
Az új magyar drámáér t
A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezését folytatva, a SZÍNHÁZ 1977. februári
számában sorozatot indítottunk a fenti címmel. Bíztunk abban, hogy az elméleti jellegű
hozzászólások után konkrétabb, gyakorlati eredményekről is beszámolhatunk. Ilyen
kezdeményezésnek látszik a Déryné Színház vállalkozása. Salgótarjánban, február 15-16-
án az Írószövetség észak-magyarországi csoportja, az Állami Déryné Színház és a Nógrád
megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztálya A Déryné Színház a mai magyar dráma
szolgálatában címmel tanácskozást rendezett a szín-ház új terveiről és műhelyteremtő
munkájáról. A tanácskozást a megyei szervek képviseletében dr. Gordos János, az
MSZMP Nógrád megyei Bizottsága titkára köszöntötte. Nógrád megye vállalta, hogy két
évre otthont ad a Déryné Színház új magyar bemutatóinak, mivel a megye számára igen
fontos a színház jelenléte: az elmúlt három évben 245 előadáson hatvanezer néző látta az
együttes produkcióit. A tanácskozás vita-indító előadását dr. Székely György, a
Színháztudományi Intézet igazgatóhelyettese tartotta - beszámolóját az alábbiakban
közöljük. Ezt követően összeállítást adunk a lényegesebb hozzászólásokból. Fábián
Zoltán, az Írószövetség titkárának írását következő számunkban közöljük.
A tanácskozáson fiatal írók és drámaírók is részt vettek. Közöttük olyanok, akik már írtak
drámákat, de darabjuk bemutatásáig még nem jutottak el. Következő számainkban velük
folytatunk beszélgetést a fiatal írók és a színházak, kapcsolatáról.

pár napja a Népszabadságban jelent meg
Álmási Miklós cikke, témájául mai drá-
maírásunk néhány irányzatát választva.
Aligha lehet kitérni az elől, hogy az ember
figyelembe vegye azokat a gondokat és
gondolatokat, amelyekről ezek a ren-
dezvények és cikkek szóltak.

A pozitívumokat és a negatívumokat is
többször megfogalmazták. A pozitívumra
példa a Kulturális Minisztérium elemzése az
új magyar drámák létrejöttének új
ösztönzési rendszeréről: „A hatvanas évek
közepétől a hetvenes évek közepéig a
magyar dráma a hagyományos »fejletlenebb
műfajcsoport« besorolásból előrébb lépett.
A legszembetűnőbb bizonyíték: Örkény,
Szakonyi, Karinthy, Hubay és még
néhányan mások különböző műveikkel
átlépték az ország, Közép-Európa határait,
leküzdve a nyelvi nehézségeket, a régebbi
kommersz, az újabb protokolláris magyar
drámaexport olykor szűk kereteit,
tradícióit... A széles ívben kitárulkozó
érdeklődés oka tartalmi és formai. E drámák
hírt, információkat adtak, eszméket,
gondolatokat közvetítettek a politikai,
gazdasági, társa-dalmi és kulturális
eredményei következtében a világ
közfigyelme egyik fontos tárgyává váló
szocialista Magyarországról."

Túl szép a kép? Lehet. Hiszen a nega-
tívumok sem hiányoznak. Lássuk, hogyan
„kanonizálja" ezeket Száraz György a
SZÍNHÁZ-ban: „ .. kitűnő darabok
kallódnak íróasztalok mélyén... a be-
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A mai magyar dráma
szolgálatában

A drámaírás ügye egyre erőteljesebben
kulturális életünk előterébe került. A
különböző megnyilatkozások indulatok-
tól, szenvedélyektől sem mentesek, de
éppen ez a magas feszültség is azt bizo-
nyítja, hogy mindenki új megoldásokat
igényel, lépni szeretne, s a maga módján
lép is. Hogy csak néhány ilyen érdemle-
ges mozzanatra emlékeztessek: a Szín-
házművészeti Szövetség és az Írószövet-
ség dramaturg- illetve drámaíró-tagozatai
közös vitát rendeztek múlt ősszel; a
Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) immár
három éven belül másodszor Ma-
gyarországon rendezte meg az író és
színház kapcsolatát vizsgáló ankétját; a
New Hungarian Quarterly 1976. téli
száma Nagy Péter akadémikus tollából
tájékoztatót adott a felszabadulás utáni
magyar dráma helyzetéről; a Debreceni
Irodalmi Napok decemberben a magyar
dráma ügyét tűzte napirendjére, s a vita
anyaga az Álföld 1977. januári számában
meg is jelent. A SZÍNHÁZ 1977. februári
számában leközölt Debreceni disputa című,
szintén rendkívül tanulságos párbeszéd is
igazolta a téma alapvető fontosságát, és

mutatásra került vagy nem került művek
csak elvétve jutnak nyomdafestékhez... a
színházak nem méltányolnak ilyen-
olyan írói törekvéseket, s a magyar drá-
ma - a tetszetős műhelyelmélet ellenére
mostohagyereke Tháliának s az őt kép-
viselő színházi vezetőknek..." Persze ez
így meg talán túlságosan is sötét, kü-
lönösen, ha tekintetbe vesszük, hogy
egyéb más műsorpolitikai feladatuk mel-
lett színházaink évente mintegy 25-30 új
magyar drámát mutatnak be; köztük
nem is egyszer egy-egy író több művét.
Igy például az elmúlt két évben, 1974
szeptemberétől 1976. december végéig
Sárospataky István, László-Bencsik Sán-
dor, Gyurkovics Tibor, Vámos Miklós
és Kaló Flórián két-két darabját, Illyés
Gyula három új drámáját, Páskándi
Géza és Hernádi Gyula négy-négy
darabját mutatták be színpadainkon.

A tézisek és antitézisek között vagy
talán éppen azok eredményeképpen a
szintézis mindenképpen pozitív előjelű:
a színház keresi az írót, igényli az
irodalmat. S ezt nemcsak a mindennapi
rutin-munkában cselekszi, hanem - a
különböző pályázatok tanúsága szerint -
külön kiemelt feladatként kezeli.

Gondolom, mindenki meglehetősen ne-
héz helyzetbe kerül, aki egy-két év, évad
alapján igyekeznék helyzetképet rajzolni
egy művészeti ág teljesítményeiről. Az
mindenképpen szembetűnő, hogy for-
mailag milyen széles skálán jelentek meg
a különböző művek. Aligha lehetne
egyet-len formai skatulyába zárni Illyés
Dupla vagy semmijét, Raffai Vasderesét,
Örkény Kulcskeresőkjét, László
Uránbányászokját, Páskándi
Kettéfűrészelt zongora című groteszkjét
vagy Fejes Cserepes Margit házassága
című játékát. De az is teljesen
nyilvánvaló, hogy egyiktől sem lehetne
megvonni az érvényes maiság alapvető
tulajdonságát. Nyugodtan mondhatjuk.
hogy drámaírásunk messze eltávolodott
a naturalista sablontól, ha egyes művek -
és sokszor éppen a direktebben társadal-
mi töltetűek - még felmutatnak is ilyen
visszautaló vonásokat.

A továbblépés érdekében megfonto-
landónak látszik az a gondolatmenet
amelyet Hermann István fejtett ki, éles
vitára ösztökélve a jelenlévőket,
Debrecenben. Három drámai
ábrázolásmódról szólt. Az egyiket a régi
„hitviták" hagyományához kötötte, és
változatlan, kész figurák álláspontjának
szembeszegezését



látta benne; a másikat az első ellenpárjá-
nak minősítette, amelyben - ugyanilyen
zárt rendszerben - de ironikusan ábrázolva
vonulnak föl a frontok. A harmadik lenne
véleménye szerint a „Bánk báni" út: a
konkrét történelmi szituációban megrajzolt
és jellemének fejlődésében ábrázolt
drámai alakkal a középpontban.
Véleménye szerint az első két csoportba
tartozó alkotói módszer társadalmi-
történelmi háttere elmosódóban van, tehát
drámaírásunknak is túl kell lépnie ezeken
a fokokon. A kibontakozás értelemszerűen
a harmadik lehetőség irányába nyílik meg.
Ezek a szemléleti-alkotói elvek
természetszerűleg nem illenek minden
drámára, s főleg tiszta képletsze-
rűségükben nem. De mint tendenciákra,
meghaladásra váró és kibontakozást ígérő
tendenciákra, mindenképpen fel kell
figyelnünk.

Bizonyos következtetéseket le lehet
azután vonni az elmúlt két év termését
vizsgálva a tapasztalatok, a kritikai és a
közönségvisszhang alapján. Az egyik
tapasztalat az, hogy a parabola jellegű és
célzatú történelmi drámák lassan alkal-
matlan eszközzé válnak hiteles mai mon-
danivaló művészi tolmácsolására. Ennek
az a legfőbb oka, hogy a párhuzamot csak
egy bizonyos ideig lehet többé-kevésbé
szellemesen fenntartani; óhatatlanul eljön
az a pont, ahol szinte erőszakosan tör föl a
múlt és jelen alapvető történelmi
ellentmondása. Ekkor az író előtt két út
áll: vagy a múltat változtatja meg, vagy a
jelent. Mindkét próbálkozás a művészi
minőség, a hatékonyság rovására megy.
Az a megoldási kísérlet is kétes értékű,
amely az általánosítás olyan fokán tartja a
művet, hogy az szinte köz-hellyé vagy
félremagyarázhatóvá, tetszés szerint
betölthetővé válik. A dilemma
meghaladásának eddigi egyetlen sikeres
példája véleményem szerint Szabó Magda
Az a szép fényes nap című „szemtelen"

történelmi színműve, amely friss gondo-
latokra húz mintegy farsangi maskarát.
Azt a feladatot pedig, amit Debrecenben
Taar Ferenc szánt volna a történelmi
drámának, hogy korrigálja a hamis nem-
zeti tudatot, mindenekelőtt maguknak a
szaktörténészeknek kell elvégezni; az
irodalmi-költői szintű leszámolás ritkán
elérhető csúcspont.

Jó néhány olyan dráma, köztük nem is
egy vígjáték, hagyományos vagy groteszk
formában került színpadjainkra, amelyek a
hétköznapok kritikáját gyakorolták az
Almási Miklós cikkében ki-fejtett módon.
Igazat kell azonban adni

neki abban, hogy a „pitiség" ábrázolása
valamiképpen maga után vonta a dráma
gondolati szintveszteségét is, „mintha ki-
kapcsolták volna az áramkört a hősökből".
A „minikörnyezet" hiteles ábrázolásához
talán túlságosan is mélyre kell hajolni,
annyira, ahonnan már nem lehet
visszatekinteni a teljesebb összefüggések
felé. S ha a közönség rá is ismer a figu-
rákban - a szomszédaira; az azonosság
felismerése köztudomásúan meglehetősen
alacsony szintű esztétikai kategória.

Ha a hatvanas évek fordulóján általános
és indokolt volt is a magyar értelmiség
önvizsgálata, történelmének reális
szemmel való felmérése; ma már nem sok
újat hoznak a mégoly tisztességes direkt
ábrázolások, s nehezen kerülik el a
didakszis veszélyét. Félő, hogy előbb-
utóbb erre a sorsra jut majd társadalmunk
„elveszett nemzedékének" ábrázolása is.
Ami az Oszlopos Simeonban meg-döbbentő
tragikumként jelentkezett, s amire még a
Tüzet viszek művészhősének sorsa is joggal
figyelmeztetett - az önpusztítás okaira és
következményeire -, az a Sziklafalban már
csak távoli motívum-ként bukkan fel, a
Harmincéves vagyokban pedig könnyed
gúnyolódás tárgya.

Megerősödött azonban egy konfliktus
gyakorisága, amelyet véleményem szerint
felületesen „nemzedéki" problémának
szoktunk nevezni. A skála nagyon széles,
hiszen olyan művek írhatók föl rá, mint a
Hetvenes évek, a Csóka család, a Vasderes, a
Tíz közül kilenc, az Anyaföld, az Aszta-
losinduló vagy éppen a Kedves bópeer...
De fel kellene ismernünk, hogy a nem-
zedékfogalom itt csak egy nagyobb és
mélyebb helyzetváltozásnak a metaforája.
A fiatalok ugyanis azok a húsz-harminc
évesek, akik - az előző generációhoz
képest - egy alapvetően megváltozott
történelmi-társadalmi környezetbe
születtek, olyan világba, ahol a kapita-
lizmus meghaladott forma, legfeljebb
tudati és magatartásbeli csökevényekben
él tovább, illetve külső-külföldi példa-ként
vonz-taszít. És míg a művek többsége,
majdnem azt mondhatnánk, tör-
vényszerűen, a múlt felől nézi a jelent,
hangot kezd kapni az a szemlélet, gondol-
junk csak a Harmincéves vagyok paradig-
matikus hangvételére, amikor már a jelen
felől tekintenek a múltra. Elképzelhető,
hogy lesznek még olyan művek, amelyek
éppen a dráma műfaji sajátosságainál
fogva kiélezik múlt és jelen ellentéteit,
egyoldalúan a jelen javára döntenek, és
nem veszik figyelembe ennek az
ellentmondásnak a dialektikáját. Ne cso-

dálkozzunk hát, ha a fiatal drámaírók,
identitásuk keresése közben másképpen
látnak, mint az előttük járók, s máshol
látják társadalmunk problémáit, bűneit,
vágyait, mint a régebbiek.

*

De „hol marad a korszakos, az össze-
foglaló erejű dráma"? - kérdezi Almási
Miklós. Ha könnyen lehetne válaszolni
erre a kérdésre, minden bizonnyal már
művekkel válaszoltak volna. És elfogult-
ság nélkül lehet állítani, hogy egyedül a
színházakat aligha lehet felelőssé tenni,
mert ez még elmaradt. A debreceni disputa
vitájából többfajta nehézségre is lehet
következtetni. Ilyen nehézség lehet, hogy -
mint Hermann István mondotta - az idő
túlhaladta az eddigi drámai formákat,
drámaírói szemléletet. Konkrét javaslatot
is tett, bár talán kissé elvont formában. A
javaslat lényege, hogy a művekben „tér és
idő konkrét egysége" érvényesüljön, tehát
csökkenjen az át-tételes, parabolisztikus
ábrázolásmód; kifejtette: el kell érkeznünk
oda, hogy merszünk legyen vállalni a
szocialista valóság belső ellentmondásait;
végül statikus jellemábrázolás helyett
mozgásában, változásában mutassák fel
alakjaikat a drámaírók.

Érdemes volna elgondolkodni azon is,
nem dezorientálja-e a drámaírókat a hős-
antihős, illúzió-dezillúzió túlságosan is
sarkított ellenpárja. A hős fogalma köré
ugyanis óhatatlanul valami dicsfény su-
garát vonják, szavából emelkedettebb
hangvételt hallanak ki. Mai társadalom-
szemléletünknek azonban sem a dicsfény,
sem a patetikus hang nem sajátja, s ezért
sokan úgy vélik, hogy „hősök nélkül"

vivőerejét vesztette a műfaj. A deheroi-
zálásnak is éppen ez volt az egyik legfőbb
vivőereje. De az antihős éppen olyan
sablonossá válhat, mint a hagyományos,
piedesztálra helyezett figura. A félreértést
valószínűleg úgy lehet tisztázni, a
zsákutcából valószínűleg úgy lehet
kikerülni, ha a „hős" fogalmát mintegy
munkahipotézisképpen - legalább első
szemléletben - kicserélik a példaszerű
emberi sors ábrázolásának az igényére. Ha
komolyan vesszük azt a félig elfelejtett
meghatározást, hogy tipikus jellemeket
kell tipikus körülmények között ábrázolni,
hiszen a „példa" hitelét éppen ez adhatja
meg. Azt hiszem, hogy Örkény István
színpadi műveinek - amelyek pedig
előadásmódjukban a szokásosnál is
megformáltabbnak ítélhetők - éppen a



tipizálás erőssége és pontossága adja a
siker lendületét. Örkény ugyanis alap-
helyzeteket fedez fel, absztrahál és szervez
színpadi képletté, legyen az akár a Tót ék , a
Macskajáték, a Vérrokonok vagy a
Kulcskeresők. Egy nagyon is igaz képlet van
ilyen-amolyan, néhol groteszk maskarába
felöltöztetve, de ezek az öltözékek
lényegében egyetlen anyagból vannak
tervezve-varrva.

Bizonyos felületes, majdhogynem
zsurnalisztikus kategorizálással szokták a
szovjet drámairodalom néhány igen ér-
dekes új alkotását „termelési" darabnak
minősíteni. Aligha lehetne riasztóbb cím-
két találni az ilyen alkotások számára, s
még riasztóbb lenne, ha a mi drámaíróin-
kon és szín házainkon is „termelési tema-
tikájú" műveket akarnának számon kérni.
Az természetesen igaz, hogy a munka az
emberi társadalom és az emberélet döntő
része, alapvető meghatározója. De Gelman
Egy ülés jegyzőkönyve című darabjában nem
a munka a téma, hanem - és sikerének
éppen ez a fő oka - a munkához mint az
emberélet egy döntő részéhez való
viszony, konfliktusa pedig a látszólag
hasznos öncsalás és a látszólag
haszontalan becsületesség között van; még
mélyebben pedig az öncsalás okáról szól -
a nagy méretekben és a felső vezetésben is
elburjánzott rossz presztízs-védelemről,
olyan állapotról, ahol az igazság létérdeket
veszélyeztető tényező-ként jelentkezik.
Tanulságos konfliktus ez, messze távol a
szakmai értelmezésű „termelési"

problémától.
Igen rokon ez a konfliktus a felelősség

vállalásának és nem vállalásának drámai
feszültségétől. Nem hiszem, hogy isme-
retlen volna számunkra a karriervágy mai
Macbeth-je, aki, ha talán csak jel-képesen,
de partnerei, barátai, családja holttestén át
harcolja ki pozícióját, vagyonát, hatalmát.
És nem volt vagy nincsen példa arra,
hogyan alakulnak ki cinkos-csoportok,
élősködve mindaddig, amíg végül azután
az egyik holló mégis-csak kivájja a másik
szemét.

Már említettem a mai nemzedék iden-
titásproblémáját, azt, hogy szinte még
megoldatlan a számukra önmaguk élet-
feladatának világos megfogalmazása. A
múlt negációja önmagában ugyanis rövid
program. A vezetés átvételének igénye
merőben formális lehet, ha nincsen tar-
talma. Hogyan harcolhatja meg drámai
harcát valaki egy életcél érdekében? Mit
kell önmagában és környezetében le-
győznie, hogy kiteljesíthesse önmagát? A

hit megszerzésének és győzelemre vitelé-
nek drámája lehet ez, netán tragédiája.

Es vissza lehet kérdezni azt is, amit a
debreceni konferencián Maróti Lajos
fogalmazott meg, hogy ti. „ez a társada-
lom, amiben mi élünk, igényli-e azt,
hogy... tükröt mutassunk neki a szín-
padról a saját konfliktusaira, a saját belső
ellentmondásaira..."? Talán mondanom
sem kell, milyen drámai lehetőséget kínál
ennek az ellentmondásnak az ábrázolása:
a saját veszélyhelyzetei előtt szemet
hunyó ember vagy emberek alakjának
felmutatása.

Mindezek a gondolatok természetesen
csak felkínált javaslatok, ajtók nyitoga-
tása, kedvébresztés. Olyan gondolatok,
amelyek esetleg nyílt vagy belső vitákat
indíthatnak. Aktualitásukat drámairodal-
munk és színházművészetünk helyzete
sugallja, Nógrád megye és a Déryné
Színház kezdeményezése igazolja.

Végül érdemesnek látszik felfigyelni
egy érdekes lehetőségre, véletlen egybe-
esésre. Azoknak, akik tájékozódni szoktak
a világszínház eseményei, változásának,
fejlődésének jelenlegi állapota felől,
nyilvánvaló módon feltűnt két érdekes
törekvés. Az egyik ezek közül a „közvet-
len" színház gondolata. A legkülönbözőbb
erőfeszítések történnek ugyanis azért,
hogy a színházművészet, amely
tulajdonképpen a dráma művészetének
látható arca, újra eleven kapcsolatba ke-
rüljön közönségével, feloldódjanak azok a
merev határok, amelyeket a zenekari árok,
a rivalda fénye húzott az elmúlt néhány
száz év során néző és játékos közé. A
maradandó élményt eszerint jobban
biztosítja a hatás közvetlensége, szinte
testi közelsége. Köztudomású, hogy Peter
Brook is a „közvetlen" színházban jelölte
meg művészi eszményképét, kísérletei
jórészt ennek a játékmódnak az el-éréséért
folynak.

A másik felismerhető tendencia a kis-
formátumú színházi produkciók elsza-
porodása. Lemondás a rafinált színpad-
technikáról, az ezerszemélyes nézőte-
rekről. Vágyódás az intimitás, a kis kö-
zösségek iránt. A személyesség szuggesz-
tív varázsának keresése. A szemtől szem-
be való közlés hatékonysága. Anélkül
persze, hogy a tartalom igényességéről, a
művészi tolmácsolás tisztességéről le kel-
lene vagy le lenne szabad mondani. És ez
is tulajdonképpen a közvetlen színház
formai feltétele.

A Déryné Színház, nyilvánvaló módon a
maga megújulását is keresve, abban a
kivételes helyzetben van, hogy adottság-

ként számolhat azokkal a feltételekkel,
amelyeket a világszínház lázas kísérlete-
zéssel keresgél, próbál megvalósítani. És
ha hosszú időn át az volt a panasza, hát-
rányérzete, hogy redukálnia kell mind-azt,
amit a nagyszínházak művészete nyújt,
akkor most érdemes felfigyelnie arra, hogy
hátránya előnnyé változott, illetve
változtatható. Eleve a kis formák szín-
háza, és talán egyetlen más együttesnek
sincs olyan lehetősége a közvetlen hang
megütésére, a közvetlen színház korszerű
megvalósítására, mint éppen neki. S ha ezt
a lehetőségét komolyan fontolóra veszi, az
ország legszélesebb hatású kísérleti
színházává válhat. Nagyszerű művészi
lehetőség adódhat, amely éppen hátrá-
nyosnak vélt helyzetéből következik.

Ez a mostani kezdeményezés is lépést
jelenthet ebben az irányban. A példát talán
éppen Salgótarján mutathatja, ahol egy
fejlődésben elmaradt hely alakította ki a
legmodernebb magyar kisvárosi vá-
rosközpontot: a hátrányt tudta sikeresen
előnyére fordítani. itt pedig ehhez a
színházi vállalkozáshoz, amelynek érté-két
alig lehet elég magasra becsülni, amely a
magyar dráma szolgálatában indul, fiatal
drámaírók segítségét kéri, szervezi. Olyan
alkotókét, akiket talán kevésbé kötnek a
már túlságosan is ki-alakult megoldások,
akik új szemléletet szólaltathatnak meg, s
akik sokoldalú bátorítást kapnak, hogy a
maguk valóságának konfliktusait
példaszerű emberi sorsokon keresztül,
legyen bár tragikus vagy komédiába hajló,
zenével átszőtt vagy mindennapos próza,
közvetlenül és erőteljesen szólaltassák
meg.


