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Drámaíró-iskolát?

Tisztelt Szerkesztőség, az utóbbi időben sokat
foglalkozott a sajtó a színház „válságával". El-
méleti és gyakorlati szakemberek vizsgálták a
problémát különböző aspektusokból, több-ke-
vesebb megoldási javaslattal. Tulajdonképpen az
ilyenfajta vizsgálódás mindig arra jó, hogy
konkrét megoldási javaslatokat tudjunk tenni,
ellenkező esetben nincs sok értelme.

Az elméleti szakember, Almási Miklós meg-
jelöli a válság okát: „Kiről szóljon a színház? A
színház és drámaírás nemcsak a többi művészet
problémaérzékenységétől maradt el, hanem
társadalmunk önmegújulási folyamatától is."
Szeretnénk itt hozzászólni a kérdéshez, ugyanis
az újrafogalmazásra való törekvés már egyre több
helyen kap hangot, de ezek kissé egyoldalúan
színházcentrikusak, és elvétve bukkan csak fel a
drámaírás önálló problematikája. Noha tisztában
vagyunk azzal, hogy a drámaírás egy-felől
(színpadra vitelkor) kollaboráció eredménye
másfelől viszont megmásíthatatlanul autonóm.
Meg kellene vizsgálni azokat a feltételeket,
amelyek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a
drámaírás egyenjogú partnerként vehessen részt a
színházzal az alkotófolyamatban. Ne játsszon
alárendelt szerepet a rendező uralom korában
sem. Álljon helyre az előrevivő természetes
egyensúly!

A mai magyar drámairodalom gyengeségét,
sokszor műkedvelő voltát mindenki szóvá teszi,
mégis kevés történik a háttérbe szorítottság meg-
szüntetésére. Ez a probléma már ott kezdődik,
hogy színházrendezőket tucatjával képeznek a
Színművészeti Főiskolán, míg tulajdonképpeni
alkotótársát, a drámaírót csak elvárják. Miért
nincs ugyanígy drámaíróképzés is? E problémát
jelezte már Benedek András dramaturg a
SZÍNHÁZ 69/2-es számában (vajon miért nem
reagálnak rá az illetékesek?): „a mesterség alap-
jait a rendező módszeresen megtanulja a Főis-
kolán, utána bekerül egy színházhoz és megél
művészetének gyakorlásából." Ezzel szemben „az
író »magánúton« tanulja meg a drámaírás
mesterségét... ötletszerűen szerzi meg a szükséges
tudást." Hozzátesszük: ha a körülmények ezt
egyáltalán megengedik. A háttérbe szorítottság
tehát ott kezdődik, hogy a drámaírás mestersége
eleve hátrányos megkülönböztetésben részesül a
színházrendezés mesterségével szem-ben. Ez
érthetetlen akkor, amikor hasonló relációban, pl. a
Zeneművészeti Főiskolán a kar-mesterképzés
mellett önálló szakon oktatják a zeneszerzést. Az
alkotó tehetségnek szüksége van a technikai
alapismeretek birtoklására. Éppen ezek hiánya
teszi a mai színházi életben ki-szolgáltatottá a
drámaíró teljes egyéniségét és eszmei
mondanivalóját. A nálánál jóval képzettebb
rendező egy fájón valóságos jelmondatot
lobogtatva - „Jó, jó, de nem ismeri a színpadot" -
színpadszerűbbé alakítja művét, gyakorlatilag
viszont sokszor az írói gondolat rovására. Azaz a
hősök elveszthetik eredeti alakjukat,
egyéniségüket s világnézetüket. Ez az a pont, ahol
a színpadilag képzetlen drámaíró, a korábbi
jószándékok ellenére is hallgatni kénytelen. így
lesznek valamivel gördülékenyebb, de jóval
problémamentesebb darabok.

Figyelemre méltó Abody Béla megállapítása
(John Updike: Nyúlcipő - utószó), hogy a
világirodalomba betört fiatal amerikai írógene-
ráció tagjai között jóformán nincs autodidakta:
„Az egyetemeken és főiskolákon számos jeles
teoretikus, sőt neves író tanította és tanítja az írás
tudományát, mindazt, ami a műalkotásból
technikai jellegű és megtanítható." (Külön drá-
maíróképzés - kísérletezési lehetőségekkel
egyetemben - pl. a híres Yale egyetemen folyik.
De van hasonló a Szovjetunióban és az NDK-ban
is.) Ha már egyszer olyan szerencsénk van, hogy
intézményesített a művészetoktatásunk, akkor
meg kell tudni oldani, hogy minden területen
folyjon szakképzés. Spontán beleérzés és
soványka kísérletezési lehetőségek helyett le-



gyen módszeres drámaíróképzés is. Egyelőre el
kell marasztalnunk a művészetoktatást e
strukturális hiányossága miatt.

A mai világ rendkívüli szakosodása következ-
tében a művészet területeire is megfelelő
„szakembereket" kell képezni, különben olyan
törvényszerű kudarcok tanúi lehetünk, ame-
lyeknek okait Sükösd Mihály, a jeles prózaíró
saját sikertelen „színpadi kirándulása" után így
foglalt össze (Élet és Irodalom 1969. június 26.):
„... megtanulhattam, hogy a színpadra nem lehet
előkelő idegenként felsétálni, hanem tudomásul
kell venni egy másfajta irodalmi közeg
kikerülhetetlen szabályait." Ezekkel a „ki-
kerülhetetlen szabályokkal" kellene megismertetni
azokat a jövendő drámaírókat, akiktől a magyar
drámaírás megújítását várhatjuk.

A drámaírás a legkevésbé spontánul létrejövő
irodalmi alkotófolyamat. Előfeltétele a színház
organizmusának önálló ismerete. Csak akkor re-
mélhetünk előrehaladást, ha a művészetoktatás
segítséget ad a drámaíró tehetségeknek. Ön-
magában az „isteni szikra" nem elég.

Venczel Andrea

egyetemi hallgató

PÁRIZSBAN A THEATRE LA BRUYERE

mutatta be Gabriel Arout Des Pommes

pour Éve (Almák Évának) című

összeállítását Csehov ifjúkori, vidám, derűs,

szerelmi tárgyú novellái alapján; az

összeállítás épp oly sikeres, mint a néhány

évvel ezelőtti, komorabb hangvételű Csehov-

novellákat válogató Cet étrange animal. Az

írói s a színházi munka egyaránt hibátlan;

Arout megőrizte a jellemek kerekdedségét és

elevenségét, az egyes történetek egyéni

színeit, és Georges Vitaly kitűnő

rendezésében elemében van a három,

visszatérő szerepeket alakító színész:

Dominique Rozan, a felszarvazott férj,

Dominique Patural, a csupa-charme szerető és

Monique Tarbes, az elragadó kikapós feleség.

Les Lettres Françaises, 1969. szeptember 17.

1970. január 1-én - s ezután m i n d e n hó-nap 1-
én - lapunk m e g v á l t o z o t t formában, n a g y o b b
a la k ba n, g a z d a g a b b t a r ta l o m m a l , t ö b b
képpel jelenik m e g .
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Szerelmi nyomorúság és szecesszió
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Majoros József:
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Bartha András:
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Örkény István: Madách
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Antal Gábor:

Tolnay Klári
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Mészáros Tamás:
Harsányi Gáborról A planétás ember
ürügyén




