
Az évad dimenziói

SZÁNTÓ JU DIT

Az évad a külföldi darabok
tükrében

írjon bár a legelfogultabb, legkevésbé
jóhiszemű nyugati utazó is magyarországi
élményeiről, a színházi műsor gazdag
választékát mind a legnagyobb
elismeréssel nyugtázza. Ha aztán
kölcsönös szerencsével a vonzó
plakátokról jó előadást is sikerül
választania, a színházi élményről is
elragadtatással számol be; de - a repertoár
érdekességének elismerése mellett -
nemritkán olvashatunk csalódott, az
előadások konvencionális v o l t á t ,
korszerűtlenségét bíráló véleményeket is.
Mindez csak megerősít egy közhelyet,
amely azonban különlegesen megnehezíti
e cikk feladatát: a műsorpolitika soha nem
elemezhető önmagában, értékét nem a
statisztikai összesítés méri, hanem a
megvalósítás színvonala, dráma és színház
találkozásának indokoltsága és sikere.

Ha ez nem így volna, feladatunk sok-

kal hálásabb, sokkal könnyebb lenne.
Hiszen a statisztikai összesítés, mint kü-
lönösen 1956 óta minden évad végén,
ismét sokszínű, jól összehangolt képet
mutat, amely felsorakoztatja az egyetemes
drámairodalom múltjának és jelenének
legtöbb reprezentatív irányzatát, számos
kiemelkedő egyéniségét. Ismét gazdag a
klasszikusok skálája. Egy vagy több
drámával szerepel Szophoklész,
Arisztophanész, Shakespeare, Schiller,
Gogol, Osztrovszkij, Csehov, Shaw, Ibsen,
a modernebb klasszikusok közül O 'Neill
és Brecht. Változatos a nyugati dráma
kínálata is. Találkozhattunk olyan
félklasszikusokkal, mint Giraudoux,
Wilder vagy - egy dramatizálás révén -
Werfel, a ma szentesített nagyságai közül
színre került Miller, Williams,
Dürrenmatt, Frisch, a fiatalabb nemzedék
élgárdáját Albee, Weiss, Stoppard, Bolt
reprezentálta, és népszerűségüknek
megfelelő arányban szerepeltek a bulvár
és a krimi képviselői is, Achard-tól és
Shaffertől Jean Kerrig, Frederick Knottig
és Agatha Christie-ig. Már rövidebb és
sokkal kevesebb kezdeményező kedvről
tanúskodik a szocialista országok
drámatermésének bemutatólistája: a
névsor itt A. Tolsztoj, Bul-

gakov, Arbuzov, Rahmanov, Rozov,
Svarc, Zorin, Arkanov-Gorin, Danek,
Radoev és Choinski. Valamennyi
műsorkategóriában számos hazai
ősbemutatóval, nemegyszer
szerzőavatással is találkozhatunk; Fry,
Luke, Stoppard, Bolt, Ustinov, Choinski,
Radoev nevet például idén ismerhette meg
először a magyar színházi közönség.

A felsorolásból persze külföldi szem-
lélők, de mi magunk is bőséggel
reklamálhatunk - és reklamálunk is -
olyan, élő és holt írókat, akikkel igazán
érdemes lenne színpadon találkozni. Hosz-
szabb-rövidebb hiánylistákat minden
magyar színházi ember össze tudna ál-
lítani, mindnyájunknak vannak kedvenc
szerzői vagy darabjai, eszményei és
vesszőparipái, s ezek számára több vagy
kevesebb joggal áhítanánk a nyilvános-
ságot - ám, a lényeg mégsem itt kere-
sendő. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
hiányolt művek előbb vagy utóbb szín-
padra kerülnek, a hiányolt irányzatok
előbb vagy utóbb, legalábbis némely rep-
rezentatív alkotásukon át, fórumot kap-
nak. Annál fájdalmasabb viszont, hogy c
nagy izgalommal várt találkozások ritkán
váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, a
különleges csemege, a tovább-
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hullámzásra, megtermékenyítő misszióra
szánt élmény helyett születik egy szín-házi
este a sok közül, amelynek emléke
gyorsan elillan és a valamelyest informált
nézőben, de még jó néhány szak-emberben
is felmerül a kérdés: hát ebből kellett
ekkora hűhót csinálni?

Az abszurd iskola ellenfelei például
joggal mondhatják cl, hogy kár lett volna,
ha színházaink tágra nyitják a kaput
Ionesco és társai előtt, hiszen mostanára
Ionesco akadémikussá, Beckett Nobel-
díjassá szelídült, és az irányzat termékei
régóta nem számítanak már a színházi
divat „derniercri"-jének, magyarán: az
abszurdok néhány év alatt kifutották
formájukat. Csakhogy e né-hány rövid év
alatt közvetve rendkívül jelentős
változásokat hoztak létre és ösztönöztek a
színházak játékstílusában és
formanyelvében, és a mai világszín-ház
számos legjava előadásában e változások
gyümölcsöznek, méghozzá egészen más
fajta, az abszurdoktól mindenképp távol
álló szerzők drámái kapcsán is. Közhely
már a Brook-féle becketti ihletésű Lear
királyra hivatkozni, vannak frissebb
példák is. E példák egyben azt is
bizonyítják, hogy bár teljes joggal kí-
vánják sokan klasszikus repertoárunk
kiszélesítését, új nevekkel, új drámákkal
való gazdagítását, mégis, a látszólag
legelcsépeltebb, untig ismert drámákkal is
lehet ízig-vérig korszerűt és újat mondani
ország és világ számára; gondoljunk csak
a bukaresti Troilus és

Cressidának, a prágai Színház a Kapu
Mögött Ivanovjának és Lorenzacciójának,
a Cinohcrny Klub Mandragorájának és A
revizorának visszhangos hazai és
nemzetközi sikerére. Más szóval: nem
arról van szó, hogy a magyar színház és a
magyar közönség önmagában attól lett
szegényebb, hogy színpadjainkon nem
szólalt meg Ionesco vagy Pinter és csak
elvétve Beckett vagy a cseh-lengyel
„abszurd" irányzat; arról van szó, hogy -
természetesen egyes kiemelkedő pro-
dukcióktól, valóban harmonikus és kor-
szerű színházi élményektől eltekintve -
hazai és külföldi, klasszikus és modern
drámák előadásai egyaránt megsínylették
és megsínylik az elzárkózást a modern
világszínház bizonyos kísérleteitől,
amelyek, bármily jogosan bírálhatók és
vitathatók, sikerük egyik kulcsa mégis-
csak az, hogy ha torzul, ha kuszán is, de
kifejeznek valamit korunk emberének
életérzéséből, a társadalmat szabdaló
ellentmondásokból.

Hogy a problémához egy másik irányból
közelítsünk, érdemes itt kitérőképpen egy
pillantást vetni néhány más ország
„külföldi" repertoárjára; meglepő
felfedezések kínálkoznak. E tallózás
egyben bizonyos fokig magyarázza azt az
egyértelmű csodálatot is, amellyel nyugati
színházi emberek a mi műsorunk
változatosságának adóznak. Azok, akik az
angol, a francia vagy az amerikai színházat
csak kevéssé ismerik, megdöbbenhetnek
rajta, mily elenyészően csekély a külföldi
szerzők aránya a műsorban. New Yorkban,
a Broadwayn s az Off-Broadwayn
egyaránt, szinte kizárólag hazai és angol
darabokat játszanak, külföldi modern
drámát csak elvétve, klasszikust pedig
szinte soha. (Kuriózumképp idézhetem a
mai dolgokban igen jól tájékozott Varicty
című hetilap kritikusát, aki egy
szubvencionált egyetemi színházi
vállalkozásról, a Hős falu amerikai
ősbemutatójáról írva a művet egy Lupe [!j
de Vega nevű „Shakespeare-kortárs
obskurus spanyol klasszikus darabjaként"

jellemezte.) De a Broadway leplezetlen
üzletiessége, valamint az Off-Broadway
elrugaszkodott, gyakran öncélú
avantgardizmusa közhely lévén,
tanulságosabb a bepillantás a ha-
gyománytiszteletéről és magasfokú kultu-
ráltságáról híres angol vagy francia szín-
házi életbe. Angliában, Londonban és
v i d é k e n , 1 9 7 0 áprilisában például - és e
kiragadott hónap az egész évadra jellemző
- 57 színház 82 darabja közül csupán hetet
írt nem angolszász szerző,

azt a hetet is mindössze négy író alkotta:
Euripidész, Goldoni, a ma élő Edoardo
Manet, valamint Csehov, akinek egyszer-
re négy drámája volt műsoron. A fenn-
maradó 75 darab mind hazai, illetve an-
golszász termék; hazaiak a klasszikusok,
Shakespeare-től és Webstertől Farquharon
és Sheridanen át Shaw-ig, hazaiak,
legalábbis nyelvterületi szempontból a
modernek, D. H. Lawrence-től és Wil-
liamstől Shafferig, Nicholsig, Albee-ig.
hazai a bulvár, Cowardtól Agatha
Christie-ig, és hazaiak a legújabb avant-
garde kísérletek is. Ugyanebben a hó-
napban Párizsban 33 színház közül is
csak 7 játszott külföldi drámát (e vi-
szonylagos többlet a mai francia dráma
szegénységére utal); a szerzők Szophok-
lész (de hazai író, Vercors adaptálásá-
ban), Shaw, Pirandello, Pinter, Shaffer,
Nichols és Emlyn Williams.

Persze nem szabad elfelejtenünk: itt
többnyire üzleti alapon álló magánszín-
házakról van szó, amelyek műveltségter-
jesztésre nem törekednek, és legfőbb
szempontjuk az azonnali közönségsiker.
A „Bildungstheater" fogalma ezekben az
országokban mindig is idegen volt; nem
véletlen, hogy a legutóbbi időkben a
nemrég létesült Angol Nemzeti Színház,
Párizsban pedig a szubvencionált perem-
városi színházak épp egy effajta eszmény
felé tapogatóznak, és a szó tulajdonkép-
peni értelmében vett „műsorpolitikáról"
csakis e színházak esetében beszélhetünk.
Olivier színháza, bármily jól van is el-
látva hazai klasszikusokkal, Strindbcrget,
Ibsent, Dosztojevszkij-dramatizálást
játszik, Párizs környékén pedig Shakes-
peare lassan olyan értelemben lesz házi-
szerző, mint nálunk. (Ellentétben a meg-
szokott francia színházi gyakorlattal,
amely a hazai klasszikusokat mindig
ápolta, de a külföldi termésből legfeljebb
az egykorú művek iránt mutatott némi
érdeklődést.)

A magyar színházak műsorpolitikájához
- történetileg is indokolt módon - a német
színházaké áll a legközelebb. A két
Németország szubvencionált színház-
hálózatának közös hagyománya a „Bil-
dungstheater"; nézőiknek, elsősorban
bérlőik óriási tömegének programszerűen
kívánnak keresztmetszetet nyújtani a vi-
lág drámairodalmából, annak ellenére,
hogy saját drámakincsük sem mondható
csekélynek. Így pl. az NSZK-ban, 1969

szeptemberében 34 színház 72 műsor-
darabja közül már 33, tehát csaknem a
fele származott nem német nyelvterület-
beli szerzőtől. Széles volt a külhoni
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klasszikusok skálája (Arisztophanész,
Shakespeare, Ben Jonson, Moliére, Ma-
rivaux, Beaumarchais, Gogol, Wilde)
csakúgy, mint a moderneké, akikkel
egyébként a krónikus műsorgondokkal
küzdő nyugatnémet színházak kínos pon-
tossággal igyekeznek lépést tartani. A
nálunk is ismert írók közül ők is kulti-
váljak Millert, Anouilh-t, Luke-ot, Albce-
t, de mellettük ott szerepel Genet,
Saunders, Edward Bond és Marguerite
Duras is.

Ám épp ez a találomra kiválasztott egy
havi műsor szolgál számunkra különösen
figyelemre méltó tanulságokkal. Ha
ugyanis most a német nyelvterülethez
tartozó szerzőket vesszük szemügy-re, a
klasszikusok között ott találjuk a nálunk is
játszott óriások, Goethe, Schiller mellett
Kleistet, Büchnert, Hauptmannt is; a
nyelvterület XX. századát pedig a nálunk
is ismert Dürrenmatt, Frisch vagy Weiss
mellett a Magyarországon rég elfeledett
vagy soha nem is ismert Wedekind,
Schnitzler, Sternheim, Ödön von Horváth
képviselik, az újabbak között pedig ott
szerepel Tankred Dorst, Peter Hacks,
Helmut Lange, Martin Walser és - sűrűn -
Bertolt Brecht. (Brecht nevét - noha
magyar bemutatói szám szerint nem
csekélyek - nem véletlenül emeltem ki;
erre a kérdésre még visszatérek.)

Miért idéztem ily bőven ezeket az
adatokat? A „Bildungstheater" eszménye
számunkra joggal fontos és népszerű; a
színház, a legdúsabb hazai hagyomány, a
legvirágzóbb egykorú hazai drámaírás
birtokában sem mondhat le más népek
reprezentatív alkotásainak a
megismertetéséről. Joggal lehetünk hát
büszkék színházaink változatos,
soknemzetiségű műsorára, és korántsem
valljuk követendőnek az idézett angol
vagy francia példákat. Ám mind ezeknek
az országoknak, mind a - nemzetközi re-
pertoárját tekintve tőlük eltérően rend-
kívül gazdag - német nyelvterületnek van
egy hasonló vonása (és azért idéztem épp
a német adatokat, mert itt legalább a
szerzők neve meglehetősen is-mert
Magyarországon) : a hazai dráma-
irodalom lépést tartott az egyetemes
drámatörténet valamennyi jelentős kor-
szakával, minden számottevő irányzat
markáns képviselőkre lelt, és így a szín-
játszás minden korban a legautentikusabb
forrásból: a hazai szerzők műveiből
szívhatta magába, illetve ezek alapján
dolgozhatta ki a legkorszerűbb ki-fejezési
formákat, amelyeken aztán úgy

lépett túl, hogy lényegüket asszimilálta,
„megszüntetve őrizte meg őket".
(Egyébként többé-kevésbé hasonló a
helyzet Lengyelországban is, ahol a mű-
sor gerincét, az élénk nemzetközi érdek-
lődés ellenére is, a hazai szerzők adják -
az állandóan újra elővett, mindig változó
felfogásban játszott klasszikusok és
mellettük irigylésre méltó bőséggel a XX.
századi és a mai írók.) Német
nyelvterületen például a szecesszió mint
irányzat divatját múlta, de mert egykor
jelentős hazai művész-egyéniségek
merítettek belőle, ezért hatott még a
közelmúltban is Gustaf Gründgens ápolt,
dekadens, de mindenképp stílusos és
szuggesztív klasszikus-előadásaira.
Hasonlóképp avult cl drámatípusként is,
színházi stílusként is az expresszionizmus,
de mert fénykora idején a német színházak
szívvel-lélekkel, saját, őszinte élmények
alapján, „végigcsinálták", azért élhet
tovább színpadaikon hitelesen az
expresszionista dráma néhány marandó
alkotása, pl. Wedekind művei. De mi több:
a hatás nem-csak a szorosan az
irányzathoz tartozó műveknél
gyümölcsözik; tovább él pl. Fritz Kortner
izgalmas Shakespeare-rendezéseiben, sőt:
többek között ezért érik el az NDK-ban a
legsematikusabb hazai drámák is
hatáslehetőségeik maximumát, és ezért
felülmúlhatatlanok a német színházak
Brecht interpretálásában. És itt térnék
vissza röviden a Brecht-kérdésre. Az
expresszionizmus, az agitprop és a
munkásszínjátszás hazai hagyományainak
elszórt, korlátozott jellege és épp ezért a
közönségtől való idegenségük okozta,
hogy Brecht mind a mai napig nem tudott
gyökeret verni nálunk; öncsalás lenne, ha
az ellenkezőjét állítanánk. A kevés sikeres
előadás elsősorban olyan drámáihoz
kapcsolódott, melyeket többé-kevésbé,
kisebb vagy nagyobb erőszaktétel árán
hozzá lehetett idomítani a hazai
hagyományokhoz és közízléshez; de hogy
e kísérletek, sikerük ellenére sem az igazi,
a teljes Brechtet juttatták el a magyar
nézőkhöz, azt világosan demonstrálta a
hazai játék-stílussal szemben
rezisztensebb Brecht-drámák egyértelmű
kudarca. Olyan művek kerültek nálunk
egy-kettőre süllyesztőbe, mint az Egy fő az
egy fő, a Svejk a II. világháborúban, vagy a
Vágóhidak Szent Johannája, amelyek nem-
csak német nyelvterületen,, hanem Cseh-
szlovákiában, Lengyelországban vagy
Franciaországban is visszhangos szakmai
és közönségsikert arattak; tehát olyan

országokban, ahol előadásukhoz mind a
művészek, mind a nézők részéről bizo-
nyos hagyomány és felkészültség rendel-
kezésre állt.

E hosszú kitérő után befejezésül hadd
kanyarodjunk vissza az alapkérdéshez.
Ez, mint az eddigiekkel alátámasztani
próbáltam, semmiképp sem úgy hangzik,
hogy miért nem játszunk Wedekindet
vagy Hauptmannt, miért nem játszunk
Ionescót vagy Genet-t vagy bár-mely más,
egyikünk vagy másikunk számára kedves
és több vagy kevesebb okkal méltán
hiányolt szerzőt. (Ugyanilyen okkal és
joggal egyébként azt is meg-
kérdezhetnénk: miért nem játsszuk a nem
látványos, de feltétlenül figyelemre
méltó, haladó szemléletű angol munkás-
drámaírókat, az ún. „Royal Court-iskola"

szerzőit, vagy miért nem térképezzük fel
merészebben, közéletibb érdeklődéstől
vezérelve a szocialista országok
drámaírását?) Utaltam már rá: sajnos
gyakran megesik, hogy a kívánságlista
egyes tételei megvalósulnak és átlagos-
fakó előadás vagy épp bukás az ered-
mény, és ellenkezően: élményszerű, su-
gárzóan igaz és újat, korszerűt mondó
produkciók születnek olyan drámákból,
amelyekről úgy éreztük: már kimerítet-
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ték lehetőségeiket. De még egyszer: bár-
mily kívánatos a repertoár további bő-
vítése, az alapkérdést másképp kell meg-
fogalmazni: színjátszásunk korszerűségé-
ről van szó itt is. A célul kitűzött eszmény
nem lehet szerényebb, mint hogy minden
előadás - hazai drámáé csak-úgy, mint
külföldié, klasszikusé csakúgy, mint
moderné - élményszerű és korszerű legyen.

Ennek megvalósításán persze sokat
lehetne meditálni. Annyi bizonyos: nem
létező hagyományokat most, elkésve nem
teremthetünk. Nem hozhatjuk létre 1970-
ben, mesterséges táptalajon, a hazai
naturalizmust, a hazai szecessziót, a hazai
expresszionizmust, és nem alkothatjuk meg
visszamenően azt a mennyiségileg, is,
minőségileg is gazdag, sokszínű, minden
művészeti korszak vérkeringésébe
bekapcsolódó drámairodalmat, amellyel
sajnos nem rendelkezünk. És másfelől: nem
szabad megtagadnunk, elvetnünk vagy
lebecsmérelnünk azt, amiben a
legerősebbek vagyunk: a nagy formátumú
pszichológiai realizmust, amely az 1945
utáni első évtized jó néhány feledhetetlen
szépségű, klasszikus emlékű előadását
életre hívta s amelynek nemes hagyományai
egészségesen és meg-újulásra képesen
ötvöződtek az elmúlt másfél évtized
modernebb hangvételű, nagyszabású
produkcióinak új eszközeivel. E
legrangosabb és legelevenebb ha-
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gyományunk bázisáról kellene egyre cse-
lelevőbben bekapcsolódnunk a mai világ-
színház vérkeringésébe, rostálva persze,
de a kiválasztott elemeket oly módon
magunkévá téve, hogy arra a jövőben
építeni lehessen.

Hogy miképpen? E kérdés megvála-
szolására e cikk keretei nem megfelelőek,
és a cikk szerzője nem is illetékes rá. Csak
egy-két gondolatot vetnék itt fel, nem
újakat, de változatlanul időszerűeket.
Anélkül, hogy színházaink lemondanának a
népművelés feladatáról, a sokrétű ízlés- és
igénybeli kategóriák kielégítéséről, mégis
ki kellene alakítani valamiféle nagyon is
pozitív kompromisszumot e funkció és az
annyit emlegetett „profil" között. Jó lenne
talán, ha például nem valamennyi fővárosi
szín-házunk törekedne arra, hogy még éva-
donként is úgyszólván teljes választékot
nyújtson a műsor valamennyi kategóriá-
jából, a klasszikusokból csakúgy, mint a
mai dráma jelentős irányzataiból; legalább
a kamaraszínházak kötelezhetnék el
magukat határozottabban, hosszabb-
rövidebb távra, egy bizonyos, markáns
körvonalú művészi program mellett,
mégpedig dramaturgiai, rendezői és szí-
nészi síkon egyaránt. Persze még jobb
lenne, ha az ilyen típusú kamaraszínházak
mellett minél több és főleg állandó jellegű,
nem pedig alkalmi kis színház, hivatásos és
félhivatásos stúdió működ-ne. Az ilyen
kisebb alkotó műhelyek munkája -
világszerte számos példa bizonyítja,
Ljubimov színházától a prágai és varsói kis
színházakon, a rostocki kamaraszínházakon
át a nyugati avantgarde színpadokig -
rendkívül gyümölcsöző kölcsönhatásba
kerülhet a nagy, reprezentatív
színházakéval.

Ezzel az elképzeléssel függne össze a
fiatal rendezők foglalkoztatási körének
bizonyos fokú korlátozása is. Színházaink
egyöntetű, mindent átfogni kívánó
műsorpolitikájából következik ugyanis,
hogy a fiatal rendezőket, mielőtt még
egyéni hangjuk, stílusuk, sajátos ars poe-
ticájuk kialakulhatna, túl sok típusú fel-
adattal bízzák meg, s így tehetségük inkább
szétszóródik és elaprózódik, sem-mint
koncentrálódnék. Persze vannak rendezők,
akiket épp a skála ilyen szélessége edz
meg, nevel önálló egyéniséggé; általában
azonban úgy véljük, érdemes lenne
kipróbálni a másik meg-oldást, és legalább
módot adni rá, hogy egy-egy fiatal rendező
munkássága jelentős részét egy ideig
egyfajta irányzatnak, egyfajta
játékstílusnak szentel

hesse, többé-kevésbé ugyanazokkal a szí-
nészekkel és tervezőkkel együttműködve.
Persze ez esetben sem okvetlenül pusztán
a darabválasztás az egyetlen irány-adó
szempont. Sokféle drámán lehet hasonló
színházi eszközöket kipróbálni, ám a
gyakorlat mégis azt mutatja, hogy egy-egy

színpadi irányzat művelői először az
irányzathoz legközelebb álló drámák
színre vitele során alakítják ki jellegzetes
nyelvüket, és ezután szélesítik ki a
választékot és lelnek meglepő, jó esetben
mégis autentikus megoldást az irányzattól
dramaturgiai szempontból távol álló
művek számára. (Közismert példa-ként
hadd hivatkozzunk az egykori Brecht-
tanítvány Benno Besson Arisztophanész-
vagy Offenbach-előadásaira vagy az
ugyancsak a brechti példán fel-nőtt Roger
Planchon Moliére és Marivaux-
rendezéseire.)

Bizonyos: egy valóban őszinte országos
véleménycsere során számos további, az
említetteknél gyakorlatiasabb és cél-
ravezetőbb koncepció, javaslat és ötlet
fogalmazódnék meg.

Végül: csak utalásszerűen, a probléma
elsőrendű jelentőségével nem arányos
terjedelemben utalnék a hazai dráma
fejlesztésének, ápolásának alapvető fon-
tosságára. Színházi kifejező eszközeink,
színpadi formanyelvünk korlátai szervesen
összefüggenek drámai hagyományaink
viszonylagos szegénységével és különösen
XX. századi drámánk fejlődésének
hézagosságával. A „lépéstartás"
eredményessége tehát - hántsuk le a
közhely látszatának felszíni rétegét Vö-
rösmarty zseniális gondolatáról! - első-
sorban azon múlik, sikerül-e megteremteni
a tartalmában és formájában egyaránt
korszerű folyamatos magyar drámaírást.

Látszólag messzire kanyarodtunk a cikk
eredeti tárgyától, azonban már a címben is
jeleztem, hogy a kiindulópontot:
színházaink külföldi repertoárját nem
tartom elszigetelten tárgyalható, ön-
magában alapvető jelentőségű kérdésnek.
A külföldi műsorválaszték - bármily jogos
büszkeséggel szemléljük is, bármily
fontosnak tartjuk eredményei megőrzését,
skálája további, sok irányú bővítését - nem
öncél, csak eszköz. A cél, amelyet
szolgálnia kell: a korszerű, szocialista
magyar színjátszás megteremtése.


