
BŐGEL JÓZSEF

Egy mecenatúraforma
mérlege

Fiatal drámaírók támogatása

A Művelődési Minisztérium - illetve kez-
detben a Kulturális Minisztérium -- három
éven keresztül adott támogatásokat fiatal
drámaíróknak, az úgynevezett Sarkadi
Kör kezdeményezésére.

198o-8i-ben harmadszor került sor erre
az akcióra, melyet sohasem tekintettünk
ösztöndíjnak. Sokkal inkább tényeges
akciónak, azaz kollektív cselekvési
formának, keretnek, amelyben a drámaírói
pálya kezdetén álló szerző (tehát ilyen
értelemben fiatal) megfog-ja az őt
kiválasztó színház dramaturgjának,
vezetőinek, vezető művészeinek a „kezét",
s megismerkedik e szeretett és „átkozott"

művészeti műhelynek a tör-
vényszerűségeivel, összetevőivel. Nem
titok, sőt nyíltan vallottuk, mintegy ága-
zati esztétikai alapvetésként, hogy a
színházművészet autonóm jellegének el-
vét elismerve nem új művek, „kikalapált"

alkotások sorozatát vártuk, hanem
ismeretek szerzésére, képességek kiala-
kítására számítottunk. Rekompenzáció-
nak tartottuk egyes esetekben a támo-
gatást: tudtuk, hogy például Spiró György
hosszú ideje elkötelezte magát a
drámaírásnak, szabadúszóként írt. fordított
sok mindent, s életművében egy-re jobban
szaporodott az előadásra nem került
darabok száma. Világos volt, hogy tőle
kiváltképpen nem a „mű" megszületését
vártuk, s még arra sem számítottunk, hogy
feltétlenül a védnökséget vállaló színház
mutatja be majd valamelyik vagy éppen
náluk keletkezett alkotását. Spiró
megérdemelte, hogy közelebb kerüljön
egy adott színházi műhelyhez, de azt is,
hogy rengeteg drámaírói energiája és
annak „objektiválódása" kapjon egy
bizonyos financiális ellenértéket.

Az első két évad mérlege nem volt
rossz: huszonegy szerző részesült tá-
mogatásban, s közülük tizenhárom jutott
valamiképpen színpadhoz, nem csak e
konkrét támogatás szoros következ-
ményeképpen. A támogatási forma úgy-
szólván nemzetközi figyelmet és elisme-
rést is keltett (ITI-konferenciákon, kü-
lönböző országok irányító szerveinél tett
látogatások, tanácskozások alkalmával
beszéltünk róla). Mindenütt jelenté-

keny kezdeményezésként emlegették.
Kezdetben az úgynevezett Sarkadi Kör
tagjait ajánlgattuk a színházaknak, mert a
döntő szó mindig a színházaké volt: nem
lehetett támogatást kapni egy-egy színház
vállalása nélkül. Bár ez a lénye-gében két
évadon keresztül tartó gyakorlat
szükségszerű is volt, egyes esetekben
béklyókat is jelentett. Igy jutottunk el az
elmúlt évad elején arra az álláspontra,
hogy mindenki azt kér, akit akar, de
vállalása felelősségteljes legyen: kezdő
szerzőt kérjenek, lássanak benne
potenciális drámaírót, vigyék lehetőleg
színpadra a ténylegesen keletkezett és
értékesnek látszó műveket. Ez utóbbi
területen volt ugyanis az eddigiek során a
legtöbb aggodalmunk: az eredmények
ellenére a színházi vezetők elég jelentős
„hibaszázalékkal" dolgoztak, akadtak
döbbenetes melléfogások is (egyik-másik
fiatal szerzőről ki-derült, hogy a szóban
forgó színházzal semmilyen kapcsolatot
nem tud, de nem is akar kiépíteni stb.).

Tizenhárom pályázat futott be az
198o/81-es évadra kiadandó támogatások
érdekében, s ez tulajdonképpen nem
tekinthető nagyon nagy érdeklődésnek:
mintha a színházi vezetők többsége érez-
te volna, hogy a felelősség nem kicsi, a
bajlódás nemkülönben. Tíz szerző (illetve
színház) kapta meg a tíz hónapra járó
harmincezer forintos „stipendiumot".
Furcsa, hogy a megnövekedett kö-
vetelmények ellenére (s a teljesen szabad
választás mellett is) akadtak partnerté-
továzások, keresgélések, noha az ilyes-
minek semmilyen adminisztrációs vagy
időzavarbeli oka nem volt. Elég sokáig
úgy látszott, hogy az idén sem a kapcso-
lattartás, sem a termés nem a legjobb, ám
a „széljárás megfordult", egyre többet
találkoztunk, beszélgettünk a szerzőkkel,
színháziakkat, s a Színházművészeti
Szövetség dramaturgszekciója újból
megrendezte a „számonkérést", azaz a
kapcsolattartás kellő időben történő
elemzését, egy kollektíva előtti be-
számolót; a végső eredmény nem is
mondható rossznak, sőt egyes szempontok
szerint még kiemelkedően jónak is
tartható.

Meglepő, hogy a korábbiaktól eltérően
most - két színház kivételével -
mindenhonnan kaptunk darabot. Nem
művet, nem alkotást, hanem darabot, elég
jelentékenyrészt az előadhatóság
küszöbén. Itt kell rögtön leszögezni, hogy
egyetlen darab sem volt olyan állapotban,
hogy az évad során színpadra

lehessen vinni. Valamilyen értelemben
 többek között eszmei vonatkozásban
 hic et nunc - színpadképtelenek voltak,
de érdemes rajtuk dolgozni, legalább a
közölhetőség érdekében. A két kivétel
(győri Kisfaludy Színház, szegedi
Nemzeti Színház) közül az első jó
kapcsolattartásról és sajnálatos beteg-
ségről számol be, s későbbi „teljesítést",
sőt bemutatót ígér; a másik hasznos
foglalkoztatásról ad jelzést. (Spiró
dalszövegeket írt az éppen ott bemutatásra
került Voskovec-Werrich-Jezekműhüz, a
Gólemhez: íme a klasszikus
rekompenzációs eset! Nota bene: a jeles
szerző és Ruszt József művészeti ta-
nácsadó megállapodtak abban, hogy Spiró
elvégzi a várszínházbeli bemutató - Ruszt
rendezésében kerül ott színre Katona
József Jeruzsálem pusztulása című
tragédiája - adaptációs munkálatait.) Így a
munkára fogás tulajdonképpen teljes volt,
illetve lesz, ha nem csak egy évad keretei
között gondolkozunk. Okozott
elkedvetlenedést, kontaktuszavart több
igazgató- vagy művészetivezető-változás
is (ti. a nem egyszer maximalistának tűnő
színházi igényesség, céhszellem mellett),
de a darabok mégis megszülettek
(Horváth Dezső - Veszprém; Nagy
András - Kecskemét; Selmeczi Tibor --
Vidám Színpad); sőt, az egyik, a Sel-
meczié egészen jelentékeny értékűnek
látszik. Mindent egybevetve sok zátony
között hánykolódtak ugyan a kisded ha-
jók, matrózi vagy kapitányi „lazsálás" alig
akadt. Őszintén meg kell mondani, hogy
átütő erejű színházi gondviselés nem volt
(gondolunk itt olyasmire, mint a
kaposváriak régebbi bravúrja, ami-kor
megkérték és megkapták a támogatást
Bereményi Géza számára, s be is mutatták
az évad során - magas művészi
színvonalon, eredményességgel - a Hal-
mit. Újból felvetjük, hogy ez a színházak
részéről tapasztalható langyos középszer
talán a választás bizonytalanságainak a
következménye. Kevés az empátia? Vi-
gaszul elmondhatjuk, hogy a támogatottak
közül Spiró és Kornis még bemutatóig is
eljutottak, noha nem a „saját"

színházukban.
Műfaji-tematikai térképet készítve: há-

rom társadalmi dráma van születőben
(Csalogh Zsolt, Csörsz István, Selmeczi
Tibor). A terveket is figyelembe véve
négy a történelmi drámák száma: Horváth
Dezsőé, Nagy Andrásé, Pethő Györgyé és
Spiró Györgyé. Mezey Katalin
mesedrámát írt, Horgas Béla az
Odüsszeusz-történetet dolgozta fel



(mindkettő speciális műfaj). Kornis Mi-
hály Büntetésekje a legkülönlegesebb darab:
Kafka-adaptáció, de mindezen túl még
amolyan filozófiai-ontológiai drámának is
felfogható. Ilyen tekintetben semmiféle
arányeltolódásról nem beszél-hetünk: a
készülő művek az igényeknek és
célkitűzéseknek megfelelhetnek. Csak az
érdekesség kedvéért említjük meg, hogy a
történelmi drámák esetében sem a magyar,
sem a nemzetközi-külföldi téma nem
domináns; akad egy ókorban, egy „vad"
középkorban, egy kiegyezés utáni
Magyarországon és a felszabaduló
Magyarországon lejátszódó darab (rész-
ben terv). Ám az már némileg lehangoló,
hogy a társadalmi drámák közül csak kettő
játszódik a mai Magyarországon, némi
tematikai-ábrázolási beszűküléssel; a har-
madik (Selmeczi abszurdoidja) már vala-
hová Dél-Amerikába (?) visz el bennünket.

Fogjuk fel e tíz darabot (tervet) mint
céltudatosan megszervezett-lebonyolított
tesztet, s a vizsgálat dokumentumaiból
vázoljuk fel a kezdő drámaírók világképét,
gondolatvilágát. Nem minden írás
(elképzelés) alkalmas e tesztelésre (például
a speciális műfajú kevésbé), s az is
kétségtelen, hogy e metszés (e tíz szerző)
nem mindenben reprezentálhatja a fiatal
drámairodalmat. Ám egy óvatos
általánosítással, tanulságlevonással nagyot
nem tévedhetünk, s elkerülhetjük a
túlértékelés veszélyét is. Szükséges még
megjegyeznünk, hogy minden minden-kire
nem jellemző, de a gondolati-világ-képi
tendenciák természetesen össze-függnek, s
egy sajátos, egy generációra (alkotói vagy
életkori szempontból) vonatkoztatható
eszmei képet mégis ki-adnak. E világkép
legtöbb tendenciáját tekintve nyomasztó, s
igazában ebből az aspektusból kell látnunk
a színrevitel sok-sok nehézségét, többek
között a be-fogadói esztétika
szemszögéből is.

Kiderül e darabokból, hogy Közép-
Kelet-Európa amolyan szorongásos világ,
ahol a társadalmi-politikai létezés
legkülönbözőbb árnyai tenyésznek kon-
centrált gazdagságban (Kornis-Kafka).
Ráadásul - időben a mához közeledve - a
hetvenes évek világa leblokkolt világ:
mindenki mindenkit figyel és helyette-sít
is ebben, álbéke honol még a családi
otthonokban is, csupa hipokrízissel, hát-
batámadással és cselekvésképtelenséggel.
Az egész elképesztően manipulálva van,
az egyes ember csak fuldoklik emez
abszurdoid létezési formában (Selmeczinél
Dél-Amerikába plántálva). A ma

gyar társadalmi-politikai lét különböző
anakronizmusokkal is terhelt, képletesen
kifejezve sem a kossuthi, sem a Kemény
Zsigmond-i magatartás (mutatis mutandis)
nem célravezető (Nagy András).
Súlyosbítja az itteni helyzetet, hogy a
köztudatban még ott él a személyi kultusz
által oktalanul-bűnösen megtervezett,
megrendezett feláldozások, mártí-
romságok emléke (Pethő). Nincs társa-
dalmi kontinuitás, a közép és az idősebb
generációk tagjai bűnösek v a g y bűntu-
datosak, nyitottságra, továbblépésre kép-
telenek (Csörsz). A vezető, és ezen belül a
műszaki értelmiség, korrupt, hedonista,
privát világát építi, csellel, erkölcstelen-
séggel, manipulációval; járma alá hajtja a
munkásosztály egyes tagjait, csoportjait,
ha nem az egészet; a fiatal művész-
értelmiség szintén alá van vetve e cso-
portnak, rétegnek, s a társadalmi modell
alján él, nincs lehetősége saját otthonát,
világát, művészetét megteremtenie. Ha-
mis tudat termékeként kommunát kíván
építeni, de azt sem lehet, még exodusra
sincs lehetősége. Marad számára és a
munkásság egy része számára az animális
lét, az alkoholizmussal megfertőzve,
gúzsba kötve (Csalogh).

Néhány speciális darab (terv) közül
máris elemezhető a Mezey Kataliné:
gyermekeink túlterheltek az iskolában,
általában a nevelési-oktatási fórumainkon,
azaz baj van az oktatással, legyen
nyitottabb, adjon több lehetőséget az
identitás megtalálására (Nemigen bujdosása
- mesedarab). E képet már csak színezi
Horváth Dezső - művészi eszközök
tekintetében naiv, olykor sematikus --
víziója a felszabadulás-kori magyar
társadalomról: jó és rossz, hit és hitet-
lenség, éleslátás és babona, korlátoltság
közepette vajúdott az új világ, sokszor
egy-egy rétegében, osztályban, csoportban
vagy egyedben is tökéletesen össze-
keveredve.

Világító lámpás, tiszta politikai-szín-
házpolitikai és dramaturgiai eligazítás
kellene mindehhez. Annál is inkább, mert
a fenti kép következményei a mű-vészi
buktatók: a sematizmus (Csörsz,
Horváth), a naturalizmus (Csalogh), az
eklektikus építkezés (Csalogh), a rejtélyes-
ségekben tobzódó, enigmatikus ábrázo-
lásmód (Nagy András, Kornis), a vonta-
tottságba, ürességbe átcsapó abszurdoid
látás- és formálási mód (Selmeczi).

Három esetben beszélhetünk (egyelőre)
kiemelkedőbb értékről: Kornis Büntetésekje
kiváló alkalom lehet egy modern totális
színházi produkció (a Győri Ba

lettel?) létrehozására. Önmagában ma egy
magyar színház sem lenne képes - kellő
átdolgozással sem - előadni. Csalogh Zsolt
Fájrontja pillanatnyilag érdekes és sok
tekintetben figyelemre méltó társadalmi
modelldráma, de eszmei kérdéseken túl
szerkezetileg is tisztítandó. A legnagyobb
meglepetés Selmeczi György Csak úgy,
mint otthonja. Szerzőjét eddig mint
kisműves írót és konferansziét ismertük,
más vonatkozásban mint humoristát, sok-
sok kisjelenet, blüett, magánszám íróját,
előadóját. Elkészített műve szinte azonnal
előadható abszurdoid, s jól kapcsolódik
össze benne egy kesernyés létfilozófia,
egy áttételes társadalombírálat és egy
egészen megfinomodott kabaréhumor.
Eszmei és dramaturgiai tisztázásra persze
ez is rászorul.

Nemcsak a harmadik támogatási akció
termésére vonatkozik: ideje most egye-
lőre megpihenni, a létrehozott és hozandó
termékeket eszmeileg és formailag,
dramaturgiailag tovább érlelni, részben
színpadra segíteni. Az akció aztán később,
sokkal nagyobb empátiával és szűkebbre
fogott keretekben - folytatandó.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
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GABNAI KATALIN
a Népművelési Intézet munkatársa
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