
következetesebb írói-dramaturgiai mun-
kára lett volna szükség. Ennek hiányában
viszont gondolatilag és stilárisan nem
egyfelé irányulnak a jelenetek.

Az előadást nem a színház épületében,
hanem a városi Művelődési Házban
játsszák, amely kitűnően illik a térszínhá-
zi koncepciójú darabokhoz. Ezúttal
azonban hagyományos nézőtér-játéktér
elrendezésű teret hoztak létre, s ez a tér a
sok képváltozáshoz szükséges technikai
feltételek hiánya miatt kevésbé bizonyult
alkalmasnak egy szabályos színpadnál.
Bischoff Sándor kocsikra szerelt díszlet-
elemei-bútorai fémből készült női testeket
idéző, hajlított, domborított, szeceszsziós
jellegű darabok, amelyek meghatá-
rozhatnának egy játékstílust is. De mivel
nem minden jelenet képi világa ered eb-
ből a képzőművészeti stílusból, valamint
a különálló jelenetek más-más írói-ren-
dezői stílusjegyeket viselnek, egységes
játékmódról nem beszélhetünk. Különö-
sen nagyok a különbségek a színészi tel-
jesítményekben.

A játékosok többsége - más előadá-
sokban nyújtott alakításaik is ezt igazol-
ják - szakmai alapproblémákkal küszkö-
dik. Feltűnő, hogy a típusokban gondol-
kodó szereposztásból is következően jó
néhányan képtelenek egyazon típus kü-
lönböző karaktereit árnyaltan, differen-
ciáltan megeleveníteni. Vonatkozik ez
Segesvári Gabriellára és Palásthy Beára
éppen úgy, mint Kerekes Lászlóra és Ba-
logh Tamásra.

Egyetlen kiemelkedő alakítás szüle-
tett: Bakai Lászlóé, aki Luppót, a norvég
király bizalmasát, besúgóját, rendőrmi-
niszterét játssza. Bakai a torz lelkű és
személyiségű figurát egy konstruált, min-
den ízében tökéletesen kidolgozott,
rendkívül expresszív mozgásrendszer
segítségével ábrázolja, egy pillanatra sem
esik ki ebből a mozgásvilágból, kitűnőek
a szöveg- és mozgásváltásai. De ezzel a
stilizált szerepfelfogásával a színész eb-
ben a társulatban egyedül maradt.

A Nyílt fórum ezúttal is igazolta:
szükség van rá, s remélhetőleg a Hevesi
Sándor Színház a következő tanácsko-
zásnak is házigazdája tud lenni. Minden-
esetre már tervezik: a jövő szezonban be-
mutatják a Nyolcvan vödör levegőt.

BŐGEL JÓZSEF

Kezdő drámaírók támogatása

1978 óta nyolcadik alkalommal kapott
néhány fiatal vagy kezdő drámaíró egy
évadra szóló, ezúttal 1987 szeptemberétől
1988 szeptemberéig tartó, havi négyezer
forintos minisztériumi alkotói
támogatást, nem egészen pontos megha-
tározással ösztöndíjat. Az előkészítés, a
kiválasztás, majd a döntés nyilvánosság
előtt, a szükséges demokratizmus szel-
lemében s bizonyos racionalizmus jegyé-
ben történt.

Jelöltet állíthatott bármelyik színház, s
az esetek többségében valóban tőlük is
eredt a kezdeményezés. De volt jelölése -
a színháziakkal összefüggésben is - az
érintett szövetségeknek, az Iró-, illetve a
Színházművészeti Szövetségnek, ponto-
sabban szekcióiknak, vagyis a drámaírói
és a dramaturg tagozatnak. Végül sikerült
elérni, hogy - egy esettől eltekintve -
minden színház maga választott; minden
szerző oda került, ahová hívták, vagy
ahol már volt kapcsolata a színházi ve-
zetésnek, s e döntésekkel az említett szö-
vetségek is egyetértettek, illetve azokat
maguk is előmozdították.

Jóformán minden egyes szerző eseté-
ben előre kiszámítható volt, mit fog írni,
milyen alkotói folyamat bontakozik majd
ki vagy folytatódik a támogatási időszak
során. Egy dologban volt túlságosan ra-
cionális az előkészítés: miközben minden
eddiginél kevesebben - összesen heten -
részesültek a támogatásban, mindenki-
nek egységesen az eddigi havi támogatási
összeg maximumát, azaz a négyezer fo-
rintot adtuk meg, nem számolva a sze-
mélyi jövedelemadó bevezetésével, vala-
mint az infláció növekedésével; így aztán
a támogatottak egy része 1988. január el-
sejétől csak havi háromezer forintot ka-
pott kézhez az amúgy sem növelt támo-
gatásból. Ez arra figyelmeztet, hogy a
támogatások összegét mindig a különbö-
ző gazdasági, bérpolitikai tendenciákhoz,
előrejelzésekhez is kell viszonyítani, nem
is szólva az adópolitikai tendenciákról;
továbbá meg kell nézni, hogy mi az a for-
ma (támogatás, ösztöndíj, szerződéses
munkaviszony), amelynek révén a kezdő
szerzők az eredeti támogatási összegből a
maximumot kaphatják kézhez.

Györffy Miklós a közelmúltban megje-
lent regényével (A férfikor nyara) hívta
fel magára a figyelmet, s a nyíregyházi

Móricz Zsigmond Színház igazgatója és
dramaturgja ebből az anyagból kívánt
színdarabot íratni vele. A kölcsönös is-
merkedés kielégítő volt, meg is született
egy mű, amely Don Sarlós címen a zala-
egerszegi Nyílt fórum műsorára is került,
a nyíregyházi színháznak azonban ko-
moly dramaturgiai, ábrázolásbeli prob-
lémái vannak vele. A korábban Sarló és
kalapács címet viselő mű amolyan „ma-
gyar végjátékdráma", társadalmi és csa-
ládi életünk kiüresedéséről, katasztrofális
erkölcsi állapotáról. Az ember- és szi-
tuációábrázolás elég plasztikus, a dialó-
gusok is gazdagok, bár olykor túlírtak, a
drámai építkezés azonban széteső: az első
felvonás háromszereplős kamaradráma, a
második fél tucat szereplőt mozgató
családi dráma, a harmadik viszont totális
képet ad a felbomlásról, rengeteg új
szereplőt bekapcsolva. A darabon van mit
dolgozni, de így is közel áll ahhoz, hogy
bemutatható legyen.

Kárpáti Péter volt az ász a támogatottak
között. A Radnóti Miklós Színpad
igazgatósága már korábban is kapcsolat-
ban volt vele, ismerte a Szingapúr, végál-
lomás első változatát, műsorra is tűzte, s
az 1987/88-as évadban be is mutatta
Kárpáti művét. A támogatás pontosan
arra az időszakra szólt, amikor a szerző, a
rendező és a dramaturg tovább dolgoz-
hattak a szövegen, majd színpadra is se-
gíthették azt. Ilyen értelemben a szerző a
színpadra teremtés folyamatát is tanul-
mányozhatta, úgy, hogy annak ugyanak-
kor alkotó részese is volt. A Szingapúr,
végállomásról kiderült, hogy társadalom-,
sőt világképe eredeti; szerzője fájdalmas-
szépen, valamiféle emelt naturalizmussal
tudja láttatni a valóságot és az embert,
Kárpáti, aki komoly dramaturg-
előtanulmányokkal rendelkezik, tud szi-
tuációkat felvázolni, éles dialógusokat
megfogalmazni, csak a drámai szer-
kesztés tudományában kellene előrelép-
nie.

A Népszínház vezetése és dramatur-
giája Nógrády Gábortól (librettó) és Sel-
meczi Györgytől (zene) épkézláb musi-
calt várt a támogatás eredményeként. A
Még ma! című darab megfelel ennek az
igénynek: fordulatos a cselekménye, bo-
nyodalmak, helyszín- és személytévesz-
tések váltják egymást, hogy aztán a
végére kesernyés happy end következzék,
a musical szabályai szerint. Mind-ezen
túl képet kapunk „a progresszív
gondolkodású, de kispénzű fiatal értel-
miségiek" kétségbeejtő helyzetéről (nincs
elég pénz, nincs lakás, megélhetési
lehetőség, sőt életcél, s mindennek hi-
ányában - e sajátos mai magyar vákuum-
helyzetben - pótcselekvésekhez, netán



csalásokhoz kell folyamodni). A figurák
és a szituációk olykor mai sablonokhoz
igazodnak (ám ezt a műfaj még bőven
elbírja), s a versek is döccenősek néha, de
a mű így is máris eljátszható, sőt sikert is
ígér.

Péntek Imre több minőségében is régi
társa már a veszprémi Petőfi Színháznak, s
most - a támogatás gyümölcseként - egy
velük korábban már megbeszélt témában
tett le az asztalra egy darabot Flamingók
tánca címen. A cím a márciusi ifjak
legradikálisabb csoportjára, a kal-
pagjukon flamingótollat hordó fiatal po-
litikusokra utal. A cselekmény az 1848.
március 15. és április eleje közötti ese-
ményeket vázolja fel a Flamingók szem-
szögéből: miként csapnak össze a politi-
kai harcok során a hatalom konzervatív
képviselőivel, de a fiatal politikusok
centrista szárnyával is. Péntek azt kutat-
ja, hogy egy politikai, intézményi és
értékrendi válsághelyzetben kinek van
igaza, a mindent felborítóknak avagy a
fontolva haladóknak? A válasz tulaj-
donképpen adott: Petőfiéké a nagyobb
igazság, de a taktikai igazság alighanem
az utóbbiaké. A szerző emlékiratokból,
jegyzőkönyvekből, továbbá szépirodalmi
alkotások nyomán formálta meg a jelene-
teket; ezek jelentős politikai informá-
cióértékkel rendelkeznek, a párbeszédek
metszőek, okosak, politikatörténetileg is
igazak, ám az emberábrázolás úgyszólván
sematikus, bár az ilyesfajta történelmi
drámáknál az emberi aspektus többnyire
szegényesre szokott sikerülni. Egyelőre
úgy tűnik, a Flamingók tánca inkább vita-
vagy esszédráma, nincs ön-törvényű
dramaturgiája, viszont gondolati
aktualitása miatt érdemes lenne tovább
dolgozni rajta.

Sultz Sándor a támogatás időszakában
jutott el odáig, hogy a Nemzeti Színház
Ivánka Csaba irányításával próbálni
kezdte a Barátaim! Kannibálok! című,
korábban írt darabját (a sikeres bemutató
aztán átcsúszott a következő évad-ra), az
őt „vállaló" Vígszínház számára pedig
átírta Micimackó fázik című darab-ját, ám
ehhez a színháznak aztán nem támadt
különösebb affinitása. Nem csoda, mert a
termékeny szerzőnek alighanem ez a
legenigmatikusabb műve. Egy férfi
rémálmait vázolja fel a férfi-nő kapcsolat
szörnyűségeiről. A főhős (tulajdonképpen
maga a szerző) szakadatlan „társke-
resésben van", s a video, valamint a (vagy
egy) Micimackó bekapcsolásával éli át a
bonyolult, egymást megsemmisítő szituá-
ciókat. Szimbolizmus, szürrealizmus,
performance-, horror- és posztmodern
elemek kavarognak a dráma szövetében,
de értelmük alig fejthető meg. A darab

máról; az átdolgozás azonban nem elég
mély, s többnyire csak verbális eszközök-
kel él, nem pedig a szituációk és jellemek
adekvát parafrazeálásával. Nincs szó te-
hát igazi revelációról; az elgondolás való-
jában több eredetiséget kívánna.

Tóth László költő, drámaíró, korábban a
komáromi MATESZ dramaturgja és az
Arany János Színház alkotói kapcsolata
nem bontakozott ki. Tervek, ötletek van-
nak a szerző tarsolyában, de ezekre a
színház nem tartott igényt. Az együtt-
működés elmaradása persze jelentékeny
részben az írón is múlott.

A mérleg végső soron azt mutatja, hogy
a mecenatúra e formája tisztességgel
funkcionált, a támogatottak többsége
gyarapodott színházi ismereteiben, né-
melyek a bemutatóig vagy annak közelébe
is eljutottak, mások meg elindultak a
drámaírói pályán. Ugyanakkor meg kell
állapítani, hogy sok új eredményt ez az
akció sem eszközökben, sem stílusban,
drámatípusban vagy épp színházi szem-
léletben nem hozott, így elégedettségre
semmi ok. Tovább kell gondolkozni azon,
miként lehetne javítani a kiválasztás, az
előkészítés és a kapcsolattartás módjain-
módszerein.

Kubik Anna (Mici) és Csernus Mariann (Mámi)
a Barátaim! Kannibálok várszínházi előadásában (Iklády László felvétele)

egyelőre felvett manírok gyűjteménye,
további útja csak abszolút kísérleti kö-
zegben képzelhető el.

A Nemzeti Színház több érdekes drá-
maajánlatot kapott Szentmihályi Szabó
Pétertől, ám ezek mégsem készültek el,
megszületett viszont egy Julius Caesar-
parafrázis, amolyan dürrenmatti recept-re,
ironikus-groteszk mába kacsintással. A
szerző észrevette, hogy Shakespeare
emez, egyébként elég ritkán játszott műve
elég simán „ráúsztatható" az utolsó
három-négy évtized magyar kata-
klizmáira, s ily módon arra keresheti a
választ, hogy mi tekinthető ezekben el-
lenforradalomnak és mi forradalomnak, s
hogyan viselkednek emberek, politiku-
sok, hadvezérek, feleségek, politikai cso-
portok, illetve „pártok" ezekben az őrjítő
szituációkban. A mű szerkezetén, jele-
netein és szereplőgárdáján a szerző szinte
alig változtatott, csak egyes színtérelemek
(utca, csatatér, modern harci, illetve
közlekedési eszközökkel stb.), szereplő-
csoportok (rendőrök, újságírók), mai
kellékek (whisky, pisztoly, cigaretta) és
mai politológiai terminológiák (ellenfor-
radalom!) kötnek át a mába. A szöveg új
fordítása jobban mondható az előbbinél, s
természetesen plasztikusabban is szól a


