elő-
veheti Csehovot vagy éppen Neil Simont.

Ám tegyük fel, hogy a darab elkészült,
műsorra tűzetett. Ismeretes a színházi
emberek legtöbbjének őszinte rémülete,
amikor az író bejelenti, hogy részt akar
venni a próbákon. Pedig az óhaj érthető.
Valamennyien szeretnénk - az adott le-
hetőségeken belül, persze - egy bizonyos
rendezővel, bizonyos színészekkel dol-
gozni; szeretnénk - pardon! - belepofázni
a díszlet, jelmez stb. dolgába, sőt talán -
horribile dictu! -- szívesen szolgálnánk
ötletekkel, kommentárokkal a rendezői
koncepcióhoz. Megeshet persze - s ennek
semmi köze az írói talentumhoz -, hogy a
szerző, tisztesség ne essék szólván,
hatökör a színpad dolgaihoz: rosszul
osztaná a szerepeket, nincs
szituációérzéke; ha ráhallgatnának,

csődbe vinné az előadást. Ilyen is van. De
ezt most kapcsoljuk ki. Tegyük fel, hogy
írónk rendezői fantáziával is megáldatott.
Viszont előfordulhat, hogy az általa ki-
szemelt rendezőnek nem fűlik a foga a
darabhoz, s az óhajtott színészt-mondjuk
egyeztetési nehézségek miatt - nem kap-
hatja meg. Ilyenkor lép működésbe a
színházi diplomácia, hogy se író, se szí-
nész, se rendező - márminthogy az a
színész és rendező, akiket a kívántak he-
lyett kapott a szerző - meg ne sértődjék. A
vége persze az, hogy mindenki meg van
sértve.

Folynak a próbák, igen. Szövegprob-
lémák: a rendező húzni akar, az író meg-
tartani vagy éppen - urambocsá! - hoz-
záírni. Általános igazság itt sem található.
Aminthogy egyes rendezők botfüle gya-
korta elképesztheti az írót, olyképpen
botránkozhatnak meg néha a rendezők a
szövegeikbe szerelmes szerzők színpadi
vaksága és süketsége miatt. Ha végül a
rendezőnek lesz igaza - mert a színházban
mégiscsak ő a gazda -, akkor viszont az
író fűnek-fának panaszolja a sérelmeit.
Fűnek-fának? Elsősorban a színészeknek:
hadd tudják, semmi köze a rendező
marhaságaihoz. Vagy csak üldögél a
próbán - ha hagyják -, és belebeszél.
Meglehet, nagyszerű dolgokat mond, s
nem veszi észre, hogy mellette a rendező -
ő is csak ember, nem idegen tőle a hiúság
- robbanni készül. Néha robban is. Persze,
akad olyan rendező, aki a négyszemközt,
büfésarokban el-suttogott illedelmes
szerzői észrevételeket duzmadt
sértettséggel vagy éppen hülyegyereknek
kijáró kedves mosollyal hallgatja: beszélj,
bolond, beszélj ... A vége persze mindkét
részről az: ezzel a süket szörnyeteggel
pedig soha többé . . . Nesze neked,
műhelykapcsolat!

Érthető ezek után, hogy az íróban
időnként feltámad a vágy: szabadulni a
kötöttségektől, írni, csak úgy .. . Aztán
vagy eljátsszák, vagy nem, kit érdekel. Ezt
is lehet, tesszük is, gondolom,
valamennyien. De rendszert aligha csi-
nálhatunk belőle. Ki ne tudná, milyen
gyanakvással nézegetik a dramaturgiákon
az „utcáról jött" kéziratot? Ha pedig az
csakugyan megjárta már valamelyik
„szomszédvárat", s ott bármi okból
visszaadatott, úgy régen rossz: miért kéne
nekünk, ha másnak nem kellett?

Kétségtelen: a drámakötetek sűrűbb
megjelentetésével bizonyos mértékben
pótoltatnék a nem létező színházi ügy-
nökség is. Igazgatók, rendezők, drama-
turgok nyugodtan válogathatnának a



termésből, anélkül hogy megíratási szer-
ződésekkel, határidőkkel kéne vesződniök;
s mind ők, mind az írók megsza-
badulnának a mindkét félre kínos vissza-
utasításokkal járó kellemetlenségektől.
Igen ám, csakhogy ... Ismerjük a kiadók
gondjait, a nyomdai kapacitással kap-
csolatos rémségeket. Tudjuk, hogy költők,
prózaírók - jó költők és jó próza-írók! -
évekig állnak sort a megjelenésért. Ki a
fenének van kedve beállni ebbe a sorba?
Nekem legalábbis nincs. No és a
folyóiratok ? Bevallom - ha megölnek is
érte a kollégáim -, én meg tudom érteni a
szerkesztők ódzkodását a drámák
közlésének dolgában. Sok az eszkimó, és
bizony kevés a publikációs lehetőség.
Éhen csak nem halunk, a színház mellett
ott a rádió és televízió, nem lenne tisz-
tességes a költők és prózaírók szűkös bá-
zisát tovább szűkíteni.

Van viszont egy másik elképzelés, ami
elhangzott Debrecenben is s egyebütt is,
sokszor. Nevezetesen az, hogy a
SZÍNHÁZ drámamelléklettel jelenhetnék
meg, a hajdani Színházi Élet mintájára.
Volt is ilyesmi pár évvel ezelőtt, aztán a
dolog kútba pottyant, bizonyára nem a
szerkesztők akaratából. Több lenne ez a
semminél, igaz: 12 dráma évente. Meg-
oldásnak azonban édeskevés. Jó, ha
másfél-két évenként sor kerülhetne egy-
egy „bevett" drámaíróra. S akkor hol
vannak még a pályakezdő fiatalok ? S
egyáltalán: elősegíthetné-e ez valamicskét
is a színházak tájékozódását? Arról nem is
szólván, hogy szerkesztő legyen a talpán,
aki elviselné a szűkös lehetőségekből
óhatatlanul következő szakmai
féltékenykedést, méricskélést, sértett
duzzogást. Meg kéne pedig oldani a
publikáció dolgát; együttes érdeke ez
írónak, színháznak, az egész magyar kul-
túrának. Hogyan? Azt nem tudom. Szóljon
erről inkább az, aki nálam jobban ismeri a
tényeket, lehetőségeket. De amikor
naponta látom, hogy menynyi fölösleges
kiadványra jut papiros, nyomdafesték, gépi
és emberi erő - nem tudom elhinni, hogy e
kérdés valóban megoldhatatlan lenne.

Olyasmit mondtam a kezdetén: írók,
színházi emberek, közösen csináljuk a
bajokat. Van azonban valami, amiért az
írókat nem terheli felelősség. Ez pedig az
ősbemutató-mánia. Minden direktor „új,
eredeti drámát" követel, s ehhez szívósan
ragaszkodik, nemcsak a drámaírók, ha-
nem a drámairodalom, sőt: a színház
alapvető érdekei ellenére is. Tudom, ennek
többféle oka van. Például az, hogy a

felügyeleti szervek - minisztérium, taná-
csok - támogatják, sőt erősítik ezt a
szemléletet, mind erkölcsileg, mind anya-
gilag. A színház, mint tudjuk: műhely. S
ez a műhely mindinkább konfekció-
üzemmé válik, amelyben a minőség rová-
sára a mennyiséget erőltetik. A publiká-
ciós lehetőségtől csaknem megfosztott
drámaíró ezt maga is tudja; lelki szemével
látja darabjának rendezői példányán a
feliratot: Használat után eldobandó! A
színházat ösztönzi az új magyar drámâért
járó erkölcsi elismerés és magasabb
dotáció. De mi lelkesítse az írót? Legfel-
jebb serényebben iparkodik, mert tudja,
hogy hamarosan írnia kell megint egy „új
magyar drámát", ha azt akarja, hogy ismét
plakátra kerüljön a neve.

A darab kész, előadják. Vagy bukott,
vagy megállt. Egyébként ez csaknem
mindegy, a sorsa így is, úgy is ugyanaz.
(Kivétel csak egy-két élő klasszikusunk-
nál lehetséges, vagy a fővárosban közön-
ségsikerré vált daraboknál; de nyilván-
való, hogy ez más dolog: a felújító vidéki
színház - dramaturgiai értelemben - nem
vállal semmiféle kockázatot.) A vidéki
bemutató sikere általában megmarad
lokális sikernek: folytatás nincs. A darab
könyvben, folyóiratban meg nem jelent, s
a kéziratok könnyen elkallódnak. Egy
dramaturgunk tanulmánykötetéből tudtam
meg, hogy az 1945-1957 között
bemutatott magyar drámák egy részének
szövegkönyvei egyszerűen elvesztek.
Nem voltak remekművek ? Meglehet. De
ki állíthatja teljes biztonsággal? Bi-
zonyítás nem lehetséges.

A vidéki sikerből annyi haszna lehet az
írónak - természetesen a honoráriumon
kívül -, hogy egy másik színház fel-
szólítja: írjon oda is egy új magyar drá-
mát. Az író mit tehet? Ír. Nem túlságosan
jó hangulatban, kicsit keserű száj-ízzel, de
ír. Mert voltaképpen csakugyan írni akar,
ez a dolga, ez a hivatása. Csak éppen
valamicskét megereszkedik benne az a
bizonyos hivatás- vagy fontosság-tudat.
Százszorosan jaj azonban, ha a darab
bukik. A színházi világ mindössze néhány
- esetleg igen felületesen oda-kent - kritika
alapján értesül róla, s a mű elparentáltatik.
Az író - és persze: a közönség - soha többé
meg nem győződ-hetik arról, hogy a
darabban volt-e a hiba vagy netán
szereposztási tévedésekben, hibás
rendezői felfogásban, esetleg - bizony,
ilyen is volt már! - a kritika ítéletében
vagy a közönség ízlésében. Itt, e ponton
mutatkozik legerősebben a drámaíró
kiszolgáltatottsága; s noha ez

teljességgel ki nem küszöbölhető, mégis
itt csökkenthető leginkább. Senki nem
kívánhatja a színigazgatóktól, hogy va-
lamiféle buta sematikus gyakorlat alapján
sorozatban tűzzék műsorra a másutt
megbukott darabokat. De minden igazi
színházi szakember meg tudja különböz-
tetni az újabb kísérletet érdemlő művet
attól, amelyiknek nyilvánvalóan a
süllyesztőben a helye. Mindenképpen
tény, hogy pazarlás folyik mind a sikeres,
mind az ilyen-olyan okból bukottnak
tekinthető darabok dolgában. S ki tudná
megmondani, hogy az ősbemutató-mánia,
a számszerűség hajszolása következtében
hány nagy lehetőséget rejtő dráma kerül
elnagyoltan, félig kiérlelve a színpadra s
onnan a süllyesztőbe? Írók és színházi
emberek, valamennyien tudjuk, tudhatjuk,
milyen lehetőségeket nyit meg, mennyi
felfedezésre ad lehetőséget egy bemutató;
olyan felismeréseket, tapasztalatokat
kínál, amelyek az adott produkcióban már
nem használhatók, ám egy felújításban
kibontakoztathatók lennének. De erre
nincs idő, nincs lehetőség: a színház az új
magyar darabot vár-ja. Így válik végső
soron az ugyancsak sokat emlegetett
„bábáskodás" segítő iparkodásból gátló
tényezővé. A „bábák" csakugyan
segítenek a szülésnél, de tüstént utána
kilódítják a gyereket a fürdővízzel együtt.

A színház csakugyan műhely kell le-
gyen. De csak összességében lehet az. Ma
nem egyéb, mint egymással rossz ér-
telemben is konkurráló, kisebb-nagyobb
műhelyek sora. A drámaíró pedig las-
sacskán konfekciós bedolgozónak érzi
magát. S ha ettől szabadulni akar, mene-
külnie kell, például egy más, jobb közér-
zetet biztosító műfajba.

Többször szó esett már - mint lehet-
séges és kívánatos megoldásról - a házi-
szerzői intézményről, vagy inkább: ál-
lapotról. Jó és hasznos dolog, kétségkívül.
Magam is egy efféle nem hivatalos vidéki
státusnak köszönhetem, hogy az első -
tehát legnehezebben kibírható - csalódás
után a pályán maradtam. (A tisztesség
követeli, hogy ezúttal kimondjam: a
veszprémi színházról van szó.) A
háziszerzőség kezdő drámaírónak roppant
nyereség: egyrészt kiküszöböli a súrlódást
okozó tényezők egy részét, másrészt
lehetővé teszi az olyannyira szükséges
színpadi ismeretek, színházi tapasztalatok
megszerzését. Hosszú táv-ra azonban nem
megoldás. Sőt: kifejezetten egészségtelen.
Ég óvja mind az írót, mind a színházat az
életfogytig tartó sze-



relemtől. Amint a színésznek kell, hogy
időnként más közegben, másféle együt-
tesben, más közönség előtt frissüljön,
próbálja erejét, úgy kell az a drámaírónak
is. Különben senki és semmi meg nem
óvja valamiféle egyéni és társulati manír
veszedelmétől s az ezzel járó be-
szűküléstől.

Most érkeztem el a legaggasztóbb kér-
déshez, s ez az utánpótlás dolga. Mert mi
már csak-csak elboldogulunk valahogy a
sértettségeinkkel vagy azok ellenére; de ha
rossz a szakma általános közérzete, akkor
százszorosan rossz dolga van a pályakezdő
drámaírónak. Ami minket akadályoz,
nyom, taszít, az őt tönkreteszi.

Megpróbálom - természetesen csak
sematikusan - felvázolni egy mai pálya-
kezdő drámaíró útját, kezdeti lépéseit.
Megírja első darabját. Benyújtja vala-
melyik színházhoz. Vagy elfogadják, vagy
nem. Többnyire nem. (Tegyem hozzá
tüstént: a nem általában jogos; ismerjük a
tipikus gyerekbetegségeket, a sokat
markolni akarást, a gyakorlatlanságból
eredő dramaturgiai esetlenségeket.) Ha
tehetséges - s ráadásul a tehetségét fel-
ismerő és nem túlzottan kényelemszerető
emberekkel került össze -, akkor
felajánlják neki: írjon másikat, természete-
sen' dramaturgsegédlettel. Igent mond,
boldog. Tegyük fel, hogy a dramaturg,
amellett h o g y j ó szakember, jó pedagó-
gus is: nem erőszakol sablonokat, nem
kívánja mindenáron a saját szubjektív
ízlését érvényesíteni : nem elfojtja hát,
hanem bontogatja az írói egyéniséget. A
darab kész, bemutatják. Természetesen
nem a legjobb rendezővel s nem is
„elsőosztályú" szereposztásban. (Ebben
nincs semmi rossz, sőt! - így van remény,
hogy a társak is tétet látnak a bemutató-
ban.) Tegyük fel hát azt is, hogy a rendező
nem tekinti megalázó musz-feladatnak a
munkát, s a színészek megmaradnak a
szokásos „háztáji" álcinizmusnál - ezt is
elég nehéz elviselni a tapasztalatlan és
vértezetlen írópalántának -, s felvállalják,
segítik az előadást. Bemutató. A kritika
vagy odafigyelt, vagy nem, vagy fanyal-
gott, vagy nem. Ha a visszhang rossz vagy
elmarad, mindenkinek, aki részes volt a
produkcióban, megkeseredik a nyál a
szájában: kellett ez nekem ? érdemes volt?
S az óvatos - és lelkiismeretes - kritikai
mérséklet mellett jelentkezik egy másik
kritikusi attitűd: a gonoszoké, a tehet-
ségteleneké. Mert a tehetségtelen kritikus
egy dologban mindig tehetséges: pontosan
tudja, ki az, akire kockázat nélkül

lődözheti nyilacskáit, akin m e gmutathat-
ja önnön fenegyerek voltát. S ki lenne erre
a legalkalmasabb, mint a pályakezdő,
akiből talán lesz valami, talán nem. És
jobb, ha nem, hisz úgyis vannak elegen,
nem igaz? . . . A fiatal író pedig magára
marad a kétségeivel, a kétségbeesésével.
Tapasztalata nincs, nem igazodik el a
viszonylatok útvesztőjében, s mindent
szentírásnak vesz. Tulajdonképpen: vége.

Mi történik akkor, ha a bemutató jól
sikerült, s néhány valódi kritikus véle-
ménye elnémítja vagy semlegesíti a kis
gonoszokat? Rendszerint semmi különös.
A színház duplán is megtette a magáét: új
szerzőt avatott, új magyar darabbal. Szó
nem érheti a ház elejét, a tétel kipipálható.
Most máson a sor. Az ifjú író pedig
átvándorol egy újabb szín-házhoz. Új
szerződés, új dramaturg, új
követelmények. Vagy kibírja, vagy nem.
Ha kibírja, megvan az új darab, az új be-
mutató. Ha most bukik - s ez könnyen
megeshet, mert még csak most ülepednék
benne az előzőek tapasztalata -, akkor
könnyen kész a sommás ítélet: az előbbi
siker véletlen volt, egydrámás szerző, kár
vele bíbelődni. Ha ezt is megússza, akkor
folytatja a vándorlást egyik „alko-
tóműhelyből" a másikba, dramaturgok

tapintatosok és erőszakosok, lelkesek és
tunyák, jók és rosszak adják kézről kézre,
s mire eszébe jutna a saját egyénisége, már
hiába keresgéli, örökre elvesztette.
Cserébe pedig kapott valamiféle
mindenütt és mindenre használható hibrid
színházi rutint.

Tudom, s mondottam is: a vázlat se-
matikus. Történhet - s történik is - más-
képpen: jobban vagy rosszabbul. De két-
ségtelen, hogy itt is bajok vannak, s épp
ezeken a bajokon segíthet az a bizonyos
háziszerzői „státus". Ami pedig a felelős-
ség dolgát illeti az összességre vonatkoz-
tatva, sommásan és hatásosan el lehetne
intézni a latin idézettel: a szenátorok jó
emberek, a szenátus gonosz bestia .. .
Csakhogy így ez sem igaz. Igaz viszont
az, hogy igen nehéz volna a felelősséget
részekre bontani, kiporciózni, akár úgy,
hogy ez itt az írók bűne, ez meg a szín-
házi embereké, akár úgy, hogy ez X-é, ez
pedig Y-é. Legjobb lenne talán, ha min-
denki önként felvállalná a maga porció-ját.

Még egy „örökzöld" témát kívánok
említeni, talán a legkényesebbet: író és
kritika viszonyát. Az ellentét itt is örök
és feloldhatatlan. Mit tehetünk ? Az író-
nak el kell tűrnie a kritikus létét, amint-

hogy a kritikusnak is az író gyanakvó el-
lenszenvét. Legfeljebb a belátás és jó
ízlés segít valamicskét. A kapcsolat min-
denképpen úgy természetes, hogy fonák.
Néha még mulatságos is. Például: hiszem,
hogy akkor vagyok igazán udvarias a
rólam jót író kritikussal, ha udvariatlan
vagyok. Nem mondhatok köszönetet,
mert: miért érezze rosszul magát, ha
legközelebb - meggyőződésből - szidni
kényszerül?

A továbbiakban - nem a könnyebbség
kedvéért! - hadd hívjam segítségül a
kritikus Bajza Józsefet, aki így ír „a ma-
gyar színészeti bírálókhoz":

„A kritika valódi jótétemény a szellemi
világban, midőn elvekből és szükséges
tárgyismerettel gyakoroltatik; midőn oly
elmék foglalatoskodnak vele, kik mind
elegendő tudománnyal, mind be-ható
ítélettel bírnak az olvasót tanítani. Az ily
módon s ily elmék által készült kritika
felette becses még akkor is, ha nem elég
illedelmes hangon íratik, sőt, mondjanak
akármit a kritika sanyarúsága miatt
jajveszékelő színészek vagy írók, becses
még akkor is, ha fájásig éles vagy éppen
durva ... De legyen ama durva beszéd
alapos, legyen helyes elvek követ-
kezménye, nem fogja az elhibázni célját
az olvasó közönségben . . . Kénytelen
vagyok egész őszintén kimondani, hogy
nagyobb része a magyar színi bírálatok-
nak, melyek eddig időszaki írásainkban
megjelentek, nem egyebek, mint puszta
tetszés és nemtetszés, elv és ok nélküli
észrevételek, melyek a legnagyobb felü-
letesség színét hordozzák magukon .. .
Kritikusainkban practicai tudomány sem-
mi sincs, theoriai kevéssel több a semmi-
nél, s az is sok részben hamis, vagy pusz-
tán eltanult, mely nem vált második ter-
mészetökké, s végre ez is többnyire
rosszul alkalmazva a különös esetekre ...
Olvasván e szerint a középszerűleg prac-
ticus színész a még középszerűleg sem
theoretikus bíráló kritikáit, nem lesz-e
kénytelen sok észrevételre . mosolygani:
kritikusom itt oly tanácsot adott, melyet
én gyakorlatban kivihetetlennek találtam
régen és sokszor. A dolog így állván . . .
lehetetlen, hogy a megbírált bírálójánál
bölcsebbnek ne higyje ma-gát . . . A
kritikus tartózkodjék minél kevesebbet
mondani olyat, ami nem motiválható, mert
puszta állításnak puszta tagadás tétethetik
ellenébe, s egyik a másiknáI nem lévén
súlyosabb nyomatékú, egymást elidálják,
amiből aztán végtére sem kerül ki semmi
hasznos, semmi meg-győző vagy tanító,"



Íratott pedig mindez Pesten, 1834-ben.
Valóban sok szó esik manapság - mi-

kor nem? - a kritika állapotáról. Én né-ha
úgy érzem: nincs is állapota. Van né-hány
kritikus, akit valóban annak tartok, s
remélem, akad, aki elhiszi nekem, hogy a
magam ítéletét függetleníteni is tudom az
övékétől. A válogatás nem történhet
aszerint, hogy engem éppen szid-e vagy
dicsér. Már csak azért sem, mert - s tu-
dom, más is csak így van vele - ha nem is
szívesen, de több érdeklődéssel olvasom
az okos rosszat, mint a stupid dicséretet.
Arról a bizonyos „állapotról" pedig csak
ennyit: ahogy az írói publikációkhoz ke-
vés a lapoldal, olyképpen túl sok ahhoz,
hogy „a" kritika valóban színvonalas
legyen. Hiszen az ország valamennyi
képes és képtelen, napi- és hetilapja, iro-
dalmi és nem irodalmi folyóirata köte-
lességének tudja, hogy olvasótáborát
ellássa napi, heti, havi betevő kritikával.
Ennyi jó kritikus pedig nincs, nem lehet.
Vannak viszont tucatszám „kritikusok",
akik zavaros, kisiskolás módon fogalma-
zott mondatokban ítélkeznek írók stílusa
felett, s sémákhoz igazodó, gondolattalan
aggyal értekeznek írói szándékról és gon-
dolatról. Azt mondhatná valaki: magára
vessen az, aki nem tud különbséget tenni,
aki felháborodik azon, amin voltaképpen
nevetni illenék. Ez igaz, s mégsem igaz.
Mert a nézők, olvasók igen tekintélyes
többsége épp ezekből a tudákos, nyegle,
jó- vagy rosszindulatúan buta „kritikák-
ból" tájékozódik s - ha ízlése nem elég
felnőtt, vagy csak egyszerűen nem ismeri a
művet - alkot ítéletet. És épp ez a többség
az, amelyiknek valóban szüksége len-ne
megbízható iránytűre a művészetek
dolgaiban. Amit író, színész, rendező épí-
teni vél, azt naponta rombolják, esetleg
tönkre is teszik a botcsinálta kritikusok.
Hogy az igazi - érteni és magukat meg-
értetni tudó - kritikusok is szenvedni
kényszerülnek igaztalan általánosítások-
tól, hogy nekik is van okuk nem csupán
alkalmi felszisszenésekre, de tartós rossz
közérzetre is - ezt ékesen bizonyítja Ván-
csa Istvánnak a tévékritikáról írott cikke
az És december 4-i számában. A megbírált
író vagy színész - csakúgy, mint Bajza
idejében - sziszeg vagy éppen „jajveszé-
kel", esetleg általánosít, igazságtalanul. A
túlsó oldalról - a megbíráltak oldaláról -
érkező tiltakozás pedig akkor is gyanús,
ízetlen, ha netán igazsága van. Jó lenne
hát, ha maga a kritika foglalkoznék a „kri-
tika" kritikájával - és éppen a kardbojt
becsülete érdekében.

BÁNYAI GÁBOR

Gyakorló dramaturgia

Beszélgetés Radnóti Zsuzsával

Évtizedek óta a magyar irodalmi viták
egyik sarkalatos kérdése a dramaturgia
helyzete. A magyar dráma sokáig iro-
dalmunk mostohagyereke, sokadrangú
tényezője volt, az utóbbi harminc évben
azonban a fejlődés olyan jelei mutatkoz-
nak, melyek szükségessé teszik az eddigi
megállapítások felülvizsgálatát. A Debre-
ceni Irodalmi Napokon Hermann István
beszélt a mai magyar drámának e válto-
zásáról, szemléleti és stílustörekvéseiről.
Előadásában hangzottak cl a következő
mondatok is:

„Midőn mintegy húsz évvel ezelőtt
azon kevés emberek közé tartoztam, akik
azt vallották : a magyar drámának
lehetősége van a líra mellé felsorakozni a
magyar irodalomban, úgy most még
hangsúlyozottabban ez a véleményem.
Azok a lépések, melyeket a magyar drá-
ma megtett az utolsó évtizedekben, fel-
borították az addigi magyar színpadi ké-
pet, új képet teremtettek, új lehetőségeket
dolgoztak ki, és Háy Gyulától Németh
Lászlón, Illyésen keresztül Örkényig,
Szakonyi és Csurka első drámáiig
kialakult valami, ami valóban drámai
mérlegelés tárgya lehetett."

Radnóti Zsuzsa a Vígszínház drama-
turgjaként részese, tanúja és segítője is
volt ennek az értékrendváltozásnak, en-
nek a fejlődésnek, a kétségtelen stílusbeli
és szemléleti gazdagodásnak.

- Jó, hogy egyre többen hangoztatják
már azt a kétségtelen tényt, hogy nagy-
mértékben fellendült a magyar dráma-
irodalom. Jelentős művek születtek, és új
drámaírók jelentkeztek, akik növelték a
magyar dráma tekintélyét, és eddigi
szűkebb kifejezési skáláját merészen tá-
gították. Ebből a fejlődésből, úgy vélem,
a Vígszínház is kivette a részét. Rangos
hagyomány ebben az épületben a magyar
dráma szeretete és ápolása. Néhány
kiemelkedő példát említenék a régebbi
évekből; Mesterházi Lajos Pesti emberekje,
Thurzó Gábor darabjai: A z ördög ügyvédje,
Hátsó ajtó, Záróra és Csurka István
komédiái: Az idő vasfoga és A szájhős.
Ennek a hagyománynak erősítése és
gazdagítása a közelmúlt magyar
bemutatói, Hadd beszéljek most részle-

tesebben ezekről. Például Krúdy Gyula
Vörös postakocsija a szürrealista álom-
színház látásmódját honosította meg,
Eörsi István darabjai és Szabó György
Szekrénybe zárt szerelemje az abszurd
hangvétellel ismertették meg a közönsé-
get, Galambos Fegyverletétele az új tár-
gyilagosság hangnemében íródott, Gyur-
kovics Tibor színművei a cselekmény
nélküli, groteszk hangvételű szituáció-
drámákra, Szakonyi Adáshibája pedig az
ironikus kifejezésformára példák. Pás-
kándi Vendégsége a Németh László-i
ihletésű és hagyományos hangvételű
történelmi dráma koncepcióját újította
meg, Örkény Vérrokonokja a parabola-
dráma új útjait keresi, a hangsúlyozottan
általánosított modellhelyzet és a realista
pszichológiai ábrázolás kettősségé-nek
szokatlan és minőségileg új drama-
turgiájában. A Pop-fesztivál a korszerű
zenés színház megteremtésének az igé-
nyéből született. A holtak hallgatásának
montázsszerkezete és ellenpontozásra
épülő drámatechnikája példakép volt a
Harmincéves vagyok című politikai musical
megírására, amely stílusában tudatosan
folytatja a színháznak a Pop-feszti-vállal
elkezdett útját. És úgy érzem, hogy Csurka
Eredeti helyszíne sokat tett nagy
hagyományokkal rendelkező vígjáték-
irodalmunk és sajnos, csekélyebb ha-
gyományokkal rendelkező közéleti-sza-
tirikus drámairodalmunk folytonosságáért
és fejlődéséért.

- A Vígszínházban hogyan kerülnek szín-re a
magyar darabok? Mi a gyakoribb: a színház
keresi meg az írót, vagy fordítva?

- Mind a kettő előfordul, de többnyire
mi keressük meg az írókat. Az el-múlt
években egyetlen olyan bemutatott darab
volt, amelyet az író, felkérés nél-kül,
készen hozott be; Galambos Lajos
Fegyverletétele. Természetesen az volna az
igazi, ha minél több író jelentkezne be-
mutatásra kész darabbal. De ez még ritka
öröm. A rendezők és mi, dramaturgok
nem ülhetünk kényelmesen, „darabra
várva". Állandóan figyelemmel kell kí-
sérnünk az összes megjelent regényt,
novellát, a televízió, a rádió műsorát,
mert ezekben gyakran ott rejtőzik a lehe-
tőség, hogy drámai magra bukkanjunk.
Ilyenkor vagy felkérjük az írót, hogy az
adott témából írjon darabot, vagy pedig
rábeszéljük önálló dráma írására. Például
Szakonyi Károlynak a rádióban hallottuk
az Albérlet és filodendron című hang-játékát,
s azonnal megkérdeztük tőle, nem volna-e
kedve darabot írni ebből a furcsa, költői,
groteszk hangvételű mű-


