
v
r
h
i
c
r
é

m

E

h
e
k

k
e

a
s
d
h
s
g
a
n
M
h
e
n
c
k
e

K

S

fórum
észeti irányzatban, ami csak egy szűk
éteghez szól. Legyen az irodalom, szín-
áz, film, képzőművészet vagy zene. Az
zgat, hogyan lehetne olyan színházat
sinálni, amelyik a társadalom minden
étegéhez, osztályához, különböző korú
s ízlésű emberekhez egyformán szól.
- Min dolgozik jelenleg?
- Regényt és drámát is írok, de nem
erek még beszélni róluk.
- A z utóbbi években keveset publikál.
gyesek szerint kifulladt. Esetleg bénítólag

at Önre a Makra és a Névnap sikere, s az
nnek következtében kialakult olvasói és
ritikusi elvárások?
-- Aki hosszú távon fut, az kifullad, és
ell egy kis idő, amíg összeszedi az erejét
gy újabb hosszú távhoz.
Ugyanakkor senki nem tud állandóan

zonos színvonalon dolgozni. A legegy-
zerűbb nyilván az lenne, ha gyengébb
olgaimat meg sem írnám: de hát ez is
ozzátartozik az erőgyűjtéshez. De nem a
zínvonalra vonatkozó „elvárások" ag-
asztanak igazán. Aggasztóbbnak érzem
zt, amit közönségesen „beskatulyázás-
ak" nevezünk. Tehát: aki szerette a
akrát, egy újabb Makrát vár tőlem. Csak

ogy valamit azért megismételni, mert
gyszer már bevált, fölösleges. Az olvasó
yilván nem kap újabb Makrát, ezért
salódott lesz. Csalódása ellenkezést vált
i belőle. És nekem először majd ezt az
llenkezést kell legyőznöm.
- Ehhez sok sikert kívánunk !

övetkező számaink tartalmából:

zántó Judit:
Kísérleti Nyulak Szigete

Tarján Tamás:
Egy fő az két fő

Csik István:

Beszélgetés Schäffer Judittal

Bécsy Tamás:

Az írott szövegek és a színjáték

Szekrényesy Júlia:
Drámák a színház körül

Koltai Tamás:
„Jobb életre vezet már szenvedésem"

György Eszter:
Győri játékszín

FÖLDES ANNA

Új magyar dráma -
új magyar színház

Az idén szokatlan módon két évadvégi
összefoglalót közöl a SZÍNHÁZ. Her-
mann István a budapesti színházakban
megismert drámatermést, Koltai Tamás
viszont az ország színpadain jelentkező új
színházi törekvéseket elemezte. A ket-
tősség - amit közvetlenül talán szerkesz-
tési, gyakorlati szempontok indokolhattak
- kimondatlanul színházi életünk
legsúlyosabb gondját, konfliktusát tük-
rözi. A párhuzamos elemzések eo ipso
kifejezik azt az aggasztó tendenciát,
amely már évek óta érzékelhető, de az
elmúlt évadban szembetűnővé lett: a
legizgalmasabb, legprogresszívebb szín-
házi törekvések és eredmények lényegé-
ben az új magyar drámairodalomtól füg-
getlenül bontakoztak ki, azzal egy időben,
de mégis elszigetelten fejlődnek. Érdemes
ebből a szempontból újraolvasni Koltai
Tamás alapos összefoglalását: a
legbiztatóbb színházi, stílusbeli ered-
ményként értékelt előadások szerzői
névsora Csehovtól Dosztojevszkijig,
Shakespeare-től Ödön von Horváthig és
Büchnerig ível, a hazai drámaírók közül
viszont kizárólag Füst Milán és Déry
szerepel, az utóbbi egy fél évszázados
avantgarde játékával. A „legfiatalabb"

szerző is évtizede halott: Sarkadi Oszlopos
Simeonja felújítás.

Könnyű dolgunk lenne, ha a tanul-
mánynak ezt a féloldalasságát a kritikus
szemére vethetnénk. Hogy Koltai szűk-
keblűen értékelte az itt mutatkozó ered-
ményeket, elfeledkezett erről vagy arról a
biztató színpadi találkozásról. Csak-hogy
Koltai „mulasztása" mögött egy valóságos
hiány tátong, a felelősség nem a kritikust
terheli.

Az új magyar dráma és az új magyar
színház találkozása még mindig csak ritka
ünnep az évadok körforgásában, sőt, az
utóbbi időben - éppen a konvenciókkal
szakító, merészen új színházi nyelvet
kereső fiatal együttesek megizmosodása
idején - alig-alig tapasztalható. Akik
elfogultan védik a mundér becsületét,
természetesen belekapaszkodhatnak
néhány emlékezetes kivételbe. Magam
sem felejtem el, hogy a Tóték első
bemutatója Kazimir Károly és Latino-

vits Zoltán színházi teljesítménye által lett
színháztörténeti esemény. Székely Gábor
nevét a Macskajáték szolnoki be-mutatója
után jegyeztük meg. Sütő András első
hazai otthona a kaposvári Csiky Gergely
Színház volt, és a Zsámbéki Gábor
vezette együttes nem utolsó-sorban az ő
drámáinak előadásával kovácsolódott
olyan keményre, feszesre: Vajda László,
Koltai Róbert, Rajhona Ádám Sütő
szövegén nőttek vezető színésszé. Iglódi
István a Cserepes Margit házassága
rendezésével szólt bele a be-mutató idején
már élesedő színházi vitába. Ezek a
kétségbe nem vonható, számon tartott
eredmények azonban, véleményem
szerint, nem takarhatják el előlünk a
létező, mélyülő konfliktust.

Visszapillantó tükörben

Ha a magyar dráma és a magyar színház
elmulasztott találkozására történelmi
analógiát keresünk, találóbb és tanulsá-
gában elgondolkodtatóbb egy közelebbi
példa - a Thália Társaság és a magyar
dráma hamvába holt kapcsolata. Mert a
modern, a való élet ellentmondásait is
tükröző, másutt nem játszott darabok
bemutatására szövetkezett haladó szín-házi
társaság tragikus mulasztása éppen az,
hogy műsorpolitikájában nem tudott
magyarrá lenni. Történtek ugyan kezde-
ményezések, erőfeszítések, születtek pá-
lyázatok, de lényegében eredménytelenül.
Négy esztendő repertoárján mindössze
négy, azóta már feledésbe merült új
magyar egyfelvonásos szerepelt, (Rész-
letesen lásd: Katona Ferenc és Dénes
Tibor: A Thália története, 1954.) Az
egyetlen neves író, aki darabot adott a
Tháliának, Lengyel Menyhért volt. De
mivel a modern színház híveinek szűk
körű társulása mindvégig helyiség és
szerződtetett együttes nélkül való ad hoc
társaság maradt, A nagy fejedelme)
mindössze háromszor játszották. Ez a tény
feltehetően nem vonzotta a kor íróit a
Tháliához. Hevesi Sándor, ami-kor három
évtizeddel később szembenéz az egykori
repertoár hiányosságaival, mentséget
keresve magyarázattal szolgál: „A magyar
drámaírás akkor még a völgyek mélyén
tapogatódzott, a budapesti színpadokat a
francia darabok özönvize borította el, s az
újjal kísérletező magyar írókat (Bródy,
Gárdonyi stb.) mohón foglalták le a szín-
házak. Mi tehát a színpadi reformot csak-is
idegen anyagon vihettük keresztül." (Miért
kellett a Thália?)

A napjainkban megújult fiatal színház



- amit szabatosabban, találóbban talán
valóban „szembesítő színháznak" nevez-
hetünk - kibontakozása kezdetén még
inkább hivatkozhatott volna arra, amire
Hevesi, hogy az igazán tehetséges, be-
érkezett vagy sokat ígérő szerzők kegyei-
ért versengenek a budapesti dramaturgiák,
és ők a végeken - Kaposvárott,
Kecskeméten, Szolnokon - sem nevek-
ben, sem anyagiakban nem tudnak ver-
sengeni a nagyszínházakkal. Akármilyen
kis ország vagyunk, mégis számít a
földrajzi távolság, a Budapest-centrikus
kulturális élet százados hagyománya, az
adott, szűkebb nézőközönség sokszor már
elrontott ízlése, közönye.

Az évek során azonban fordult a hely-
zet, és őszintén helyeselhető gyakorlattá
vált, hogy értékes, új magyar drámák
vidéken kerültek először színpadra. Élen
járt ebben a törekvésben a Berényi Gábor
vezette szolnoki színház, később a pécsi és
a veszprémi dramaturgia. Eredményeik
közé sorolható a többi között Illyés és
Hernádi darabjainak következetes
színpadra állítása. De sor került izgalmas,
ígéretes kezdeményezésre más
színházakban is: Weöres Sándor Octopusát
Kaposvárott, Örkény Kulcskeresőkjét
Szolnokon, Kertész Ákos Sziklafalát
Egerben láttuk először. Sütő András is
Kaposvárott találkozott a magyar
nézőkkel. Mégis nyílt titok, hogy éppen a
magyar színjátszás legizgalmasabb,
legtöbb újat létrehozó mű-helyeiben -
Zsámbékinál, Rusztnál - a megérdemeltnél
kisebb teret, szerepet kapott az új magyar
dráma. Amikor évekkel ezelőtt egy
interjúban szóvá tettem, Zsámbéki
elismerte ezt, és gárdájának fiatalságával
érvelt, azzal, hogy még nem alakult ki a
színház körül a fiatal íróknak az a köre,
melyet szeretnének. Meglehet, hogy a
megváltozott szituációban, az új színházi
felállásban újra korai a sürgetés, de nem
árt idejében szólni, napirenden tartani a
témát. Már csak azért is, mert a kaposvári
szellemet tovább őrző, reményekre
jogosító Csiky Gergely Színház egyébként
sokrétű, igényes műsortervében az idén
sem szerepel egyetlen új magyar dráma
sem.

De maradjunk még mindig a konfliktus
gyökerét keresve a történelmi példáknál.

Bródy, Lengyel, Móricz és a többiek

Az új magyar dráma és a kortársi szín-ház
kapcsolatát történelmi távlatban nemigen
szokták vizsgálni. Éppen ezért rendkívül
tanulságos ebből a szempont-

ból is Nagy Péter Drámai arcélek című
kötete, amely abból indul ki, hogy „a
dráma az a műfaj, ahol az író sosincs
egyedül, pusztán saját tehetségével, alkotó
géniuszával, eszméivel, hanem mindig
közegben van : az éppen aktuálisan létező
színházművészet és színházi közönség
közegében". Nagy Péter nyomon követi
egy a miénket megelőző korszak
legnagyobb tehetségeinek a színház iránt
való reménytelen vonzódását, a színházzal
való erőt és tehetséget őrlő küzdelmét és a
kommersz szín-ház előtti behódolását.

Bródy Sándorról szólva felveti: mi lett
volna, ha ez a bizonyos színházi közeg
előnyösebb, ha a fiatal Bródy Sándor
találkozik egy magyar Antoine-nal, egy
Brahmmal, ha valaki valóban szárnyat ad
színházi próbálkozásainak - de neki csak
Beöthy László jutott. Nagy Péter Lengyel
Menyhért-tanulmányában is előtérbe kerül
az írónak saját ambíciója és a
közönségsiker közötti vergődése, és
lényegében ezzel magyarázza Nagy Péter,
hogy az író az ibseni iskolából indult, és
bernsteini mélységekbe zuhant; tehetséges
ember-nek indult, és ügyes emberként
végezte. De a valóra nem váltott lehetőség
nagy példája Móricz Zsigmond is. Nagy
Péter, ha nem is helyezi Móriczot olyan
magas drámaírói piedesztálra, mint Hubay
Miklós, tárgyilagos elemzéssel igazolja,
milyen erőteljes drámai tehetség sikkadt
el, rekedt meg éppen a megfelelő színházi
közeg, széles és értő színházi közönség,
az író törekvéseit felvállaló színházi
szakember támogatása híján, és azért is,
mert az író megpróbálta a magyar színpad
tradícióit és a szórakoztatóipar részévé lett
színházi követelményeket a saját, a kor
égető problémáiból eredeztetett
közlendőjével, a valóságból táplálkozó
tehetségével összeegyeztetni.

Az irodalomtörténet kínálta aktuális
következtetést akár le se vonjuk. Hiszen
általánosságban, a dráma és a színház
lehetséges és szükséges kapcsolatáról
szólva megteszi Nagy Péter; konkrétan
pedig - kortárs tehetségek kísérleteit és
kudarcait sorolva viszont - könnyen
melléfogunk. Mert nyilvánvaló, hogy a
tehetség vargabetűinek számtalan egyé-ni,
alkotáslélektan, pszichológiai oka is van.
Hiába fájlalja például a kritika, hogy
Galgóczi Erzsébet nem találkozott a maga
Hevesi Sándorával, aki drámai természetű
epikus tehetségét méltóképpen színpadra
segítse, amikor a gyakorlatból tudjuk,
hogy az író közönyö-

sen és szkeptikusan elzárkózik a szín-
padtól, nem vállalja, legfeljebb tűri az
adaptációt. Persze az is igaz, hogy bár
Szabó Magdának korábbi keserű szín-házi
tapasztalatai évekre elvették a kedvét a
színpadtól, később A z a szép, fényes nap
című drámájának fogadtatása viszont
viharos gyorsasággal visszabódította.

Két (kiragadott) évad példája

A szellemi életünk problémáit feszegető
írásokban újabban fel-felüti fejét a közel-
múlt iránti nosztalgia. És való igaz, táv-
latban művek igazolják a korszak később
kifényesedett auráját. Az irodalmi élet
felpezsdülésével, a magyar művész-film
biztató sikersorozatával, a vitaszellem
megélénkülésével egy időben kezdődött
az a színházi változás, amelynek
jellegéről, folyamatáról ugyancsak Koltai
Tamás szól a Nagyvilág októberi
számában. De ne teremtsünk történelem-
hamisító vagy szelídebb szóval múltat
fényesítő mítoszokat.

Egyetlen évad drámatermése nyilván-
valóan nem alkalmas arra, hogy
mennyiségéből, színvonalából, jellegéből
mértékadó következtetéseket vonhassunk
le. Az időegység túlságosan rövid ahhoz,
hogy bármiféle tendenciát fel-
fedezhessünk, nyomon követhessünk, s a
létrejött metszetben kiküszöbölhetetlenül
nagy az esetlegességek szerepe. Mégis,
éppen az említett nosztalgiák
kontrolljaként, találomra utánanéztem a
sokat emlegetett 1968-as év drámai-
színházi mérlegének. Egy összegező ki-
mutatásból kiderül, hogy „természetesen"
ismét előbbre léptünk a magyar dráma
területén, hiszen az előző évi 41 helyett 55
magyar mű került színpadra, köztük
Gyurkó László Szerelmem, Elektrája, Illyés
Kegyence, Sánta Ferenc Éjszakája, Dobozy
Imre Eljött a tavasza. Ám ugyanebben az
évadban a legtöbb szín-házban és a
legtöbbször játszott darab az Isten veled,
édes Piroskám (551 előadás!). A
listavezetők között szerepel még a Lulu, a
Maya és egy Jókai-adaptáció. Száznál
többször mindössze két magyar darabot
játszottak 1968-ban: Illyés Gyula
Fáklyaláng ját és Fehér Klára Nem vagyunk
angyalok című darabját.

És mi történt fél évtizeddel később, a
hozzánk időben, színházi tudatban,
szellemben még közelebb álló 1972-73-as
évadban? Erre vonatkozóan alapos és
értékes felmérést, tapasztalati anyagot
kínál a Színházi Intézet mérlege - A mai
magyar dráma egy évad tükrében.



Ez az ötesztendős távlat birtokában
szerkesztett gyűjtemény egy olyan évad
tanulságait méri fel, amelynek címlistája
harminc művet ölel fel, és nem is akár-
milyen darabokat. Ebben az évadban
mutatták be Déry Képzelt riportját, Illyés
Testvérekjét, Kertész Ákos Névnap ját,
Maróti Lajos A z utolsó utáni éjszaka című
művét. A színházi évad eseménye volt
Örkény-Nemeskürty A holtak hallgatása
című rekviemje, meglepetése Páskándi
Géza Tornyot választok című drámája. Az
azóta is számon tartott, bár-mikor
felújítható darabok mellett a többi között
bemutatták még Békés József, Dallos
Szilvia, Fekete Sándor, Gosztonyi János,
Juhász István, Polgár András, Padisák
Mihály, Révész G. István és Végh Antal
egy-egy, azóta nem nagyon emlegetett
művét. A két, önkényesen összeállított
lista kritikának túlságosan sommás - nem
is azzal a céllal készült -, de talán
érzékelteti, hogy a leggazdagabb évadban
is jóval több az egyetlen szériában
kifulladó kísérlet, mint a fel-újítást ígérő
bemutató. A magam részéről azonban nem
ebben érzem az elemzett évad neuralgikus
pontját.

Elgondolkodtatóbb az évad színpadra
került szerzőinek a kötetben közölt val-
lomássorozata. A magnóra felvett, egy-
mástól nagyon is eltérő nyilatkozatokból
egy dolog egybehangzóan kiderül. Hogy a
„szerencsés" szerzők valamennyien
elégedetlenek a magyar színházzal, az írók
és a dramaturgiák kapcsolatával, a
rendezőkkel, a színházi vállalkozókedvvel
és az uralkodó játékstílussal. A
kérdezettek általában nem saját
sérelmeiket hánytorgatják, inkább álta-
lános - szakmai és nézőtéri - tapasztalataik
alapján bírálják színházi életünk nehezen
mozduló állóvizét. Egyes szám első
személyben pendít meg egy akkor-tájt már
észlelhető, azóta elmélyült szak-mai
konfliktust Páskándi Géza, amikor
felsorolja azokat a rendezőket, akikről azt
érzi, hogy valószínűleg rendelkeznének a
Páskándi-drámák zárját megnyitó kulccsal,
majd sajnálkozva hozzáteszi, hogy a
felsoroltak azonban valószínűleg nem
élvezik eléggé darabjait. Az író talán nem
is szemrehányásnak szánja, csak éppen
fájlalja, hogy Sík Ferenc, Ruszt József,
Sándor János, Paál István vagy Asher
Tamás nem érdeklődnek írásai iránt.

A rendezők nyilatkozataikban, vallo-
másaikban ezúttal nem dobják vissza a
labdát a színházi állapotok ellen berzen-
kedő íróknak, ellenkezőleg, szinte ki-

vétel nélkül állást foglalnak az új magyar
művek előadásának fontossága mellett.
Várkonyi Zoltán, aki a szóban forgó
évadban valóban kemény küzdelmet ví-
vott azért, hogy A holtak hallgatása szín-
padra kerülhessen, meg is fogalmazta,
hogy az új magyar dráma mindent meg-
előz. Berényi Gábor az író és a rendező
alkotó együttműködéséről szólt, Sík
Ferenc pedig úgy nyilatkozott, hogy
legszívesebben élő szerzőkkel dolgozik. A
vallomások tehát látszólag megnyug-
tatóak, mert az összecsendülő kórusban
még véletlenül sem akad senki, aki akár
csak másodrendű kérdésnek is tartaná az
új magyar művek színpadra segítését.
„Magyar darabok nélkül elképzelhetetlen
színházat csinálni - mondja Kazimir
Károly is, de nyomban hozzáfűzi, hogy -
nem mindenáron és nem is mindig csak
magyar darabot kell adnunk. Magyar
darab az is, amit magyarul játszunk. Ha
egy jó Shakespeare-t előadunk Arany
János fordításában, akkor azt magyar
darabnak érezhetjük." Attól tartok, hogy
ha Kazimir Károly már korábban is ezzel
nyugtatja lelkiismeretét, akkor nem
tapsolhattunk volna neki a Tóték első
bemutatóján, a Ki lesz a bálanya?

stúdióelőadásán, a Rozsdatemető Thália-
beli premierjén. Marton László, aki nyi-
latkozata szerint addigi pályafutása során
körülbelül tizenöt magyar darabot ren-
dezett, polemikus éllel veti fel, hogy
„színházi közvéleményünkben . . . divat
egy rendező rangját azzal mérni, hogy
milyen klasszikusokat rendezett".

A kiragadott mondatok is sejtetik a a
tettek és eredmények mögött lappangó
feszültséget, s tükrözik, hogy a magyar
dráma szempontjából kiemelkedő évadban
is milyen sok még a megoldatlan gond.
Egyik-másik mintha azóta is csak dagadt,
duzzadt volna. Valami azonban
alapvetően megváltozott. A fél évtizeddel
ezelőtti helyzetre még valóban jellemző
Örkény István sóhaja: „Drámairodalmunk
pezsgésben van, bár elmondhatnánk
ugyanezt a színházról." Az elmúlt évad
műsorára, legjobb előadásaira, Zsámbéki
Gábor Ivanov-rendezésére, Asher Tamás
Mesél a bécsi erdőjére, Székely Gábor
Boldogtalanokjára visszagondolva már-már
hajlamos vagyok arra, hogy visszájára
fordítsam Örkény sóhaját. Színházi életünk
pezsgésben van, de vajon elmondhatjuk-e
ugyanezt a magyar drámáról

Kielégítetlen várakozással
Távol áll tőlem, hogy egyetlen szürkébbre
sikerült évad után drámairodalmunk
hullámvölgyéről vagy válságáról
lamentáljak. Hiszen köztudott, hogy minél
rövidebb időegységet vizsgálunk, annál
nagyobbra nő a véletlenek szerepe, s az új
magyar drámatermés nem a nap-tári év
szerint érik be, mint a búza. De
kétségtelen - utaltam is rá -, hogy éppen
azok, akiknek alkotásaira a legbüszkéb-
bek voltunk és vagyunk, akiknek darab-
jaival igazoltuk a hetvenes évek kezde-
tének fellendülését, mostanában csalódást
okoztak. Sütő András drámatrilógiájának
záróköve, a Káin és Ábel, úgy tetszik, sem
mélységében, sem drámai intenzitásában,
gondolati erejében nem éri el az előzőket.
Páskándi Géza (A kecskeméti Katona
József Színház elő-adása cáfolja ezt az
állítást - A szerk.) rangját máig az
évadban Győrött újjá-született Vendégség
méri. Csurka István életművében pedig
valószínűleg igen szerény hely illeti meg
a Nagytakarítást. S bár a sajtó és a közönség
is elismeréssel fogadta Szabó Magda
Régimódi történetének színpadi változatát,
az adaptáció ön-értéke kétségkívül
elmarad az azt ihlető
dokumentumregénytől. Mándy Iván a
Thália színházbeli premierje után sem
találkozott a drámai műfajjal, Hernádi
Gyulát pedig a Bajcsy-Zsilinszky-dráma
bemutatója idején már a tartalom és forma
zsákutcája fenyegette. Es még
folytathatnánk a kudarcok, félsikerek
felsorolását, számba vehetnénk azokat az
írókat - pályakezdő és első drámán innen
levő tehetségeket - akiket: hiába vártunk
színpadra az idén.

A kritika szemrehányása egyébként:
sem pótolhatja a társadalmi, színházi
megrendelést. A kritikusnak is számolnia
kell azzal, hogy a magyar dráma jelenét,
fejlődési tendenciáit jó néhány szín-házon
kívüli - társadalmi, politikai, anyagi -
tényező is befolyásolja. Mindezek
számbavétele helyett most, úgy érzem,
elég, ha szembenézünk azzal a ténnyel,
ami a SZÍNHÁZ két évadvégi
összefoglalójából és az itt elmondottakból
következik. Hogy hiába sürgettük,
egyelőre nem jött létre az új magyar drá-
ma és az új magyar színház szövetsége.

Ez megint csak nem jelenti azt, hogy
színpadra érett drámák többsége (tud-
tommal) ne kapott volna színpadot. Bár e
körül is kavarodott némi vita a kézel-
múltban. Nem jelenti azt sem, hogy ne
történtek volna országos és helyi pró-
bálkozások, ösztönző erőfeszítések. De



mintha a magyar dráma támogatása és a
megmerevedett színházi nyelv forra-
dalmasítása, újjáteremtése két külön
feladattá vált volna. Mintha mások feje
fájna az egyikért és a másikért. Pedig
nyilvánvaló, hogy színházi életünkben
egyik sem reszortfeladat. S ha szórvá-
nyosan sor került is az elmúlt évadokban
néhány biztató találkozásra, ezt
 éppen mert az elmúlt évadban hiába
vártuk a folytatást - ma már nem érezzük
elegendőnek, nem érezzük meg-
nyugtatónak.

Elvben az általunk sürgetett szövetség
szükségességével minden érintett
 író, rendező, dramaturg - egyetért.
Nagy felelősséggel szóltak erről az évad-
nyitó sajtókonferencián a Nemzeti Színház
új vezetői is. Vannak műhelyek
 például a Vígszínház vagy a pécsi
Nemzeti Színház dramaturgiája -, ahol
következetesen munkálkodnak is rajta.
Vannak rendezők, Berényi Gábortól
Várkonyi Zoltánig, akik valóban tevé-
kenységük lényegének érzik, hogy új
magyar művek bábái legyenek. De az
idejére sem emlékszem már, mikor ren-
dezett új magyar drámát - például Ádám
Ottó?

A pályakezdő fiataloknál, akármilyen
tehetségesek és magabiztosak, érthetőbb a
húzódozás. Számukra a kipróbált re-
mekművek újraolvasása, újrafogalmazása
is elég nagy feladat. Dramaturgiai
szempontból könnyebb, és bizonyos
értelemben hálásabb is. Nem egyszerűen
presztízsokokból, amire Marton László
utal, hanem mert azoknál gazdagabb a
világszínházi tapasztalatok (nem mindig
birtokba vett) tárháza. Klasszikusoknál
érzékletesebb ugyan az elődök kihívása,
de szembetűnőbb minden lényeges újítás,
mérhetőbb a teljesítmény. A színészeké és
a rendezőé is. Ez pedig a kiéleződő
világméretű és hazai versenyben nem
mellékes szempont.

A remekművek szárnyat adó belső
energiájáról, kiérlelt drámák szilárdabb
támaszáról lemondani egy újat akaró,
színpadi nyelven esetleg még dadogó
szerző kedvéért, nyilvánvaló kockázat,
esetleg áldozat is. De ennek vállalása
sokat hangoztatott társadalmi elvárás,
szakmai kötelesség, és talán még a mes-
terség etikájához is hozzátartozik. Hiszem,
hogy a kortársi élmények, ellent-
mondások megfogalmazása is olyan belső
kényszer, amelynek nem illik, nem szabad
ellenállni. Még akkor sem, ha az ehhez
rendelkezésre álló irodalmi alap-anyag
nem felel meg mindenben a ren

dezők egyébként jogos maximalizmu-
sának.

Hiszen nyilatkozatokban, beszélgeté-
sekben és a műsortervek összeállításakor
a rendezők jogosan - és a kritikával össz-
hangban - panaszolják, hogy eléggé sze-
gényes az új magyar drámai kínálat.
Örkény csak egy született, Sütő András
drámatrilógiája nem oldhatja meg tucatnyi
színház műsorválasztékát, és ők hiába
keresik, várják a remekműveket .. . A
legszorgalmasabb drámaolvasók sem
ismernek, nem ajánlanak olyan, korunk
ellentmondásait adekvát módon, pláne át-
tételek nélkül, közvetlenül ábrázoló,
színpadképes drámai műveket, komédiá-
kat, amelyek kiállnák a versenyt a már
repertoáron szereplő darabokkal. Arra
hivatkoznak, hogy ilyen drámák nin-
csenek sem a folyóiratokban, sem a dra-
maturgok vagy szerzők íróasztalában. És
ebben valószínűleg igazuk is van. Kérdés
csak az, hogy vajon belenyugodhatnak-e
ebbe a színházvezetők és kor-társ
rendezők ? Vagy fel kell-e vállalniuk -
egyénileg és kollektíven - legalább
részben a születendő drámák apaságát, a
kor drámairodalmának ihletését, színpadra
segítését? Lehet ezt a feladat-kört
elhárítani, de annak az egyetemes magyar
kultúra, a drámairodalom és a
színházművészet együtt látja kárát.

Kétségtelen, hogy a tehetségek fel-
kutatása, a társulathoz kötése, esetleg
integrálása, a szinopszisokban és félkész
művekben rejlő lehetőségek felismerése
nagy társadalmi és problémaérzékeny-
séget, magasfokú dramaturgiai felké-
szültséget és rengeteg munkát követel.
Esetleg kétszer vagy ötször annyit, mint
egy bejáratott külföldi alkotás vagy
fémjelzett klasszikus színpadra állítása.
De a színházi szakmának az irodalommal
szemben táplált jogos maximalizmusa
csak az önmagával szemben táplált
igények, követelmények állandó
emelésével együtt fogadható el.

A legtehetségesebb fiatal rendezőknek
az új magyar drámával szemben táplált
maximalizmusa, fenntartása mögött nem
nehéz ráakadni az egyik leglényegesebb,
kiindulópontjában feltétlenül tiszteletet
érdemlő tényezőre. Arra, tudni-illik, hogy
a maga mondanivalóját, a világról való
véleményét, vízióját kifejezni akaró
rendező a drámai szöveget sokszor csak
alapanyagnak tekinti. Közegnek, amiben
és amiből ha jól választott -
megformálhatja a maga szuverén
hitvallását. Hisz a klasszikusokban, ame-
lyek éppen azért klasszikusok, mert

minden kor számára van mondanivaló-
juk, és hisz önmagában, hogy fel tudja
mutatni a saját korához szólót.

Evidens, hogy erre a színpadra törek-vő
kortárs író műve nem minden esetben
alkalmas. Nem (feltétlen) azért, mert
drámája rosszabb, mondanivalója
sekélyesebb a rendezőénél. Csak éppen -
más. Az ellentmondás - látszólag - fel-
oldhatatlan. Mintha nem is a színész-
centrikus és a rendezői színház, hanem az
élő író és az egyre erőteljesebben kibon-
takozó rendezői színház között lenne
antagonisztikus ellentét. Amiben gyakran
az író húzza a rövidebbet.

Szakmai berkekben köztudott, hogy a
drámai ötlettel, szinopszissal, félkész
termékkel találkozó rendező - filmes
pályatársaihoz hasonlóan - sokszor hó-
napokig hiába dolgozik. Mert nem min-
den ígéretes tervből születik végül be-
mutatásra érett alkotás. Ezt a kockázatot
azonban a mai színházi felállásban, a
bemutatótól bemutatóig pergő szín-házi
nagyüzemek gyakorlatában viszonylag
kevés rendező engedheti - engedhette? -
meg magának. Mert a bérlettulajdonosok
a kitűzött időpontban új dara-bot akarnak
látni. Mert a tervet minden
vonatkozásban teljesíteni kell. Ha van-
nak objektív akadályai az elmélyültebb
dramaturgiai munkának és az általunk
sürgetett találkozásnak, véleményem sze-
rint ez az egyik legsúlyosabb és legáltalá-
nosabb.

Beszélnünk kell még a kritikáról, a kri-
tika nyújtotta erkölcsi támogatásról, mert
az is sokat nyomhatna a latban. Marton
László öt év előtti szkeptikus megjegy-
zését, hogy tudniillik a rendező rangját az
általa színpadra állított klasszikusokon
mérik, attól tartok, magunkra vehetjük.
Nem szó szerint, hanem inkább minden-
napi gyakorlatunk alapján. Mert a kritika,
bár elvben a rendezőkhöz hasonlóan
évadról évadra elkötelezi magát az új
magyar darabok mellett, a bemutatók
idején sokszor nem ismeri, nem értékeli
eléggé éppen a rendező drámateremtő,
megrendelő teljesítményét. A műbe fek-
tetett dramaturgiai munkát. Ilyenkor éle-
ződik ki a kritikus dilemmája: esztétikai
védővámok alkalmazásával, a mérce
leszállításával a bíráló nem segíti, hanem
kompromittálja, amit képvisel. Ugyan-
akkor a rendezőnél is jobban - mert el-
fogulatlanul - tudja, hogy aki meredekebb
úton indul, lassabban jut előre, de
messzebbre lát, mint aki az országúton
menetel.


