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Gondolatok
a dramaturgiákról II.

Dramaturgközérzet s ennek tanulságai

Dolgozatom megírása előtt felkértem
tucatnyi magyar dramaturgot, hogy a
tárgyra vonatkozó gondolataik kifejtésével,
problémáik kendőzetlen feltárásával
legyenek segítségemre. A munka meg-
könnyítése érdekében kérdőívet küldtem el
címükre. Ez négy kérdéscsoportot foglalt
magában. Az első általános problémákat
érintett (a dramaturgiák helyzete és
feladata a ma és a közeljövő magyar
színházi életében; az ideális helyzet és a
konkrét gyakorlat viszonya). A második a
dramaturgiák egyes munkatípusairól kért
felvilágosítást (például: részvétel a színház
profiljának kialakításában, bele-szólás az
évadonkénti, illetve távlati mű-sortervbe,
közreműködés a magyar be-mutatók
előkészítésében, az önálló kezdeményezés
lehetőségei, általában a magyar dráma
helyzetével kapcsolatos észrevételek,
továbbá részvétel a külföldi repertoár
kialakításában, végül a napi munka -
dokumentáció, propaganda, ankétok, viták,
előadások stb. - problémái). A harmadik
kérdéscsoport a dramaturgiai munka
személyi feltételeihez kapcsolódott.
(Például: jogkör és feladatkör meg-
határozása, színházon belüli pozíció, elő-
zetes képzettség és továbbképzési lehe-
tőségek, fizetés, szabad idő, külföldi ta-
nulmányutak stb.) Végül a negyedik kér-
déscsoport tulajdonképpen meghatáro-
zatlan volt, hogy szabad teret nyújtson
olyan gondolatok, észrevételek, konkrét
javaslatok számára, amelyek a három
körvonalazottabb kérdéscsoporton belül
nem fogalmazódhattak meg.

A válaszok értékes hozzájárulást je-
lentettek. Dramaturgjaink számos nagyobb
és kisebb részletproblémát világítottak meg
addigi ismereteimnél mélyebbre hatóan;
ezek egy részére a továbbiakban ki is térek
majd. Most azonban először az általános
benyomással foglalkoznék.

A dramaturgi közérzet, a hozzászólá-
sokból kitapinthatóan, országos viszony-
latban igen differenciált, de szerencsére,
nem egy esetben egyértelműen pozitív;
néhány írást olyanok fogalmaztak, akik
láthatóan jól érzik magukat munkahelyü-
kön s az életben. S itt olyan esetektől van

szó, amelyekben a bevezető során említett
„szentháromság" valamilyen formában
megvalósult, amikor tehát a dramaturg
magát egy egyhitű csapat tagjának, a
színház művészi arculata egyenrangú
formálójának érzi. Jellegzetesen fogalmaz
Schwajda György, a szolnoki Szigligeti
Színház dramaturgja: ,,,Színházamnál
meglehetősen jó helyzetben vagyok,
közvetlen részt veszek a műsor irányí-
tásában . . ." Ha egyes dramaturgok ne-
hezményezik, hogy az írók már csak azért
sem becsülik meg eléggé őket és vé-
leményüket, mert a kasszát nem ők ke-
zelik, Schwajda kijelentheti: „Írókkal kö-
tendő szerződéseknél az anyagi feltétele-
ket én szabom meg ..." Ha a megkér-
dezettek többsége felpanaszolja, hogy kí-
vül rekednek minden fontos, színházon
belüli vagy főhatóságokkal folytatott
megbeszélésen, halljuk Schwajdát: „Részt
veszek minden tanácsi, minisztériumi
megbeszélésen - egyszóval a színházat mint
egészet csinálom."

És ez talán az alapvető: a színházat mint
egészet csinálni... Ehhez az eszményi
helyzethez, illetve hiányához képest
másodrangú a sok valódi probléma,
indokolt gravámen, melyek közül né-hány
bizonyára Schwajdát is érinti, de oly
lényegtelennek tartja, hogy fel sem veti.
Esete e téren kivételes és egyben
modellszerű. A szolnoki színházhoz való
szegődését megelőzte a Székely Gáborral
való ismeretség, annak fölfedezése, hogy
ők ugyanabban a fajta színházban hisz-
nek, annak kötelezik el magukat.

Hadd kockáztassak itt meg egy
merésznek tetsző teóriát: talán nem
véletlen az sem, hogy ez a fiatalember a
férfinemhez tartozik. Nálunk hosszú
éveken át a dramaturgok nagy többsége nő
volt, lé-vén, hogy egyfelől a nőket tartják
par excellence alkalmasnak a csak szorgal-
mat, figyelmet, pontosságot követelő, el-
sősorban tisztviselői jellegű munkára,
másfelől a színházi elhivatottságot érző
férfiaknak derogált ez a munkakör, melyet
ráadásul nem is fizettek jól. Nem azt
akarom állítani (a fát önmagam alatt is
vágva), hogy a nők alkalmatlanok az al-
kotó típusú dramaturgi munkára, hiszen
épp az ilyen dramaturgok sorában az
utóbbi években néhány nőkolléga is je-
lentős szerepet játszik. De annyi bizonyos:
a szakma korábbi elnőiesedése ép-
penséggel nem e korszerű dramaturg-típus
túltengésének volt köszönhető, ha-nem a
dramaturgi funkció lebecsüléséből eredt.

Néhány - sajnos nem nagyszámú -- to-

vábbi írásból is hasonló jó közérzet árad.
Ilyenkor is bizonyítható: az adott szín-
házban az összehangolt, harmonikus és
eredményes csapatmunka legalább egyes
esetekben már realitás. További egy-két
írásban nosztalgikus emlékként bukkan
fel egy-egy olyan időszak, amikor ez a
csapatszellem érvényesült, mikor a dra-
maturg maradéktalanul betölthette meg-
álmodott feladatát. (Mikor ez a harmónia
megtört, az érintettek el is mentek a pá-
lyáról.)

Számos írást viszont valamiféle rezig-
náció hat át. Megfogalmazóik dolgoznak,
serényen, okosan, becsülettel, de egyben
kesernyésen leszámolva számos ábránd-
dal s még így is bizakodva, hogy szeré-
nyebb lehetőségeiken belül is
eredményesen szolgálhatják színházukat.

A két pólus közötti ellentét jól illuszt-
rálja azt a nagyon érdekes gondolat-
menetet, amelyet Siklós Olga fejt ki
hozzászólásában, s amelyet most részle-
teiben idézek:

„Amióta a színházak nem csupán dara-
bokat visznek színpadra, egymás után,
hanem egy újfajta színházeszmény értel-
mében produkciókat kívánnak alkotni, a
dramaturg szerepe fontosabbá, de egyben -
paradox módon - labilisabbá is vált ...
(Kiemelés tőlem.) A korábbi színházi
gyakorlat szerint - kissé sematizálva álla-
píthatjuk meg - eljátszották a leírt drámát.
Ma viszont a legtöbb színház nem a
puszta leírt drámát, hanem annak szín-
padi vízióját kívánja eljátszani. Az értel-
mezett drámáét, az elemzett drámáét. Az
értelmezést, az elemzést, ezt a modernül
új folyamatot a hazai gyakorlatban több-
nyire a rendezők végezték el. Sőt, már az
egyes drámákat is ők olvassák úgy, hogy
azokból értelmezett előadást tudjanak
színpadra vinni. Ebben a szituációban
pedig a dramaturg mintha feleslegesnek
tűnt volna ... Ennek folytán az élet ki-
alakította a gyakorlatot: csökkenteni
kezdték a dramaturgok számát, szelek-
tálták a dramaturgok munkatípusait, hi-
szen az igai színházat úgyis a rendezők
csinálják . . ."

Pedig „bármilyen paradox megállapítás,
de éppen a rendezői színháznak, az
egyéniségre szabott színháznak volna
szüksége egy tudományosan képzett,
újraolvasásra képes, stílusokat és korokat
ismerő, elemző dramaturgra. Az új szín-
ház: elemző színház. Elemzésre készteti
az alkotót és a nézőt, hiszen minden új
megszólaltatás újra elemezhető mondani-
valót tárhat fel a legrégibb darabokban is.

A dramaturgi tudás alfája az elemző-



készség, a korba helyezés készsége, a stí-
lus feltárásának, a korunkhoz való viszo-
nyításnak képessége. Persze, ha erre a
színház nem tart igényt (és hadd tegyem
hozzá: ha nem kap rá megfelelő embert -
Sz. J.), a dramaturgiai munka elsorvad,
puszta rutintevékenységgé szürkül."

Való igaz: rossz, fékező beidegzés az,
amely a dramaturgiai munkát stabil, fo-
lyamatos rutinfeladatok sorozataként
könyveli el: elolvasni-véleményezni a be-
küldött darabokat, írókkal tárgyalni, tá-
jékozódni a világirodalomban, megbeszé-
léseken részt venni, dokumentációt sze-
rezni, műsorfüzetet, röplapot írni stb. stb.,
mikor épp melyikre van szükség. (Sajnos
ez a beidegzés, az írások is jelzik, a
dramaturgok egy részénél is hat.) A
dramaturgnak nem ez a feladata, illetve,
persze, hogy ez is, éppenséggel mind-ez,
de mindig csak egy átfogó komplexus („A
színházat mint egészet csinálni...! ")
részeként. A korszerű dramaturgi funkció
nem bontakozhat ki ott, ahol a ren-
dezőkkel, elsősorban a művészeti vezető-
vel való kapcsolat véletlen szülte, esetle-
ges. A dramaturg csak akkor dolgozhat
korszerűen, ha az adott művészeti vezetés
irányát, tartalmi és stílustörekvéseit
nemcsak elfogadja, mert véletlenül ehhez
vagy ahhoz a színházhoz került státusba,
hanem sajátjának érzi, méghozzá nem is
csak alkalmazkodás, még oly jó szándékú
mimikri révén - hanem mert eleve hasonló
eszményeket táplált magában, csak ezeket
nem mint rendező, hanem mint dramaturg
kívánja és tudja megvalósítani.

Siklós Olga ezzel kapcsolatban felveti :
ha a rendezők maguk is képesek újra-
elemzésre, nem lenne-e helyesebb inkább
az ő dramaturgiai képességeiket erősíteni,
a dramaturgokat pedig végleg lektorrá
minősíteni? Nos, elöljáróban már utaltam
rá: noha a két terület közelítése kívánatos
is, elkerülhetetlen is, végső
összeolvadásuk az esetek többségében
mégsem valószínű. Az okot később Siklós
Olga maga is megfogalmazza. Eszerint
épp e rendezői színháznak van igazán
szüksége dramaturgokra, mert nekik kell
megtalálniok az egyensúlyt a „mű-vészi
álmok" és a közönség jogos elvárásai
között. Ennek megfelelően fogalmazódik
meg aztán a modern dramaturgiák
feladata: ,,... a színház egészét s benne a
rendezői kollektívát álomra inspiráló,
elemzett s újraelemzett anyaggal kell
ellátniok."

Hogy e társulások létrehozása szerve-
zetileg miként oldható meg - nem tudom.

Rendezőink, színészeink sem egykönnyen
tudnak művészi vérrokonságuk szerint
együvé kerülni; az ilyen típusú jelenségek
egyelőre inkább a kivételt jelentik, mint a
szabályt.

Vajon nem lenne-e egészségesebb egy
átgondolt fluktuációs politika, melyen
belül a dramaturg is csak akkor kötődnék
„életre szólóan" egy színházhoz, ha ott a
művészeti vezetés szelleme is azonos
marad, míg ellenkező esetben viszont
bármelyik fél igenis felmondhat egy-
másnak ?

Világszerte és fokozatosan nálunk is
kialakul az a jelenség, hogy az igazán
jelentős színházi vállalkozásokat egy-egy
markáns vezető egyéniség fémjelzi, és az
ő koncepcióját, a maguk egyéniségéhez
idomítva, a beosztott rendezők is vállalják.
Ilyen esetekben természetes, hogy a
dramaturg a többi rendezővel is
eredményesen együtt tud működni. Ha
viszont egy színházban, rendeltetésénél
vagy adott körülményeinél fogva, prog-
ramszerűen heterogén rendezői gárda
kerül össze, melynek a művészeti vezető
több-kevesebb önállóságot engedélyez,
akkor megfontolandó: nem kellene-e a
dramaturgiát is aszerint összeállítani, hogy
minden jelentős rendező számára kerüljön
megfelelő munkatárs. (Itt többnyire
színházi nagyüzemekről van szó, ahol
amúgy is több dramaturg működik,
csakhogy megválogatásukban sok az
esetlegesség. A fejlődés azt követelné,
hogy a több tagú dramaturgiák személyi
összeállítása összhangban álljon a rende-
zői gárdáéval.)

Még valamit. Korántsem hiszem, hogy
művészeti vezetés és dramaturgia effajta
„Wahlverwandschaftja" a konfliktus-
nélküliség idillje lenne. Semmiféle egy-
hitűség nem módosíthat azon a tényen,
hogy - akár a férfi és a nő a klasszikus
bonmot-ban - rendező és dramaturg sem
akarhatja pontosan ugyanazt. A művészi
szövetségen belül a dramaturg, per defi-
nitionem, egyfelől az irodalom képvise-
lője, másfelől a társadalmi megbízatás-
nak, a közösség s a közönség elvárásai-
nak legéberebb letéteményese, szempont-
jai tehát nem lehetnek indigómásolatai a
rendező szempontjainak. A jelzett eszmé-
nyi állapot tehát nem zárja ki, sőt, felté-
telezi a nézeteltéréseket, a parázs vitákat, s
az esetleges kölcsönös kompromisszu-
mokat. De egy hiten levők között mind-ez
aligha vezethet szakításhoz. Az ilyen
alkotók, az ilyen emberek bíznak egy-
másban, nyitottak egymás érvei előtt,
bizonyos értelmi s emocionális szintig

osztják a másik értékrendszerét, s így az
esetek többségében törvényszerűen ala-
kulna ki egy olyan végső eredmény,
melyet mindkét fél pirulás nélkül vállal-
hat.

Egyes reformokon máris érdemes el-
gondolkodni. Székely György tett például
egy érdekes és megfontolandó ja-vaslatot
a nomenklatúra megváltoztatására, olyan
értelemben, hogy válasszák külön a
dramaturgi és a lektori státusokat. Ez az
intézkedés alkalmas lenne a munka-körök
igen határozott elkülönítésére: ki az, aki a
szó legteljesebb értelmében vett alkotó
dramaturgi munkát végez, és ki az, aki
„csak" lektorál (ami persze nem le-
becsülendő; modern színháznál a jó lektor
is létszükséglet). Elképzelhető, hogy egy
ilyen intézkedés megszüntetné a szín-
házaknak e téren jelenleg egyöntetű
struktúráját, mert lennének olyan művé-
szeti vezetők, akik csak lektorokra tar-
tanak igényt, és akadhat olyan színház,
amelynek dramaturgja egy személyben a
lektori tisztet is vállalja s el tudja látni stb.
Mindenesetre kialakulna egy egészséges
értékrend: bizonyos fejlődési folyamat
végén a dramaturg elnevezés valóban
rangot, tekintélyt jelentene; olyan alkotó
munkát végző, vezető pozícióban levő
színházi emberre utalna, akinek te-
vékenysége meghatározóan játszik bele
színháza arculatába. (A struktúra termé-
szetesen rugalmas lenne: pl. lektorokból is
válhatnak dramaturgok, másfelől persze
nem lenne kötelező, hogy a dramaturg
előzetesen egy lektori időszakot is
abszolváljon stb.)

Elképzelhetők más intézkedések is, így a
dramaturgok és a rendezők képzésének
szorosabb összehangolása; tanuló-időszak
esetleg nem egy, hanem több színházban,
hogy a kölcsönös megfelelések
felismerésére több esély nyíljék; le-
hetőség, hogy egy-egy újonnan kinevezett
művészeti vezető maga választhassa meg
legbelső munkatársai sorában a dra-
maturgot is stb. Ma, amikor a helyzet még
korántsem mondható eszményinek,
mindenesetre fontosnak érzem azt is, ha
legalább a célkitűzésekben egyetértés ala-
kulna ki.

Rövid helyzetkép
Ha ilyen módon megegyezünk az eszmé-
nyi célban, reálisabban értékelhetjük az
adott helyzetet is. Erről az adott (1974-es)
helyzetről a megszólaló dramaturgok igen
sok figyelemre méltó konkrét adattal
szolgáltak. Ezek közös tanulsága:
dramaturgiáink helyzete szorosan, szer-



vesen összefügg egész színházi életünk
problémáival. (Épp ezért nagyon nehéz
önkényesen el-elvágni a szálakat, melyek
újra meg újra túlvezetnének az adott té-
mán.)

A különféle s önmagukban többnyire
jogos sérelmek is csak a mai magyar szín-
ház összképébe illesztve értelmezhetők
igazán. A panaszok vissza-visszatérnek. A
dramaturgnak nincs anyagi kezdeményező
vagy rendelkezési joga - miért nem
kezelhet önállóan, legjobb belátása szerint
legalább egy szerényebb fundust? A
dramaturg neve nem szerepel a plakáton ;
a dramaturg nem kap tiszteletdíjat a tévé-
és rádióközvetítések után; a dramaturg
hiába végez saját színháza számára
átdolgozásokat-adaptálásokat, ezt sem
erkölcsileg, sem anyagilag nem honorál-
ják; a színházi dramaturg fizetése a leg-
kisebb a rokonterületek dramaturgjai
között; a dramaturg nem tagja a színház
művészeti tanácsának; a dramaturgot nem
hívják meg fontos (évadot értékelő,
műsortervet tárgyaló stb.) megbeszélé-
sekre, még színházon belül sem, nem-hogy
színház és főhatóság közöttiekre,
legföljebb statisztikai adatokat s egyéb
nyersanyagot szállíthat ezekhez; a dra-
maturgot nem küldik külföldi tanul-
mányutakra, olykor még saját színháza
külföldi turnéira sem hivatalos; a kitün-
tetésekből, jutalmakból, nívódíjakból ki-
marad stb. A többnyire jogos és fájdalmas
panaszok időnként már-már tragi-
komikussá fajulnak; előfordult, hogy a
színháznak az adott vidéki város forgalmas
helyein kitett tablójáról, melyen a
művészeti titkár és az ügyelő is rajta volt,
csak épp a dramaturg maradt le; avagy
olyan jelentéseket, adatközléseket, me-
lyeket vele írattak, szignálni már nem volt
joga.

A panaszok sommázásaként sűrűn el-
hangzik: a dramaturgnak nincs semmi
néven nevezendő, írásba foglalt, szabá-
lyozott jogköre. A másik végleten Czímer
József - egy sajtónyilatkozatban - azt
mondja erre: épp ez a jó. „Ez a »jogta-
lanság« jogosít fel arra, hogy mint dra-
maturg, könyörtelenül érveljek: íróval,
igazgatóval, rendezővel szemben. Ők nem
kötelesek megfogadni a tanácsaim, ezt
tudják. De azt is tudják, hogy az ő
munkájuk értékét emeli, ha a legjobb mű
és a legjobb előadás jön létre. Ha egy
dramaturg nem tudja megvédeni az igazát
(ti. jogszabályok nélkül - Sz. J.), akkor
vagy nincs igaza, vagy rosszul végzi a
munkáját."

Bár Czímer József meglehetősen kivé-

teles, kedvező pozícióból beszél, valóban
kérdéses: gyökeresen segítene-e a sérel-
meken a jogkör kodifikálása. Legalábbis,
paradox módon, épp a legdöntőbb sérel-
meken. (Jó néhány konkrét, közvetlen,
gyakorlati panaszt ugyanis új szabályok
nélkül, józan ésszel és humánummal akár
azonnal is orvosolni lehetne.) Az effajta
kodifikálás csak másodlagos lehet, csak
követhet-rögzíthet egy jó, a mainál jobb
gyakorlatot. Mert hiába ruházná fel például
a jog-kör a dramaturgot vétójoggal, ha ez
elégedetlenné teszi vagy épp megbénítja a
művészeti vezetést, lévén, hogy eleve
nincs egy meggyőződésen a dramaturggal;
attól, hogy az ius murmurandi pallosjoggá
változik át, a színház munkája jobb nem
lesz, sőt. Mint ahogy nem okvetlenül
lendít a dramaturg presztízsén az sem, ha
egy bukott magyar darab plakátján az ő
neve is ott szerepel. Sokkal többet használ,
ha egy az ő közreműködésével született
nagy sikerű magyar darab plakátján -
nincs rajta. Ha aztán végül mégis rákerül,
sőt, ez természetes gyakorlattá válik -
annál jobb. Tegyen szert először a
dramaturg olyan tekintélyre, hogy
tiltakozását rögzített vétó-jog nélkül is
megszívlelik - akkor, utána lehet
valamiképp kodifikálni. is (ha még
muszáj). De, hogy ismét visszatérjek
vesszőparipámhoz: ilyen légkör csak
közös felfogású alkotógárda esetében
alakulhat ki.

Ugyancsak szélesebb összefüggéseken
belül nyerheti el igazi értelmét egy alap-
vető kérdés, amely valamennyi hozzászó-
lásban vezérmotívumként tér vissza: mit

tesz, mit tehet a mai magyar dramaturg a mai
magyar drámáért? A hozzászólók többsé-
gének magatartása itt valamiképpen vé-
dekező jellegű. Egyfelől tiltakoznak a fe-
lelősség, a számonkérés ellen, érvelve
jogkörük korlátozottságával, az izgal-
masabb szerzők rendezői kisajátításával
stb., s ezért elhárítják a kritika tájékozat-
lan-igazságtalan vádjait; másfelől viszont
nyomatékosan hangsúlyozzák e téren
szerzett s eléggé nem méltányolt érdemei-
ket.

Kétségtelen, hogy a dramaturgi presztízs
sarkalatos pontjáról van itt szó. Hisz az új
típusú dramaturgi funkció szükség-
szerűsége épp azzal párhuzamosan merült
fel, hogy a színházak világszerte fel-
ismerték: létérdekük, hogy az eredeti hazai
dráma műhelyeivé váljanak. S ezen a
területen a dramaturg munkája közvet-
lenül, látványosan mutatkozik meg a
nyilvánosság számára is. Egy országos si-
kerű klasszikussorozat esetében senki

nem kutatja, mennyi a része benne a szín-
ház dramaturgjának. Viszont a pécsi
Illyés-ősbemutató-sorozat országos hírre
vitte Czímer József nevét; Radnóti Zsuzsa
a maga szakmai tekintélyét mindenek-előtt
az Örkény- és Gyurkovics-daraboknak, a
Pop-fesztiválnak, a Harmincéves vagyoknak
köszönheti, és a Rozsdatemető vagy a Tóték
dramaturgi babérokat is termett -
elsősorban Kazimir Károly számára, de ez,
lévén Kazimir a dramaturgi hajlamú
animateurök közül való, most mellékes.

Csakhogy a magyar dráma kérdése
megint csak nem szűkíthető le a drama-
turgiák horizontjára, sőt, olyan probléma,
amely elvi szintű tanulmányokba vagy
monográfiába kívánkozik. Most csak
annyit: egyfelől tény, hogy a magyar
dráma akadozó fejlődéséért nem egyedül
és nem elsősorban a dramaturgok a
felelősek. Másfelől viszont a szak-mán
belül mégis ők sínylik meg legjobban, ha
színházuk nem tűnik ki érdekes magyar
ősbemutatókkal, hiszen a hazai
drámaterméssel elsősorban az ő munkájuk
eredményességét mérik. Ez az ellent-
mondás csak közösen, a további fejlődés
során oldható fel, összefüggésben az egész
magyar dráma ügyével, de ez a körülmény
persze nem ad felmentést a tét-lenségre. A
magyar dráma vonatkozásában is lehet hic
et nunc eredményeket el-érni, sőt, az
alkotó dramaturg rátermettségének egyik
bizonyítéka épp az itt szükséges
szenvedély, elvi alapon nyugvó küzdeni
tudás és találékonyság.

A dramaturgok hozzászólásaiból
egyébként nem is árad defetista hang. A
magyar drámával való törődés bő teret
kapott valamennyi írásban (és a munka
eredményességéről elkészült művek, le-
zajlott bemutatók is tanúskodnak). Túl-
nyomórészt azonban a napi aprómunka
kérdéseiről esik szó (az anyagi buzdítás
lehetőségei-jogköre, a rendezővel való
hatásköri villongások, piackutatás stb.), és
alig kapnak teret a probléma elvi vo-
natkozásai: miben látják dramaturgjaink a
mai magyar dráma felvirágzásának főbb
akadályait. Ez pedig nem jó, mert a dra-
maturgok alighanem a maguk hatáskörén
belül is többet tehetnének az ügyért, ha a
helyzetet elvi szinten is elemeznék,
reálisan és perspektivikusan mérnék fel.

A magyar dráma területén a dramaturg
kiváltképp nem érheti be az irodalmi
megbízott szűken értelmezett szerepével.
Amikor „piacot kutat", „rendel", „átvesz" -
mindig tudatában kell lennie annak a
társadalmi megbízatásnak, amely



épp e vonatkozásban a legkomplexebb és
legérzékenyebb. Nem véletlen, hogy egy
híg, mondanivaló nélküli nyugati
bulvárdarab is könnyebben juthat szín-
padra egy „rázósabb" magyar darabnál. A
dramaturgnak érzékelnie kell, hogy a hazai
fejlődés adott szakasza mit kíván az e
földön fogant, gondjainkról-problémáinkról
felelősen és a műsor többi kategóriájához
képest a legnagyobb hatással szóló mai
magyar színművektől, és kutató-rendelő
tevékenységét, majd az el-készült
szövegeken való munkáját ennek
szellemében kell megszerveznie. (Mi-
közben ugyanakkor, szélesebb távlatokban
gondolkodva, nem veheti le szemét ama
szerzőkről és művekről sem - adott esetben
a külföldieket is beleértve -, amelyek egy
későbbi periódusban esetleg kedvezőbb
rezonanciára lelhetnek.) Ha ez a
tájékozottság, ez a felelősségtudat a
dramaturgban megvan, akkor, másfelől,
könnyebben válhat elfogadott vitapartnerré
mind a színházon belül, mind a fő-
hatóságok számára, és szava meghallga-
tásra találhat olyankor is, amikor a szín-
házon belül vagy kívül az általa pártfogolt
művekkel szemben ellenállás mutatkozik. l

A külföldi darabok összeválogatása
mindig az adott színház profiljának függ-
vénye. Ha például egy színház műsorter-
vének középpontjába valóban az új magyar
dráma kerül, a helyzet szinte auto-
matikusan egyszerűsödik. Szinte úgy fest,
mintha az eredeti drámaírás spontán olyan
erőteret alakítana ki maga körül, amelybe
csak a műsor e gerincéhez vala-miképp
kapcsolódó egyéb művek léphetnek be.
Hadd utaljak ismét egy külföldi példára.
Amióta a Royal Shakespeare Company
londoni műsorának tengelyébe a társadalmi
érzékenységű új angol drámát állította, s
ráadásul, meglehetős tudatosan, olyan
műveket rendelt és választott, melyek a
honi társadalmi helyzetet a válság, az
átmenetiség aspektusából elemzik - ez a
műsortervbeli centrum mágnesként vonzott
magához bizonyos meghatározott külföldi
szerzőket, első-sorban Gorkijt, mivel
Gorkij művei a színház nézete szerint olyan
szituációt tér-képeznek fel, mely lényeges
vonásaiban hasonlít a mai brit társadalom
állapotára. Fellelhetők ilyen jelenségek
nálunk is, pl. a Huszonötödik Színház, a
Mikroszkóp, egy-egy periódusban más
színházak munkájában is. Persze, minél
nagyobb egy színház nézőtere, minél
heterogénebb közönségének összetétele
vagy mi-nél nagyobb a bemutatószám,
annál bo-

nyolultabb e téren is a helyzet. Mégis,
úgy vélem, hogy amennyiben a színház a
„fő csapás" irányát helyesen választja
meg, ez alapvetően meghatározza a „kö-
rítést" is, és segíti összeállítását, méghoz-
zá változatos módokon; a „körítés" pél-
dául megtámogathatja, aláhúzhatja a kö-
zéppontban álló produkciók mondani-
valóját, vagy, épp ellenkezőleg, ellen-
pontozhatja, kontraszthatással kiemel-heti
őket stb.

Néhány szó a képzésről

A kérdőív felhívására a válaszok erre a
problémára is kitértek, anélkül, hogy
egyedül üdvözítő megoldásra jutottak
volna. A dramaturgokat természetesen épp
úgy képezni kell, mint minden más
szakembert - s mint minden más szak-
ember esetében, olyanokat kell képezni,
akikben valóban van rátermettség a pá-
lyára. Ennyi nyilvánvaló. De ezen az evi-
dencián túl már számos vitakérdés merül
fel, attól kezdve, hogy tulajdonképpen kik
is oktassák a dramaturgpalántákat, a
tanterven át egészen a kurzusok gyako-
riságáig, mert az már bebizonyosodott,
hogy évenként 5-10 új dramaturgot a
szakma nem képes felszívni. (Másfelől
viszont érdekes lenne utánanyomozni:
vajon a Főiskolán a múltban kiképzett
dramaturgok közül miért működik oly
elenyésző kisebbség színházaknál. Az 51-
ben, 52-ben és 53-ban beindított dra-
maturgosztályok becslésem szerint vagy
30 diplomát nyert hallgatója közül például
alig kettő-három működik főállásban
színháznál. Igaz, a színházi szakmának
közvetve legalább olyan hasznos hogy
Moldova Györgyből, Csurka Istvánból
főfoglalkozású író, Bozó Lászlóból
főfoglalkozású rádiórendező, Szőnyi G.
Sándorból főfoglalkozású tévérendező,
Létay Verából főfoglalkozású színi-
kritikus lett - de ha a dramaturgpálya
vonzóbb lenne, dramaturg vált volna
olyanokból, akiknek távolléte esetleg
veszteség a színház számára.)

A legsűrűbben az időszakos képzés
gondolata merült fel: 5-6 évenként egy-
egy dramaturgosztály indítása, amely
esetleg már érettebb, bölcsészetet végzett
hallgatókat tömörítene (volt már ilyen
kezdeményezés a Főiskolán, az ún. „két-
éves dramaturgok" idején), és vagy eleve
vagy legalább a tanulmányi idő végére
megkövetelné két világnyelv fordítói
szinten való ismeretét. Szó esett a szín-
házakkal való kontaktusról is, amely le-
hetne előzetes (vagyis a színházak java-
soljanak hallgatókat olyan fiatalok szemé-

lyében, akiknek legalább kétéves szín-házi
gyakorlatuk van), vagy kiépülhetne menet
közben; utolsó tanulmányi éveikben a
dramaturgok, akár a színész- és
rendezőhallgatók, már munkakapcsolatot
építenének ki egyes színházakkal. Ily
módon menet közben kialakulhatnának az
ideális egymásra találások, akár már kész
rendezőkkel, akár rendezőhallgatókkal.
Érdekes modellt szolgáltathatna például
egy olyan eset, amikor egy ifjú rendező s
egy ifjú dramaturg a diploma után egyazon
színháznál kezdené meg munkásságát,
közös célok jegyében.

Ami a tantervet illeti, többen említik a
sokkal alaposabb zenei és képzőművésze-ti
műveltséget, melynek híján egy modern
színházi komplexumban dramaturg már
nem állhatja meg a helyét. De felmerül,
igen tanulságosan, a gyakorlati rendezés
tantervbe illesztése is. (Az ötvenes
években indított dramaturgosztályok pl.
valamilyen különös megfontolás alapján,
színészi mesterséget tanultak ugyan, de
rendezést nem.) Ismét Siklós Olga vet fel
egy érdekes gondolatot, mi-szerint a
modern dramaturgnak meg kell tudnia
rendezni egy darabot, egy rendezőnek
pedig végig kell tudnia vezetni egy születő
darab dramaturgiai munkáit. Nyilván
Siklós Olga sem úgy érti, hogy minden
dramaturg legyen egyben jó rendező s
minden rendező jó dramaturg. De a mai
színházban ez a Janus-arcúság bizonyos
mértékig elengedhetetlen, s úgy tetszik,
egyre inkább az lesz. (Hadd idézzek ennek
bizonyságául egy érdekes adalékot. Az
NSZK-ban egy szociológiai intézet
körkérdést intézett a jelenleg működő
színigazgatókhoz, a színházvezetés
kívánatos modelljének tárgykörében. 51
színigazgató szakmai múltját feltérképezve
kiderült, hogy közülük 26, azaz 5 1%
korábban dramaturg volt, 44- vagy-is 88%
- pedig rendező; világos, hogy ez csak
személyi egybeesések fennforgásakor
lehetséges, vagyis a megkérdezettek egy
tekintélyes csoportja dramaturg-ként is,
rendezőként is tevékenykedett.)

Már utaltam rá: bizonyára kivételes
marad a jövőben is az az eset, midőn egy
művészeti vezető egyben színházának
elhivatott dramaturgja is. Ugyanígy ki-
vétel s az is marad, hogy egy színház jól
fungáló dramaturgja rendszeresen kiváló
rendezéseket is szignáljon. (Ámbár ez
sincs kizárva, sőt, még az sem, hogy az
ilyen dramaturgok aztán végképp átnyer-
geljenek a rendezésre; s ugyanígy, kivált a
rendezők alaposabb dramaturgiai ok-tatása
esetén, az is elképzelhető, hogy



rendezőből váljék az idők során dramaturg,
mégpedig nem azért, mert „dramaturgnak
még ő is jó", hanem azért, mert kiderül:
beállítottsága inkább elméleti, mint
gyakorlati, jó elgondolásait inkább
dramaturgként tudja érvényesíteni, inkább
tud hatni az írókra s a művészeti vezetésre,
mint a színészekre stb. - s ráadásul tudja,
hogy ez a döntése senki szemében nem
fogja degradálni!) Minden-esetre azonban:
ezek kivételek. De hogy pl. a dramaturgok
vizsgaanyagában ne csak egy dramatizálás,
hanem egy rendezés is helyet kapjon, s
annak elbírálása igenis kihasson a jelölt
dramaturgi minősítésére - ez, bármily
távolinak hangzik, nemcsak elképzelhető,
de kívánatos is, mert egymás tevékenységi
körének mélyreható, elméleti és bizonyos
fokig gyakorlati ismerete alapfeltétele a
színházat meghatározó team összehangolt,
eredményes munkájának.

Összefoglalva: a magyar dramaturgiák
pozitív fejlődésének szükségképp együtt
kell haladnia a korszerű, szocialista ma-
gyar színjátszás megizmosodásával. Ez
persze nem zárja ki, hogy e fejlődés időn-
ként ne lehessen „egyenlőtlen", vagyis
hogy a dramaturgiák színvonalának
emelésére ne történjenek önálló lépések,
mind a főhatóságok, mind a színházak,
mind pedig maguknak a dramaturgoknak
részéről. Annál is inkább, mert a fejlő-
déshez hozzátartozik a visszahatás is; egy-
egy tényező kiugrása serkentően játszik
bele a folyamat egészébe. Vagyis: minél
több lesz dramaturgjaink között a
művészetben-tudományban egyaránt já-
ratos, művelt és alkotó marxista szakember
- annál gazdagabbá, színesebbé, kor-
szerűbbé válhat az egész magyar színját-
szás.

Nem szándékom a könnyű műfaj védel-
me, szükségességének vizsgálata. Meg-
teszi, megtette ezt előttem és helyettem a
közönség meg sok nálam illetékesebb
szakember. Könyvek, tanulmányok,
szociológiai, népművelői vizsgálatok
foglalkoztak már létjogosultságának agy
sekélyesítő veszélyének kérdésével.

Bennem, akinek a véletlen adta helyzet
folytán immár egy fél életet kellett és -
ami még hátravan - kell ebben a műfajban
eltöltenem, inkább az növeszt egyre
nagyobb kérdőjelet, hogy ki volt a bíró,
aki „könnyűnek" ítélte. Ki terjesztette ki a
nyilván az anyagnak szánt meg-határozást
magára a munkára és annak művelőire?
Bárki volt is, biztosan tudom, hogy soha
nem vett részt egy „könnyű műfajú"
produkció létrehozásában, de valószínű,
hogy végig sem nézte a munkafolyamatot.

A commedia dell'arte kanavászát még
számon kérhették a színésztől, aki szuve-
rén módon tölthette fel a témát, de az
istenért, csak nem az operettszínész vagy
a rendező felelős a rá osztott anyag minő-
ségéért?

A nagynevű, új magyar daraboknál
sikeresen bábáskodó dramaturgok fintor-
ral tolják félre azokat a férceket, amelye-
ket milliók néznek meg, és amelyeket vé-
gül, hogy egyáltalán előadhatók legye-
nek, kénytelen a rendező, sőt gyakran az
egész együttes a talpára, de legalább-is
spiccre állítani. Mindezt természetesen
titokban teszi, nem hogy dotáció, de tu-
domásulvétel nélkül, hiszen saját érdeke,
hogy logikáját, értelmét és ízlését ne
hagyja otthon, amikor a rábízott munkát
igyekszik jól megoldani.

Unalmas gyakorisággal vetődik fel a
kérdés, miért nem újít a könnyű, zenés
műfaj, miért nem söpri ki az operettet a
musical, miért kell porolással foglalkozni
a mindent megváltó és megoldó új zenés
forma helyett.

A nagy, külföldi sikert aratott valóban
remek musicalek megvételére nincs pénz.
Gyakori vendég vagyok a Szerzői Jog-
védőnél, amelynek munkatársai kéré-
semre itt fel nem sorolható mennyiség-
ben számlálták elő a dollárban kért jog-

díjakat. Az összegek egy-egy vidéki szín-
ház több éves valutakeretét felemésztették
volna. Ha a Fővárosi Operettszínház úgy
tudja megvenni egy előadás jogát (mint a
My Fair Ladyét vagy a West Side Storyét),
hogy vidéki színház is játszhatja, az végig
is szalad az országon - már ahol erre
megfelelő együttes van.

Magyar musical. Hol Budapesten, hol
vidéken mutatnak be egyet-egyet, elég
komoly kockázattal. A Képzelt riport .. .
példája mutatja, hogy a sikeres alkalma-
kan kapva kapnánk.

A baráti országok musicalterméséből én
magam kettőt találtam. Szerintem
mindkettő érdekes kísérlet lehetett volna.
A színház nem hitt bennük.

Minél igényesebb egy vidéki színház,
minél több prózai ősbemutatót vállal,
annál inkább biztosra akar menni, ami-kor
a „könnyű-zenés" darab kiválasztására
kerül sor. Már az is nagy dolognak
látszik, ha kiás egy ritkábban játszott
operettet. De ahhoz ebben az esetben is
körömszakadtáig ragaszkodik, hogy a
zeneszerző neve (lehetőleg a cím is) köz-
ismert legyen. Nem mindegy, hogy a bér-
letet szervező plakátra mi kerül. Ez az
egyetlen időpont, amikor a könnyű-zenés
műsor a „fontos" jelzőt megkapja. Soha
többet. Az újságokban megjelenő, a mű-
sortervet ismertető kommünikék már meg
sem említik, valószínűleg szégyen is lenne
a nagyok nevének felsorolásában Lehárt
és Strausst említeni.

De ez megszokott eset, nem is fontos,
hiszen a bérletezés megtörtént, most már
csak az van hátra, hogy a közönség is
megkapja a magáét.

Kiken múlik ez? Az operettstáb de-
klasszált csoportján. Akiknek énekelniök
kell magas bé-t, cé-t, skálákkal felsrófolt
hangjuktól függetlenül emberi hangon
prózai szöveget mondani, úgy táncolni,
hogy a sikert jelentő ismétlés „benne le-
gyen"! No, meg humor is kell, ami meg-
tanulhatatlan adománya az életnek, és
mindehhez egyéniség, mert a felsoroltak
közömbössé válhatnak, ha nincs meg a
szereplőkben az a vonzóerő, ami valaha
odáig ragadtatta a közönséget, hogy nem
átallott fiákereket húzgálni. Mindezt tud-

F É NY E S M ÁRT A Fényes Márta cikkét azért közöljük készséggel, mert a könnyű-
zenés darabok, operettek előadása változatlanul

Két szék között nagyszámú közönséget vonz. Nem mindegy tehát, hogy ezek

a pad alatt ... a darabok milyen előadásban kerülnek színre - és kétséges,

hogy a körülmények biztosítják-e a színvonalas előadás fel-
tételeit. Ezekkel a problémákkal időről időre igyekszünk
foglalkozni. Örülünk, hogy most egy rendező fogalmazza meg
a műfaj, j gondjait. ( A Szerk.)


