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A pálya szélén?

A drámaíró-utánpótlás helyzete, a mai
magyar drámairodalom, a színházkultúra
egyik lényeges kérdése. A színházi
vitáinkban, cikkeinkben ritkán megfogal-
mazódó problémával legutóbb Száraz
György foglalkozott a SZÍNHÁZ 1977/2.
számában a debreceni irodalmi napok
eszmecseréjéhez kapcsolódó gondolatai-
ban. Többek között hangsúlyozta, hogy
„ha rossz a szakma általános közérzete,
akkor százszorosan rossz dolga van a
pályakezdő drámaírónak. Ami minket
akadályoz, nyom, taszít, az őt tönkre-
teszi".

Beszélgetőpartnereink Turán B. Róbert
és Schwajda György néhány évvel ezelőtt
a Színház- és Filmművészeti Főiskola első
(és egyelőre utolsó) drámaírókurzusán
végeztek, juhász Istvánnal és Köves
Istvánnal együtt. A színházhoz drámaírói
vonzalmukon, elhivatottságukon kívül
mindkettőjüket szorosabb szálak is fűzik.
Turán a Madách Színház
rendezőasszisztense, Schwajda pedig a
szolnoki Szigligeti Színház dramaturgja -
így a pályakezdés akadályait, nehézségeit a
színházi ember szemével is megítélhetik.
Erről s természetesen színházi
tapasztalataikról, el-képzeléseikről esik
majd szó a két interjúban.

Turán B. Róbert
 Mi volt a főiskolai felvételi követelménye?
 Alapfeltételként egy kész darabbal
kellett pályázni. A beérkezett, mintegy
háromszázötven mű értékelése után
körülbelül negyven szerzőjét hívták be.
Ezután még három szűrővizsga következett
a főiskolai felvételiig.

- Kik és mire tanították ?
A főtárgyat, a dramaturgiát osztály-

főnökünk, Gyárfás Miklós, a színház-és
drámatörténetet Hegedüs Géza tanította.
Gyakorlatilag Ádám Ottótól Kazimir
Károlyig, Marton Endréig mindenki
előadott az osztályunkban, ha csak egy óra
erejéig is. Előttünk tíz évvel végzeti egy
nagyon jó dramaturg osztály; ide járt
többek között Galgóczy Erzsébet, Csurka
István, Moldova György. Minket a
dramaturgiai tanulmányokon túl-

menően a darabírásra igyekeztek meg-
tanítani.

- Meg lehet tanulni drámát írni?
A színpadismeret gyakorlati dolog.

Nem lehet otthon, íróasztal mellett elsa-
játítani. A Szovjetunióban, Amerikában -
például a híres Yale egyetemen is - folyik
drámaíróképzés. Ez nem annyit jelent,
hogy az ember megtanul receptszerűen
drámát írni, hanem elsajátítja ennek a
mesterségbeli részét. Magyarországon
mindent a lírai költészet aspektusából
ítélnek meg. Egy szent lobbanás, amely
drámát is teremt... Nálunk többnyire

kötetekkel a háta mögött - prózaíró-ként,
költőként kell elfogadtatnia magát
valakinek ahhoz, hogy a színházak fel-
kérjék vagy szóba álljanak vele. Hátrány-
nyal indul, aki „csak" drámaíró szeretne
lenni.
 ön hogyan indult?
 Főiskolai vizsgafeladatként készült a

Madarak röpte című, az Ódry Színpadon
bemutatott egyfelvonásosom. Gyárfás
ismertetett meg minket Euripidész Pala-
medész című elveszett darabjának a tar-
talmával vagy pontosabban az alap-
ötletével. Ebből kellett saját elképzelésünk
szerint drámát írnunk. A zsüri Schwajda
komédiáját és az éri tragédiámat találta
jónak; a két pályamű egy este került
színre.

- Miről szól a Madarak röpte?
 A görög táborban a vezérek Trója

sikertelen ostroma miatt acsarkodnak
egymásra. Odüsszeusz különböző fon-
dorlatokkal megöleti a békepárt vezetőjét,
Palamedészt, s ügyes manőverrel
megkaparintja a táboron belüli hatalmat.

Milyen emléket őriz az előadásról?
 A legnagyobb nehézséget az idővel

való állandó küzdelem jelentette. Az Ódry
Színpad nagyon sok rendező- és
színészosztálynak ad helyet. Mi a leg-
lehetetlenebb időkben - sokszor még
éjszaka és hajnalban is - kényszerültünk
próbálni. Mindez a darab előadásán is
érződött. Ugyanakkor a rendezővel, Valló
Péterrel nagyon harmonikusan tudtam
dolgozni. Ő nem akar az író rovására
érvényesülni, tiszteli a gondolatait.
Rendezéseire egy sajátos képző-művészeti
látásmód, képi világ jellemző. A Madarak
röptét is sikerült képileg megjelenítenie.
Az ifjú rendező- és drámaíró-generáció
pályára lépésénél különösen fontos a
mienkhez hasonló együttműködés.
 A Madarak röpte óta írt újabb dara-bot?

Igen. A fiókban őrzök ötöt. Az em-

bernek önmagával szemben is legyen
annyi türelme és szakmai alázata, hogy
csak a kiérlelt műveit bocsássa közre.
Ezek-nél a darabjaimnál nem a
színpadképesség volt a fő szempont.
Inkább egy-egy gondolat „kiírása". Egyszer
azért talán majd egy rólam teljesebb képet
nyújtó válogatásba az öt darab némelyikét
beleraknám. Hatodik darabom, a Melina
bemutatását esetleg a Madách Színház
Kamaraszínháza tervezi a jövő szezonban.

- Miről szól a Melina ?
George Steiner, Fehér Ferenc és mások

is a tragédia hanyatlásáról, sőt egyenesen a
haláláról írnak. Nem hiszem, hogy a mai
kor minden konfliktust elken, s hiányoznak
a katarzissal az emberi lelket előbbre vivő
nagy összecsapások. A tragédia új
megjelenési formáit keresem, itt, a
Melinában is. A főhőst Melina
Mercouriról, a neves görög színésznőről
mintáztam, akinek a 67-es katonai puccs
után el kellett menekülnie a hazájából.
Párizsba került, ahol a görög politikai
emigráció vezérkarában dolgozott. Már
vagy öt éve élt Párizsban, amikor az anyja
meghalt. A katonai junta egy napra, a
temetésre hazaengedte. Melina egy napra
visszatérhetett ifjúsága, mű-vészi
pályafutása, élete színterére. Erről az
egyetlen napról szól a darab.
 Darabjai, különösen a Melina meg-

írásánál hasnosíthatta-e azokat a tapasz-
talatokat, színházi ismereteket, amelyeket
asszisztensként - Ádám Ottó mellett szerzett?

- Az Ádám Ottó melletti munkát fel-
tétlenül hasznosnak érzem, ezért is csiná-
lom. Rendkívüli embernek, Sztanyiszlav-
szkij mélységű színházvezetőnek és szí-
nészpedagógusnak tartom. Az a tervem,
hogy a vele folytatott beszélgetések és a
színházi munkában való részvételem
alapján könyvet írok művészi módszeré-
ről.
 Hogyan látja a magyar drámák születé-

sének színházi feltételeit ?
- Korlátozottak a bemutatási lehetőségek.

A színházak általában hét-nyolc premiert
tartanak évente, de ebből - mivel anyagilag
meghatározott keretben dolgoznak - csak
két-három magyar ősbemutatót bírnak el.
Á helyekért tehát harc folyik. Tovább
szűkíti a kört, hogy a legtöbb szerző
nyilván egyfajta színházat képzel el és
keres. Olyan rendezőt is kell találnia, aki
hozzá hasonló szellemben gondolkozik, aki
a darab végső formájának kialakításában is
segíteni tud. Sajnos, bármilyen jó darab is
a



fiókba kerül, ha nem sikerül „eladni" egy
rendezőnek.

- A fiatal drámaíróknak nyilván még több
nehézséggel kell megküzdeniük.

- Valóban. Megalázó szerep, hogy
házalniuk kell a darabjaikkal. Pályájuk
első tíz évében tulajdonképpen hitelre
dolgoznak.

 Változtat-e valamit ezen a helyzeten, hogy
a Vígszínház, a debreceni Csokonai, a
kecskeméti Katona József Színház épp az elmúlt
hetekben írt ki pályázatot fiatal drámaíróknak,
a Radnóti Miklós Színpad pedig
egyfelvonásosokat vár?
 A Vígszínház pályázata meghívásos.

Tény az is, hogy csak a Pesten bemutatott
dráma kelt igazán figyelmet. A pesti
színházaknak kellene tehát több pályá-
zatot hirdetniök. Nyitottakat, amelyekre
akárki beadhatja a darabját. Jelen esetben a
Radnóti Miklós Színpad nyújtotta lehe-
tőséggel, úgy érzem, a pályakezdő drá-
maírók nincsenek kisegítve. A színháza-
kat is meg lehet érteni némileg: nem szí-
vesen kockáztatnak a fiatalok felvállalásá-
val. A néző sokszor a színészre vagy az
íróra megy be az előadásra, a kezdő
szerzőket viszont senki sem ismeri.
Mégis, valamilyen módon a jelenlegi
színházi keretek között is lehetőséget kell
teremteni bemutatkozásukhoz.

 Milyen elképzelései vannak ?
 A színházak egy része ösztöndíjakat

biztosíthatna tehetségesnek tartott em-
bereknek, vállalva velük a rizikót. Ne
csak félig-meddig befutott fiatal próza-
írókat hívjanak meg egyszer-egyszer a
színházba, akiket aztán egy nem teljesí-
tett szerződéssel útjukra bocsátanak. A
Madách Színház például a jövőben két-
három fiatal írót szeretne ösztön-díjasként
foglalkoztatni. Alapprobléma a
publikálási lehetőség hiánya is. A
SZÍNHÁZ című folyóirat, jelentős szín-
házi lapokhoz hasonlóan, közöljön - újra -
darabokat. A főiskolai drámaíró-képzést
is hasznosnak tartanám, a mi
képzésünknél jobb körülmények között.
Végül, talán a legfontosabb: a fiatal
filmrendező-nemzedéknek több mint egy
évtized óta a Balázs Béla Stúdióban nyílik
lehetősége művészi elképzelései
valóraváltására. A fiatal drámaírók pálya-
kezdését is hasonló módon kellene meg-
könnyíteni. Fórumot, stúdiót kellene
teremteni számukra - természetesen a
fiatal rendezők, színészek segítségére is
számítva. A legfőbb cél és haszon az
lenne, hogy az írók egymással s a stúdió
körül csoportosult értelmiségiekkel vitat-
kozva, egymásnak segítséget nyújtva,

közösségi szellemben, gátlásmentesen
alkothatnának, szereznék meg a darabírás
rutinját. A „nagy" színházakban a legtöbb
fiatal szerző tele van feszültséggel,
kétségekkel, esetleg csak meg-tűrtnek
érzi magát. Itt mindez nem létezne.
Helyileg a Radnóti Miklós Irodalmi
Színpadon működhetne a szervezetileg,
pénzügyileg önálló, a hely szellemét,
tradícióit vállaló, mondjuk Radnóti
Színnek keresztelt stúdió. Az egyes
produkciókra szerződött profi színészek
minden délután háromtól hatig
játszanának, ebből következően elsősor-
ban a diákságnak. (Keresztelhetnénk „3-
tól 6-ig Színház"-nak is.) A diák
zsebszínház két hétig tartana műsoron
minden darabot, kezdetben egy-egy
szerző két egyfelvonásosát vagy két
szerző egy-egy egyfelvonásosát. Később
aztán eljuthatnánk az egész estét betöltő
darabok előadásáig. A Radnóti Szín
természetesen nem jelentene pénzkereseti
forrást az íróknak, „csupán" darabjaik
színre kerülését biztosítaná.
 Kiket képzelne el a Szín tagjainak?
 Többek között a következőket:

Asperján György, Balázs József, Boldi-
zsár Miklós, Bródy János, Császár István,
Dobai Péter, Egri Csaba, Esterházy Péter,
Juhász István, Köves István, Lengyel
Péter, Marosi Gyula, Papp Márió, Petri
György, Sárospataky István, Schwajda
György, Simonffy András, Spiró György,
Vámos Miklós, Verebes István.

Schwajda György
- Úgy érzem, drámaírói munkásságomról
addig nincs jogom beszélni, amíg nem
értem el eredményeket, nem írtam
legalább egy jelentős darabot.
 Nem túl szigorú önmagához ?
- Nem. Most ünneplem első bemutatott

darabom, A bohóc hírhedt bukásának
tízéves évfordulóját. Azóta még mindig
csak úgynevezett tehetség vagyok, de ez
már annyi idő után nekem is, mások-nak
is kissé gyanús. A mai magyar
drámairodalomban nem jegyzik a nevem.
Nem tudom, mennyit érek, lesz-e erőm,
tehetségem bizonyítani.
 A jövő évad műsorterveiben két drámája

is szerepel.
- A művekről talán a huszonötödik

színházbeli és miskolci bemutatójuk után
lehetne érdemben szólni. S az sem biztos,
hogy nekem.

- Dramaturgnak vagy írónak érzi magát
elsősorban?

 Mint dramaturg állandó lelkiismeret-

furdalást érzek, hogy biztos csak azért

tartok olyan rossznak egy darabot, mert
az író szemével nézem. Aztán, akár
Székely Gábor véleménye, akár a nálunk
elutasított, máshol előadott darab fogad-
tatása, kritikája igazolja, hogy mindig
pontosan ítéltem. A bennem levő görcsöt
csak úgy tudnám feloldani, ha el-
dönteném, író vagy dramaturg leszek. Ez
a kettősség sokszor akadályoz dramaturgi
munkámban. Egyik írónk például, amikor
közöltem vele, hogy darabja ezért és
ezért nem olyan jó, átdolgozásra szorul -
felháborodottan tiltakozott. Kijelentette,
még nem fordult elő a magyar
irodalomban, hogy az egyik író a másik
író munkáját rossznak minősítse. Ez -
legalábbis a mai magyar irodalmi életben
- valóban nem nagyon fordulhat elő.
Léteznek ugyan íróbarátságok, az esetek
többségében azonban az egyik író
könnyes szemmel közli a másikkal, hogy
az tökéleteset, zseniálisat alkotott. Leg-
feljebb, hogy a vélemény igaznak tűnjön,
hozzáteszi, ő a háromszázadik oldalon az
„és" helyett „de" -t írt volna. Mind-ketten
elégedettek, aki dicsér, mert meg tudta
őrizni barátságukat, s legközelebb
visszakaphatja a bókokat. Akit pedig
megdicsértek, elhiszi, hogy remekművet
hozott létre. Az előbb említett eset is
bizonyítja helyzetem fonák kettősségét,
kényességét.
 Mi a véleménye, a mai magyar drámák

milyen szerepet töltenek be színházkultúránk-
ban ?
Mennyiségileg fantasztikusat, minő-

ségileg alig-alig meghatározót. Az elmúlt
három évadban például csaknem kilenc-
ven eredeti magyar darabot mutattak be.
De az elképesztően magas szám mögött
alig van eredmény. A kilencven darab
nagy része értéktelen, talán csak
néhányuk éri meg az elkövetkező évado-
kat. Sütő Lócsiszárja - ebben biztos
vagyok - maradandó alkotás. A magyar
drámák létrehozását jelentős ügynek,
nem pedig kampánynak kellene tekinteni.
Többek között, évente csak hat-hét
művet, de színvonalasakat kellene mű-
sorra tűzni. S fontos lenne, hogy ezeket
színházaink a mai gyakorlattól eltérően
után játsszák.

- Miben látja a drámák színvonalbeli
problémáját?

- Az író számára a legfontosabb a
valósághoz fűződő eleven kapcsolat. Ha
ez meglazul vagy megszűnik, akkor a
művek hamis tételeket bizonygatnak,
álproblémákról vagy az alkotó lelki
sebeiről szólnak. Drámáink egyik fő



hibája időszerűtlenségük. Sok írónk még
mindig a forradalmi harc kétféle vezetési
módszerét érzi a legfontosabb problémá-
nak. De társadalmi fejlődésünk, politikánk
régóta eldöntötte ezt a kérdést. Ez a
tematika fantasztikusan aktuális lett volna
1957 táján, de ma fáziseltolódáshoz vezet.
Próza- és drámaíróinkat ezenkívül a
legjobban a magyar értelmiség helyzete,
problémái izgatják. De a színpadról
többnyire csak az írók magánéleti
problémáit, sirámait halljuk különböző
értelmiségi figurák szájából.

- Mindez jellemző a fiatal drámaírókra is ?
- Fiatal drámaírók lényegében nin-

csenek. Két dologról beszélhetünk. Egy-
részt a néhány éve indult, első köteteik-kel
sikert aratott prózaírók kacérkodnak a
színházzal, s viszont. De e fiatalok java
része babérjain ülve olyan mélységesen
önelégült és biztos magában, hogy ennek
alapján nem tételezem fel, hogy írnak
majd valamit a színházaknak. A Színház-
és Filmművészeti Főiskola színész- és
rendezőnövendékeinek vizsgaelőadására
most egyfelvonásosokat akar íratni né-
hány fiatal prózaíróval. A felkérést leg-
többen visszautasították. Sőt, egyikük még
egy nagyképű levélben szinte kikérte
magának az ajánlatot; szó sem lehet arról,
hogy ő idáig süllyedjen. Akadnak aztán
szép számmal olyan fiatalok is, akiknek
belső igényük a drámaírás. Vannak
köztük, akik prózát is írnak - több-
kevesebb sikerrel - mások „csak"
drámával próbálkoznak. Darabjaik
végigjárják a színházi dramaturgiákat, de
többségüket sehol sem tűzik műsorra. A
színházak a kezdő s a befutott szerzők
rossz művei közül inkább az utóbbiakét
választják.

Hogyan kerülhet be mégis a színházba
e g y fiatal író?

- Erre a legbiztosabb mód, ha olyan
rendezőt talál, akivel kölcsönösen bíznak
egymásban, akivel kölcsönösen felvállal-
ják egymást. Példaként Vámos Miklós és
Valló Péter kapcsolatát említeném.

- A bemutatkozás nehézségein kívül, a ru-
tintalanságból, színpadi, dramaturgiai
ismeretek hiányából adódó kezdeti
sikertelenségek gyakran elveszik a fiatalok
kedvét a további próbálkozásoktól. Ön -
egykori főiskolai tapasztalatai alapján -
taníthatónak, tartja-e a darabírást ?

- Nem nagyon. Inkább csak egyfajta
általános színházismeretet, dramaturgiai,
drámaírói technikát lehet elsajátítani.
Gyárfás Miklós egyetlen dologra igye-
kezett minket rávezetni: próbáljunk meg
kedvenc drámaíróinktól, az egész dráma

történettől, stílusoktól és irányzatoktól
függetlenül önmagunk lenni.

- Beszéljünk most dramaturgiai munkás-
ságáról, elképzeléseiről. Miért kerül sor olyan
ritkán Szolnokon eredeti magyar darab
bemutatójára ?

-- Körülbelül tíz íróval van több éve
megkötött, érvényes szerződésünk, de
eddig egyetlen sort sem írtak le. Időnként
különböző folyóiratok fotóiról mosolyog-
nak rám, permetezési és főzési tanácsokat
adva.

- Miért nem teljesítették a szerződésüket?
 A fő ok nyilván, a mondanivaló, az

önkifejezés belső kényszerének hiánya.
Megtörténik az is, h o g y megijednek tő-
lünk, mert állítólag maximalisták va-
gyunk. Önmagunkkal szemben valóban, s
olyan írókkal szeretnénk dolgozni, akik
magukkal szemben is azok. Másrészt a mi
igényességünk a világszínvonallal mérve
éppen csak minimálisnak tűnik.

- S anyagi okok ?
- A tíz író közül nem egy nagyon magas

összeget vett fel színházunkban. Mi
általában igyekszünk különböző for-
mákban a maximális honoráriumot kifi-
zetni. Hiszen kétségtelen, hogy amíg egy
vidéki színház maximum huszonöt-
harmincszor tud eljátszani egy darabot,
addig mondjuk a Vígszínház sikeres széria
esetén akár százszor is. A tantiémben
tehát a vidéki színház hátrányára nagy
különbségek mutatkoznak. Tény viszont,
hogy az én tíz íróm Pesten sem jelentke-
zett drámával.

- Milyennek tartja a dramaturgok helyét a
színházi struktúrában?
 A legtöbb dramaturg mindig arról

panaszkodik, hogy nem érzi magát meg-
becsült embernek. A színházi vezetés,
rendező s író nem veszi igazán figyelem-
be a véleményüket. Nincs meg a helyük a
színház közösségében. Nagyon kevés
elégedett dramaturgot ismerek, ők is
pontosan tudják, hogy cselekvési és moz-
gási terük nagyon korlátozott. Azt hiszem,
az ország egyetlen önmagával elégedett
dramaturgja Czímer József.
 Véleménye szerint jogos Czímer elége-

dettsége?
 Messziről nézve Pécsett valóban

nagyszerű dolgok történnek. Évente négy-
öt új magyar dráma születik, és ami a
legfontosabb, ezeket olyan jelentős írók
hozzák létre, mint Illyés Gyula v a g y Her-
nádi. Mindez önmagában is elég lehet egy
dramaturg elégedettségéhez. De szá-
momra az is érthető lenne, ha Czímer nem
ennyire elégedett. Mert az előbb em-

lített tények mellett van még egy tény. A ,

hogy ezeknek a drámáknak, legyen Illyés
vagy Hernádi a szerző, egyetlen magyar
színház sem vállalkozik az utánjátszására.
Miért? Azt hiszem, azért, mert Czímer
elmélete tévedésen alapszik. Személyesen
tőle tudom, hogy új dramaturgiája lé-
nyegében a következő: nem utólag kell egy
elkészült drámát javítgatni, „toldoz-ni,
foldozni", hanem az írói gondolat
megszületésénél kell jelen lenni, és csakis
ott szabad segédkezni. Nos, úgy vélem, a
művész „gondolata" a legszuverénebb és
legsajátosabb emberi pillanat. Ott, abban
senki másnak helye nincs. Legyen
dramaturg vagy hites feleség. És nincs is rá
szükség. Petőfit nem kellett oldalba böknie
senkinek, hogy jusson már eszébe a
világszabadság gondolata. Vagy ha már
bökdösni kell, akkor nem Petőfi az illető.
Az író agyában sok-sok gondolat
megfordul, míg egy igazit ki is mond. A
többit borítsa feledés. Biztos vagyok
benne, ha Illyés egyedül van gondolataival,
nem írja meg például az Orpheus a
felvilágban című darabját.

De igenis jelen kell lennünk, amikor
megszületett az írói gondolat és segítenünk
kell „foldozni", hogy színpadtechnikailag,
drámailag a legtökéletesebb formában és
ne elnagyolva szólaljon meg. Hernádinak
zseniális gondolatai vannak, darabjai
viszont vázlatok, alakjai tételfigurák, nem
valódi emberek, kizárólag azért, mert senki
sem bírja rá, hogy ugyanennyi energiával
még egyszer neki-ugorjon munkáinak és
most már a „lényegtelenebb" dolgokba is
behatoljon. Ha egyszer megtenné, akár
világirodalmi rangú drámát is tudna írni.
Mindez lehet, hogy az én tévedésem
Czímerével szem-ben, de úgy vélem, hogy
a fenn említett tény - ezeket a darabokat
senki sem újítja föl -, talán engem igazol.

Hasznosnak érzi-e dramaturgiai munkáját,
értékesnek-e színházi tapasztalatait?

- Magamnak s más dramaturgnak is
kívánom, hogy szándékában, felkészült-
ségében s szerénységében mindig Székely
Gáborhoz hasonló rendezővel legyen
dolga. Legfőképp azért az évenkénti négy-
öt hétért végzem a dramaturgiai munkát,
amikor, ha nem is társa, de részese lehetek
a munkájának. Ilyenkor dramaturgként
nincs is rám szükség; próbák közben, után
fantasztikusan jól beszélgetünk,
vitatkozunk. Egyedül ilyen-kor érzem,
hogy színházat csinálok, vagy
pontosabban: körülöttem színházat csi-
nálnak.


