
ÚJRAKÉRDEZÉS
lvasom Bécsy Tamás könyvét az 1945-
89 közötti magyar drámáról, s szinte
ezzel egy időben Sándor L. István
gondolatébresztő írását a SZÍNHÁZ
szeptemberi számában a legújabb ma-

gyar drámatermés stiláris, nyelvi és elő-
adásbeli jegyeiről; tanulmányozom Fodor Gé-
za és Tarján Tamás téziseit, amelyeket az Al-
föld által november 14-15-én Debrecenben A
mai magyar dráma című konferenciára készí-
tettek, összesítem magamban az elmúlt sze-
zonban látott magyar bemutatókat - több mint
húsz volt -, s eltűnődöm: miért épp most került
ismét előtérbe a magyar dráma ügye? Hiszen
korábban is időről időre megfogalmazódott a
segélykiáltás: magyar drámát a magyar
színházba!, de épp most, úgy tűnik, nincs
antagonisztikus ellentét az írók és a színháziak
között, sőt, ha egy valamirevaló dráma szüle-
tik, hamar megtalálja a bemutatására vállalko-
zó színházat. Akkor tehát minden rendben van,
s fölösleges az aggodalom, az ügybuzgalom,
vagy mégsem?

A magyar drámával azért kell újra meg újra
foglalkozni, mert van, vagy azért, mert nincs,
meg azért, mert a kortárs színház és a kortárs
dráma egymást feltételezik s generálják, tehát
nem mindegy, hogy milyen az a dráma, amely
egyik meghatározója a színházi változások-
nak. Emlékezzünk vissza, milyen szerepe volt
a színházi nyelv alakulásában Németh László
és lllyés Gyula történelmi és társadalmi drá-
máinak, s mit jelentett az, amikor a Csurka-,
Szakonyi-, Görgey-, Gyurkovics-, Hernádi-
művek divatba jöttek. No meg Örkény, de ő
külön fejezet a magyar dráma és színház tör-
ténetében. S mi minden következett abból,
hogy Szakonyiék mellé felnőtt a Bereményi-,
Nádas-, Spiró-, Schwajda-, majd a Nagy And-
rás-, Békés Pál-, Márton László-nemzedék.
Vagy hogy őket még Kárpáti Péter, Németh
Ákos, Garaczi László, Darvasi László, Parti
Nagy Lajos s mások követik. S miközben vál-
tozott a színház és a dráma, jöttek az egymást
váltó csoportok, egyre kevesebb néző maradt,
vagy másképpen: a színházak egyre kevésbé
látnak „üzletet" a magyar drámában. Mára már
közhely, hogy a drámaírók is, a színház is -
mint ahogy a kultúra, illetve a művészet egé-
sze - a politikai változásokat követően identi-
tászavarba kerültek, nem lehet úgy s azt írni
ma, mint lehetett nyolc-tíz évvel ezelőtt. Meg-
változott az előadásmód is, hiszen nem kell
sorok között, gesztusok mögé rejtve közölni a

gondolatokat. S ha ez a helyzet, akkor hason-
latos az általános európai állapotokhoz, ame-
lyeket az jellemez, hogy nincs érvényes, a kor
kérdéseire adekvát válaszokat kereső dráma-
írás és színház.

Kell-e és lehet-e különféle módokon és uta-
kon az írókat drámaírásra s a szín házakat ma-
gyar drámák bemutatására inspirálni? Bele
kell-e nyugodni abba, hogy a magyar dráma
beszorul a stúdiókba meg az alternatív színhá-
zak falai közé? Fogalmazódnak a kérdések a
szakmában, amelyekre többnyire nincs válasz,
vagy legalábbis nincs általánosan érvé-nyes
válasz. Hagyjuk-e, hogy a piac törvényei szerint
alakuljanak a dolgok, a drámaíróké is meg a
színházaké is? Igen is, nem is. Ismerjük az
általános törvényszerűségeket, mégis hinni kell
abban, hogy lehet irányítani, terelgetni,
ápolgatni e nehezen formálódó teremtményt, a
magyar drámát. Ezt tette és teszi immár több
mint egy évtizede a Nyílt Fórum. Érdemei vi-

tathatatlanok, hiszen akkor kezdett az új han-
gú, kezdő és nem kezdő, de drámaíróként
fiatalnak tartott szerzőkkel foglalkozni, amikor
épp a legkisebb volt a kortárs magyar dráma
iránti kereslet a színházakban. Azóta fordult a
kocka, s egyre inkább megtalálják egymást a
színházi alkotók és az írók, lásd Debrecen
példáját, ahol Pinczés István és Dobák Lívia
pártfogásával évről évre egy-egy új magyar-
dráma-bemutató születik. Ez azt is jelenti,
hogy óhatatlanul módosulni fog e fórum sze-
repe, meg kell találnia új feladatát. Minisztéri-
umi keretből írók színházaknál ösztöndíjat
kaptak, hogy közelebb kerüljön a két alkotó
egymáshoz, s ebből a közeledésből művek
szülessenek. Ennek is volt eredménye, de ma
már ez az intézményes forma is kifáradóban
van; sokkal szerencsésebb, ha spontán talál-
ják meg egymást a kölcsönösen szimpatizáló,
azonosan gondolkodó művészek.

Alakulóban van ugyanakkor a magyar drá-
mák bemutató fóruma, amely nemcsak egy
évad legjelentősebb magyar drámaterméséről
kíván fesztiválkeretek között átfogó képet ad-
ni, hanem a legjobbakat meg szeretné ismer-
tetni a külföldi színházakkal is, s ehhez olyan
akciók kapcsolódnak, mint a Franciaország-
ban, Angliában és német nyelvterületen meg-
jelentetett új drámafordítások bemutatói. S
nyilván egy folyamat részének tekinthető a
debreceni tanácskozás is, hiszen ebben az
átmeneti időszakban nem tanulság nélküli, ha
elméleti síkon is szamba vesszük a magyar

dráma értékeit, a drámaírásban tapasztal-
ható általános stiláris, műfaji, dramaturgiai és
nyelvhasználati sajátosságokat, s így olyan
helyzetkép rajzolódhat ki, amely egyszerre le-
het összegzés és továbblépés kiindulópont-ja.
S akár a Nyílt Fórum szigorúan szakmai
műhelymunkája során, akár a debreceni elmé-
leti összegzéskor szembe kell néznünk olyan
jelenségekkel, amelyek módosíthatják a drá-
maírásról, illetve a színház és a dráma közötti
kapcsolatról bennünk élő s a gyakorlatban
működő modellt. Arról az egyre gyakoribb
alkotói módszerről van szó, amely nem egy
írói műalkotás színpadi megvalósítását, szín-
házi újrafogalmazását tűzi ki célul, azaz az írói
és a színházi munka nem külön-külön, hanem
egységben jelenik meg. Az író a színházi alko-
tókkal közösen hozza létre az előadás végső
vagy annak számító szövegét, vagy máskép-
pen: egyidejűleg Születik az előadás minden
összetevője, benne a szöveg is. Ez átértékeli
a színpadi szerző szerepét, legalábbis a
színházak egy szektorában. Hiszen nyilván-
való, hogy ezt a módszert sem lehet s szabad
uniformizálni, sem egyeduralkodóvá tenni, s
persze nem is válhat azzá. Ugyanakkor
ösztönözni kellene azokat, akik nagy kö-
zönségnek szóló műveket tudnak és akarnak
írni; az alternatív színházakat, hogy bátrab-
ban s inspirálóbban legyenek partnerei a
helyüket, hangjukat, kifejezőeszközeiket ke-
reső íróknak, s teremteni kellene olyan helye-
ket, ahol minimáliS kockázatvállalással a szer-
zők egy-két előadásban próbálhatnák ki mű-
veik hatását, működőképességét; és az élet ki
fogja „termelni" azokat a formákat és lehe-
tőségeket, amelyek a drámaírást és a színhá-
zat egyaránt szolgálják.

Egy évtizede cikket írtam a magyar dráma
éppen aktuális krízisét hangoztató nézetek
kapcsán. Cikkem címe ez volt: Magyar drá-
mát! Mindenáron? A kiáltást is, a kérdést is
megismétlem. Ami persze nem csak azt
jelenti, hogy írók és rendezők, alkossatok
remek-műveket! Ám azt igen, hogy kell a
magyar dráma, de nem mindenáron.
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