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Dramaturgképzés
és a színházak

Beszélgetés
négy reménybeli dramaturggal és
tanárukkal, Ungvári Tamással

A Magyar Színház- és Filmművészeti
Főiskolán utoljára 1958-ban szereztek
diplomát dramaturgok, akik nappali ta-
gozaton tanulták leendő szakmájuk alap-
vető tudnivalóit. Ezt követően csupán az
1974-ben és esti tagozaton végzett - már
korábban is a film, a színház területén
dolgozó - néhány szakember kapott
diplomát dramaturgi tanulmányok után.
Így az 1979-ben tizennégy résztvevővel
indult és idén - tíz hallga-tóval - végző
dramaturgosztály tagjai nemcsak hiányt
pótolhatnak, de talán képzésükről is
megszívlelendő lehet véleményük. Ha
gondolataik, oktatásuk mikéntjéről, a négy
év alatt bennük a színházról, filmről
kialakult kép tanulsággal tud szolgálni,
akkor nemcsak a jövő évben induló újabb
dramaturg-osztály, de színházművészetünk
egésze is nyerhet.

A beszélgetésben - melyre május végén
került sor - azok vettek részt, akik-nek
érdeklődése elsősorban a színházra
irányul: Faragó Zsuzsa, Kaiser László,
Kulcsár István, Szekér András. Termé-
szetesen illő és indokolt volt vezető
tanárukat, Ungvári Tamást is kérdezni.

- Alig van egyetemi, főiskolai hallgató
Magyarországon, akinek nem okoz gondot ta-
nulmányai befejeztével az elhelyezkedés.
Könnyű vagy nehéz ma egy kezdő dramaturg-
nak munkát találnia?

FARAGÓ ZSUZSA: A mi esetünk-ben
valamivel nehezebb volt, mint azt a
körülmények indokolták volna. Hiszen
tudomásunk szerint tavasszal még több
nagy színház keresett dramaturgot. Á fő-
iskola segített is elhelyezkedésünkben, de
ez érzésünk szerint nem jelentett többet,
mint alkalmankénti és egyéni isme-
retségektől függő segítséget. Nem tett meg
mindent a főiskola, hogy a színházi
szakma egésze tudjon rólunk.

KULCSÁR ISTVÁN: Bizonyos, hogy a
főiskola hatékonyabban is segíthetett
volna. Akár egy hivatalos körlevél időben
történő szétküldésével. Tavaszra ugyanis,
mikor már mi magunk is utánanéztünk
elhelyezkedésünk ügyének, már lejárt a
szerződéskötések ideje.

Ebben az évben már nehéz státusba ke-
rülnünk.

KAISER LÁSZLÓ: Igaz, a magunk
restsége is hozzájárult, hogy ilyen nehezen
találjunk munkát. Bár e restségnek az is
oka, hogy a főiskola elhelyezkedési
gondjaink megoldásával kecsegtetett
bennünket. Volt aztán olyan is, akinél
hiányzott az a kapcsolatteremtési ké-
pesség, mely ezen a pályán nélkülözhe-
tetlen az elhelyezkedéshez. Azzal, hogy
többen közülünk szerződés, a színházak
pedig esetleg dramaturg nélkül maradtak,
a színházak is veszthetnek. Az én
munkahelyemet egyébként a főiskola
intézte el.

SZEKÉR ANDRÁS: Tapasztalhattuk,
hogy több helyen is tárt karokkal fogadtak
bennünket: de miért csak most jövünk? -
kérdezték. Érezhető volt, hogy igenis
szükségük van a színházak-nak
dramaturgokra. Elhelyezkedésünk
könnyebben sikerült volna, ha képzé-
sünkben több a gyakorlati munka.

- Amennyiben?
KAISER LÁSZLÓ: Fia hasonlóan a

rendezőszakos hallgatókhoz, mi is végez-
hetünk - és többször is - az utolsó években
a színházaknál gyakorlati munkát: minket
is jobban megismernek, és mi magunk is
jobban tudnánk tájékozódni. Így azonban
nemcsak kapcsolataink nincsenek, de
igazság szerint azt sem igen tudjuk,
milyen is a színházi atmoszféra. l-la ezek
után színházhoz kerülünk, kezdetben elég
idegenül fogunk ott mozogni.

KULCSÁR ISTVÁN: A tanultak
alapján arra is nehezen tudnánk
válaszolni, hogy tulajdonképpen miként
működik a gyakorlatban egy színházi
dramaturgia. Képzésünk ebből a
szempontból erősen elméleti jellegű volt.
Mindössze osztályzatszerző feladat
formájában találkoztunk dramaturgi
munkával. Az egyetlen ki-vétel -- valódi
feladat, melyet a kecskeméti Katona
József Színház megbízásából az osztály
egy része végzett - Bulgakov Mester és
Margarita című regényének dramatizálása
volt. E munka során egyébként
bebizonyosodott, amint tétje van a
feladatnak, mindenki több és jobb
teljesítményre képes. Végre mérhettük
saját valóságos képességünket. Más
kérdés, hogy a produkció végül nem
valósult meg.

FARÁGÓ ZSUZSA: Az igazsághoz
persze hozzátartozik, hogy voltunk ugyan
gyakorlaton színházban is, de amit csi-
náltunk, nem volt több, mint ültünk a
próbán és hallgattunk. Csak a ritkán és

véletlenül kialakult személyes szimpátia
tette lehetővé, hogy bár házi feladat szin-
ten, de munkát kapjunk: húzzuk meg ezt
vagy azt a darabot. Sajnos ebből. tétje
híján és esetlegessége miatt, nem sokat
tanultunk. Jellemző, hogy a főiskolai
produkciókban csak baráti kérésre vet-
tünk részt. Órarendünk akadályozta e
munkákat. Volt olyan rendezőszakos
hallgató, aki nem tudta, hogy itt dra-
maturgokat is képeznek.

SZEKÉR ANDRÁS : Hasonlattal élve,
képzésünkről elmondható: megtanultuk,
hogy a zongorán melyik billentyűt mi-
lyen sorrendben, ritmusban kell leütni -
csak zongorázni nem zongoráztunk még.
Elképzelhető, hogy lesz, akinél emiatt
munkájával kapcsolatban önbiza-
lomhiány lép majd fel. Tény, hogy
jobban kellene ismernünk társulatokat,
színházakat, színházon belüli viszonyo-
kat, a módját, ahogyan egy színházban a
kapcsolatok alakulnak.

- Mégis, mi volt a főiskolai képzésben az a
máshol meg nem szerezhető, e szakma el-
sajátításához nélkülözhetetlen többlet?

KAISER LÁSZLÓ: A legfontosabb az
az inspiratív közeg volt, melyben négy
évig éltünk. Hiszen így vagy úgy, de itt
mindig a színházról, a filmről volt szó.
Önironikusan azt is mondhatnám: ha
akartuk, ha nem, mindenképpen ragadt
ránk valami abból, hogy mi a színház,
hogyan kell csinálni. Sokat számított
például, hogy volt azért olyan is a
színész- és rendezőszakos hallgatók
között, aki bennünket is kérdezett,
igénybe vette a mi segítségünket is. A
másik lényeges dolog, hogy lehetőséget
kaptunk arra, hogy ingyen járjunk
színházba, és akkor, mikor kedvünk és
időnk engedte. Ha pedig vidéki előadást
akartunk megnézni, akkor a fő-iskola
buszt biztosított számunkra.

SZEKÉR ANDRÁS: Legalább ennyire
fontos volt az a négy évig tartó szüntelen
íráskényszer, melynek során mindenki
elsajátíthatott egy bizonyos fokú
íráskészséget. Ez ugyanis eb-ben a
szakmában nélkülözhetetlen. A
dramaturg számára az írás technikai kér-
dés. Így a gyakorlatban, kezdő dráma-író
esetében könnyebben meg tudja ál-
lapítani, hogy technikai fogyatékosságról
van-e szó vagy a tehetség alapvető
hiányáról. Hiszen a technika tanulható,
tanítható.

KAISER LÁSZLÓ: Ahogyan egyik
tanárunk mondta: nem egyszer a dilettáns
íróból lesz a jó olvasó. De sajnos ez
eddig felsorolt pozitívumok ellenére



is azt kell mondanom, hogy egyelőre elég
.ingatag alapokon áll nálunk a dra-
maturgképzés. Nincs kitaposott mezs-
gyéje, kialakult gyakorlata. Ez részben
érthető is, hiszen több mint húsz éve mi
vagyunk az első nappali tagozatos
dramaturgosztály.

- Miben lehetett érezni ezt a
gyakorlatlanságot ?

KULCSÁR lSTVÁN: Például abban,
hogy az előbb említett lehetőségeket sem
tudtuk eléggé kihasználni. Itt vannak a
videofilmek. Hiába van a főiskolának
videofelszerelése, ha például a kül-földi
színielőadások felvételei közül egyet sem
láttunk. Pedig szinte minden követségen
van néhány film, mely az adott ország
egyik-másik kiemelkedő színházi
produkciójáról készült. Ahhoz, hogy egy-
egy ország jelenkori színház-művészetével
legalább nagy vonalakban
megismerkedhessünk, látnunk kellett
volna ezeket.

SZEKÉR ANDRÁS: Jellemző az is,
hogy egyszer-egyszer különböző oktatási
módszert is kipróbáltattak velünk. Ilyen
volt például a színházi és a film-
dramaturgok különválasztása. Ez azt
jelentette, hogy valaki mondjuk csak
1800-ig tanulta a színháztörténetet, s utá-
na csak. filmtörténetet tanult. Erről a
rendszerről hamar kiderült, hogy élet-
képtelen, így aztán visszaállt a korábbi.
gyakorlat. Az azonban meglehetősen
gyakori volt, hogy nemcsak mi, de a
főiskola sem tudta: mit és kitől fogunk
tanulni a következő félévben.

KULCSÁR ISTVÁN: Természetesen
nagy súlya volt a tanári egyéniségnek. Az a
tanár, aki bár nem szigorú rend-szer
szerint haladt velünk, de mint egyéniség
erősen hatott ránk, igen fontossá vált,
még abban az esetben is, ha nem a szűken
vett szakmai kérdésekről tartott órát.
Fönnállt ugyanis a veszélye annak - épp a
nem mindig logikus tan-rendváltozások
miatt -, hogy ellinkeskedjük az éveket.

KAISER LÁSZLÓ: A főiskolán nem
tanított bennünket főállású dramaturg. Ez
is hiányosság volt. Nem tudjuk, hogy a
dramaturgok között vannak-e, s ha igen,
milyen viták? Nem tudjuk, hogy konkrét
munkáik hogyan alakulnak? Bizonyos,
hogy egy-két gyakorló dramaturgnak helye
volna a főiskolai oktatásban.

FARAGÓ ZSUZSA: Két apróság, bár
ezek nem a. gyakorlatlansággal függ-nek
össze. A korábbi (1958-as) képzés-ben
állítólag volt a dramaturgok számá

ra is színészmesterség-oktatás. Egy év
talán. Ennek hasznát, azt hiszem, nem
kell részleteznem. A másik, hogy nem-
csak várakozásainkhoz képest, de egy
optimálisnak mondható mennyiséghez
képest is keveset foglalkoztunk dráma-
elemzéssel. Ezen belül a jelenkori dráma-
irodalomról különösen kevés szó esett.
Végül még valami: képzésünk nem volt
igazán egyénekre bontott. Pedig ezt a
csoport létszáma lehetővé tette volna.
Nem tudott az iskola kellő segítséget
nyújtani ahhoz, hogy a más-más ponton
meglévő hiányosságainkat eltüntessük, és
ahhoz sem, hogy azzal foglalkozzunk
többet, amiben személyenként tehetsé-
gesebbek vagyunk. Ez alatta négy év alatt
nem tudtuk meg pontosan, hogy ki
mennyire alkalmas erre a pályára.

- Dramaturg-ok vagytok, lesztek. Mi hát a
dobotok ?

KULCSÁR ISTVÁN: Úgy érzem, ennek
most csak körülírására tehetnénk
kísérletet. Bár talán nem is szükséges
pontos meghatározását adnunk a dra-
maturg munkájának. Hiszen munkája
sokban függ attól a színháztól és azoktól
a munkatársaktól, ahol és akikkel
dolgozik majd.

SZEKÉR ANDRÁS: Csak általános-
ságokat tudnánk sorolni, és ez önmagá-
ban nem is baj. Nem, ha ez azt jelenti,
hogy - elvben legalábbis - a dramaturggal
szembeni többféle elvárásnak is meg
tudunk felelni. Csak példaként: ha egy
érzelmi beállítódású, képekben
gondolkodó rendező mellé kerülünk,
akkor nyilvánvalóan intellektuális segít-
ségünkre van szükség. De megtörténhet
ennek ellenkezője is.

KULCSÁR ISTVÁN: Röviden azt is
mondhatnám, a dramaturg annyira fon-
tos, munkájára olyan mértékben van
igény, amennyire saját magát fontossá
tudja tenni. Nemcsak jó darabok kivá-
lasztásában vagy a műsorterv kialakítá-
sában lehet szerepe, hanem -- ez persze
már munkakapcsolat kérdése is - a szín-
ház profiljának formálásában, alakításá-
ban is.

KAISER LÁSZLÓ: Alkalmazkodó-
képessége döntő fontosságú lehet. Ezúttal
is csak a példa kedvéért: a dramaturgnak
ugyan nem feltétlen dolga a próbákon
részt vennie, de ha a produkció jellege
úgy kívánja, akkor a próbák során is sokat
segíthet. Végül pedig igen lényeges, hogy
a dramaturg a szín-házban, a társulatban
összetartó erőt is jelentsen. Érzésem
szerint feladata volna

a dramaturgnak még a. prekoncepciók, a
hamis mítoszok eloszlatása is.

utóbbi már nem kizárólag a dra-
maturg feladata. Ez már színházművészetünk
egészét érinti. Mégis mire vonatkozik ez a
prekoncepció, a hamis mítosz ?

SZEKÉR, ANDRÁS: Elsősorban
színházaink nem sok újdonságot tartal-
mazó bemutatóira és az előadások egy-
mástól alig különböző stílusára. Alig lát-ni
mást, mint biztonsági drámaválasztásokat.
Színházaink nem vállalnak kockázatot a
sikerért. Shakespeare, Csehov s még
néhány! biztos név. A magyar szín-
házkultúrában még ismeretlen szerzők
viszont igen. nehezen kerülnek színre.
Még akkor is, ha darabjaik értéke vitat-
hatatlan, és más országokban jelen van-
nak a színházi életben. Például john Ford,
john Webster, Corneille-vígjátékok. Ila
pedig mégis megtörténik egy-egy sikeres
bemutatkozás, akkor aztán színházaink
hosszú szériában játsszák a szerző több
művét is -- kényelemből. Ami a stílust
illeti, talán még rosszabb a helyzet. Itt
volt például az egyébként méltán és
általam is nagyra tartott Stúdió K.
Ahogyan játszottak, az nálunk merőben
újnak hatott. Nem utolsósorban azért,
mert színházaink játékstílusa között csak
a hazai közönség lát jelen-tős
különbséget. Hiszen amit ők csináltak, az
hazánkon kívül nem újszerűségével,
hanem minőségével hatott.

KULCSÁR ISTVÁN: Volt egy véletlen,
kísérletjellegű megbízásom: állítsak össze
egy éves műsortervet. Ebben az
összeállításban szinte kizárólag eredeti
bemutató szerepelt. Munkámmal elismerő
meglepetést okoztam. Ha azonban a
színház következő évadjának tény-legesen
színre kerülő bemutatóira kellett volna
javaslatot tennem, valószínű, hogy ez a
meglepetés elutasítást is jelentett volna.

FARAGÓ ZSUZSA: Azt hiszem, eb-
ben a kérdésben kisebb a dramaturgok
szerepe, mint az üdvös volna. Kiváltképp,
ha kezdőről van szó. Hiába, hogy a
darabválasztásban bizonyíthatóan jót és
érdekeset akar; jönnek a szem-pontok,
bizonyos dolgokat be kell látnia, és a fele
ha ' megvalósul elképzeléseinek. Ha pedig
ezek után az évad végén meg-állapítást
nyer, hogy a kiválasztott darabok sem
voltak a legjobbak, kész a vélemény: rossz
a dramaturg.

- Mit kellene tenni?

SZEKÉR ANDRÁS: Más struktúra kell.
Több kis színház. Szobaszínház. Hiszen
igaz: ha ilyen műsortervvel, új



viIágszínház
stílust igénylő ősbemutatók garmadájával
mennénk egy-egy színházhoz (különösen
vidékre, ahol a városban csak egyetlen
színház van), nem lenne tisztességes az ott
élőkkel szemben. Egy város szellemi
életében sokat jelent a színház, ebben
pedig lényeges a folytonosság is, amit be-
mutatói sorával teremt. A nagyszínházi
rendszer viszont nem tud stílusválasztási
igényt teremteni, még kevésbé azt
kielégíteni. Sajnos ma már a néző is csak
azt várja a színházban, amit és amilyen
stílusban kapni szokott. Ezen nem könnyű
változtatni. Ehhez kellene a több kis
színház: önálló társulattal, állami
támogatással.

KULCSÁR ISTVÁN: Bár félmegoldás,
mégis, már az is sokat segítene, ha
azokban a vidéki városokban, melyekben
több helyen is lehetne a színházon kívül
előadásokat tartani, a rendezők felosztanák
maguk között az elő-adótermeket, hogy
kikristályosodhassék a stílusok
különbözősége. Kétségtelen, hogy a
technikai lehetőségek szűkösebbek
volnának a kis színházakban, de ez nem
jelentené azt, hogy értéktelenebb
előadások jönnének létre. Nyereség volna
már az is, hogy több egyfelvonásos
kerülhetne színre.

KAISER LÁSZLÓ: A magyar dráma
ügyét is jól szolgálnák e kis színházak.
Több mód és lehetőség lenne a még nem
kiforrott, de tehetséges szerzők bemu-
tatkozására. Közismert, hogy milyen sokat
számíthat a drámaírói gyakorlatban, ha a
szerző - bármilyen kicsi színpadon -
láthatja a művét. Nem beszélve arról, hogy
drámairodalmunk egészével szem-ben is
komoly adósságaink vannak, melyek
„törlesztésére" is helyet adhatná-nak e kis
színházak.

Nem pusztán az illendőség, de a hall-
gatók egy-egy kérdésre adott válasza miatt
a tárgyilagosság is megkívánja, hogy
vezető tanáruk, Ungvári Tamás vé-
leményét is ismerjük. E kérdések közül
talán az elhelyezkedéssel és a gyakorlati
munkával kapcsolatosak a legfontosabbak,
a választ érdemlők.

UNGVÁRI TAMÁS: Köztudott: ma
igen nehéz értelmiségi pályán elhelyez-
kedni. Vonatkozik ez természetesen a
dramaturgokra is. Hogy valaki drama-
turgállást nyerjen el színházban, film-
gyárban, előbb rátermettségét kell bizo-
nyítania. Ez utóbbihoz a főiskola lehető-
séget is biztosít. Ugyanakkor a hallgatók
körében a kelleténél erősebb az igény a
gondoskodásra. Azt szeretnék,

hogy az mindenre kiterjedő legyen.
Beleértve a munkavállalásuk megoldását
is. Márpedig ez nem a mi oktatási
intézményünk kizárólagos feladata. Ehhez
nincs megfelelő befolyása. Nagyon sok
múlik a hallgatók egyéni erőfeszítésén is.
Egy labdarúgó is csak akkor kap labdát,
ha mutatja magát. Nem vagyok
meggyőződve arról, hogy ezen változtatni
kellene. Kétségtelen tény, hogy az
elhelyezkedés lehetősége bizonyos fokig
összefügg a gyakorlati munkával.
Harmadéves korukban azonban kivétel
nélkül mindnyájan elmentek gyakorlati
munkára. Színházhoz, filmgyárba, ki hová
kívánkozott. Az viszont már más kérdés,
hogy az ott eltöltött időt ki hogyan
használta ki. A főiskola arra sem vállalhat
garanciát, mert erre nincs mód-ja, hogy a
színház miként, mire használja a
gyakorlatra hozzájuk került fiatal
embereket. Egyébként a gyakorlati képzés
nem kielégítő voltát akkor méltányos
szóvá tenni, ha az elméleti alapok már
biztosak. A dramaturgképzéssel
kapcsolatban az a téves elképzelés is él,
hogy az valamiféle íróképzést jelent.
Olyant, mint ami leginkább az amerikai
földrészen ismert. Nálunk nem ez a célja a
dramaturgképzésnek. Persze ez nem
jelenti azt, hogy nem jelentkezhetnek
közülük is olyan írók, mint Moldova
György, Csurka István, vagy olyan kriti-
kusok, mint Létay Vera, Molnár Gál
Péter. (Szántó Judit. A szerk.) Ók is ta-
nultak annak idején történelmet, filozó-
fiát; alapjait mindannak, ami a dramaturg
számára nélkülözhetetlen, ha munkáját
magas színvonalon akarja végezni.
Amellett úgy vélem, a hallgatók számára
gyakorlati munkának kell tekinteni az
olyan házi feladatokat is, mint egy forga-
tókönyv vagy egy drámarészlet megírása.
Végül még valami: véleményem szerint
nagy szüksége van ma a magyar film-és
színházművészetnek jól képzett, biztos
ítéletű elméleti szakemberekre. És nem
egyre - sokra. Kritikusra, színház-
történészre, esztétára, dramaturgra.

Az elmúlt négy esztendő a tanárok
számára is szolgált tanulságokkal. A
jövőben például nagyobb gondot kell a
nyelv-oktatásra fordítanunk; miként a
dráma-és színháztörténet tanítására is.
Még akkor is, ha ez „csak" elméleti
képzés. Azonban változatlanul fontos célja
marad a főiskolának, hogy aki itt tanul, az
szerezze meg, sajátítsa el, alakítsa ki
magában az önmegismerés, az önképzés
igényét. Hiszen minden tekintetben kész
dramaturgot nem lehet „gyártani".

SZAKOLCZAY LAJOS

Erdélyi színházakban

Nagyváradi Ősvigasztalás
Tamási Áron első színpadi művéről, a
kolozsvári színház pályázatára írott
Ősvígasztalásról ma már elég sokat tudunk.
Éppen e hasábokon (SZÍNHÁZ, 1974.

szám) Radnóti Zsuzsa fejtegette a - még
az író által is elveszettnek vélt - színmű
„balladás expresszionizmusát", kitérvén
arra, hogy e jelentős kezdemény mily
sokat lendíthetett volna az alakulóban lévő
modern magyar szín-
házművészeten. A körülményeket, közép-
európai megkésettségünket, mely
hátráltatta az önálló - az avantgardizmus
minden jegyét magába oldó - szín-házi
nyelv (forma, játékstílus stb.) kialakulását,
ismerjük, s ma már tudni véljük azt is,
hogy mit veszítettünk e másutt
törvényszerűen alakuló kapcsolat
elmaradásával. Tamási furcsa, konvenciók
ellen lázadó színházát még ma sem
teljesen fogadta el a magyar színház-
művészet. S ennek nem csupán az az oka,
hogy a balladás rituálék - ha az
Ősvígasztalást nézzük, misztériumok -
nehezen illeszthetők be a jobbára polgári
igényekhez szokott s azokat jól kielégítő
magyar színházművészetbe, hanem az is,
hogy eme drámák „dramaturgiá-ja",
nyelvezete, motívumkincse - a világ, ami
bennük s általuk ábrázoltatik - jobbára
eltér az átlagostól. És az
Ősvvígasztalásban, noha talán a
legegyetemesebb mondanivalójú dráma,
az is zavaró, hogy igazán csak
részleteiben izgalmas. Ha nem hangzik
sértésként a megnevezés: monumentális
torzó. Pedig Tamási Áron, bizonyítja a
téma regénybeni (Szűzmáriás királyfi)
tovább élése, komolyan gondolta, amit
mondott: a mosta-ni világ nem kedvez
annak a természetességéről híres
népcsoportnak - a székelveknek -, amely
őseik hitét és szokásait megtartván kíván
élni.

Ila ismerjük a történelmet és e sokat
kaszabolt nép - tragédia: önmagukat is
írtották - balladavilágát, vonzódásukat -
ezt különleges léthelyzetük is elő-segítette -
a hősi, a magasztos sorshoz, előttünk
Tamási pogány misztikára visszautaló
látomása: a Csorja nemzetség, amint
fölmorzsolódik. Amire esküsznek,


