
Vita az íróról
és a színházról

Trencsényi Imre, a Déryné Színház dra-
maturgja arról beszélt, hogy a mostanában
elszaporodott drámapályázatokkal el-
lentétben ők szinopszisokat kérnek az
íróktól, melynek alapján szerződéseket
köthetnek. Ez az egyetlen lehetőség arra,
hogy egyre nagyobb számban ismerhessék
meg a kortárs alkotásokat, és minél többet
mutassanak be belőlük. Néhány hónapos
ösztöndíjat ajánlanak fel olyan fiatal
szerzőknek, akiknek nem volt kapcsolatuk
színházzal. Az ösztöndíj ideje alatt részt
vennének egy-két előadás próbasorozatán,
az olvasópróbától a be-mutatóig.

Műfajszélesítést is igényelnek, hiszen a
Déryné Színház műsorán drámai műveken
kívül operának és zenés darabok-nak is
szerepelniük kell.

A Déryné Színház igazi műfaja a do-
kumentumdráma - így hangzott Köves
István (Magyar Ifjúság) véleménye. Ez az
a műfaj, amely felé a színháznak
közelítenie kellene. A dokumentumdráma
stílusa jobban megfér a falusi mozik kis
színpadán, a témák aktualitása pedig hálás
közönségre találna a vidéki közönségnél.

Maróti Lajos az Írószövetség drámai
szakosztálya nevében szólalt fel. Vélemé-
nye szerint nem valami sajátos műfajjal
kell a Déryné Színháznak közönséget to-
boroznia. Nem műfajok között kell ku-
tatgatni ahhoz, hogy a színház népszerű-
ségét növelhesse. A közönség országszer-
te elég érett már, „fehér foltokról" egyre
kevésbé lehet beszélni. Jó színházat kell
nyújtani, és nem műfajproblémákon rá-
gódni.

A Déryné Színház mostani ajánlata
kiforratlan - tehát jó. Jó, mivel nem csat-
lakozik az utóbbi időben elburjánzott
drámapályázatokhoz, amelyek között alig
ismeri ki magát az ember. Vagy inkább
nagyon is kiismeri. Az a helyzet ugyanis,
hogy a győri, a debreceni és a kecskeméti
felhívásokat követte az Ódry Színpad és a
Vígszínház pályázata - ez a láncreakció
erősen kampányjellegűnek tűnik. Majd
minden pályázat alkalmával ugyanazt a
hat-nyolc fiatal novellistát hívják meg,
mindenhol ugyanazok a nevek szerepeI-

nek, a „jelentkezők nagy száma" tehát
finoman szólva is látszólagos. A Déryné
Színháznak nincs szüksége feltétlenül és
kizárólag az elsődrámásokra. Nincs
szükség pályázatra sem, első, második és
harmadik díjjal, helyezésekkel és ered-
ményhirdetéssel. Dolgozzon ki a színház
valami új formát, amely alkalmas arra,
hogy valóban meginduljon az az alkotói
mozgás, melyből csak a Déryné Színház-
nak lesz haszna, és természetesen a kö-
zönségnek.

Végül arról szólt, visszatérve Székely
György bevezetőjére, hogy érzése szerint a
színházi szakemberek színházcsinálóként
mindent szívesen és örömmel fogadnak,
de kultúrpolitikusként gyávábbak. Furcsa,
bizantikus szemlélet alakult ki a színházi
vezetők körében. Legjobban ez
akadályozza az írók munkáját.

Jókai Anna szerint a színházak túlzott
óvatossága valóban nemegyszer gátja a
munkának. Ő - és az írók többsége -
nyíltan vállalja: olyan darabokat akar írni,
amelyek idegesítik a nézőket. Feltétlenül
szükséges azonban, hogy a színház is
vállalja az ezzel járó kockázatot!
Amennyiben ez ma még kockázatnak
számít.

Tudomásul kell venni viszont, hogy a
közönség falun sem egységes. A vidék, a
falu úgynevezett szellemi magva nem
tartja elegendőnek azt az intellektuális
izgalmat, melyet a Déryné Színház ház-
hoz szállít. Ők azok, akik kocsiba ülnek és
inkább városba vagy Budapestre jár-nak
színházba. A falusi nézőnek ma három
rétege van: az értelmiségi, az átlag-néző és
a harmadik réteg, az úgynevezett
„betereltek", akiket beszerveztek a
színházlátogatásra, anélkül, hogy tudnák
egyáltalán, mit fognak látni. A feladat az,
hogy a három rétegnek egyformán él-
ményt nyújtson a színház, erre pedig
egyetlen lehetőség van: élménygazdag,
cselekménygazdag darabokat kell vinni a
falusi nézőnek. Sajnos, ez a televíziónál, a
legfontosabb kultúrmissziót betöltő
intézménynél is akadozik. Azokat a tár-
sadalmilag izgalmas, érdekes darabokat,
amelyek a vidéki nézőket legjobban ér-
dekelnék, általában a második csatorna
adja.

Amikor egy író a Déryné Színház szá-
mára ír darabot, még több kockázatot
vállal, mint egyébként. A Déryné Szín-ház
előadásainak nincs megfelelő kritikai
visszhangja. A kritikusok legföljebb a
Kulich Gyula téri épületig merészkednek
el, helyi környezetben nem nézik meg az
előadásokat. Az íróknak tehát azzal is
számolniok kell, hogy süket csöndben

dolgoznak, a kritikától nem érkezik
visszajelzés munkájukra.

Hol vannak a vidéki vezetők az előadá-
sokról ? - hangzott Gerencsér Miklós dü-
hös hozzászólásának első mondata. Igaza
van Jókai Annának, amikor azt mondja,
hogy a kritikusok is lenézik ezt a színházat.
Őket csak a fontos előadások és a fontos
előadásokon megjelent fontos emberek
érdeklik. Ilyenekkel pedig valóban ritkán
találkoznak például egy szécsényi
előadáson. A Déryné Színház tehát egyedül
marad a gondjaival és évek óta
megoldatlan problémáival; az állandó
harccal, amit a haknibrigádok ellen kell
folytatniok. Ezek a „fővárosi" mű-vészek
kis csoportokban járják az országot, és egy-
egy fellépésük alkalmával több plakáttal
árasztják el a falut vagy a várost, mint a
Déryné Színház egész évben. Többnyire
minden művészi és kultúrpolitikai funkciót
nélkülöznek ezek a kis csapatok, és néha
mégis nagyobb közönséget toboroznak,
mint a Déryné Színház egy-egy sokkal
színvonalasabb produkciója.

Feltétlenül hasznosnak tartja a Déryné
kezdeményezését, hiszen jó darab ritkán
születhet színházon kívül. Ahhoz, hogy
valaki jó színpadi szerző legyen, meg kell
ismernie a színházi alkotómunkát belülről
is. Ehhez szolgálhat segítségül a színház
legújabb akciója.

Mezey Katalin a fiatal írók nevében
megköszönte azt a gesztust, hogy meg-
hívták őket erre a tanácskozásra. Annak
ellenére, hogy az utóbbi hónapokban
valóban van valami felbolydulás, a
színházak többnyire továbbra is sikeresen
verik vissza a fiatalok rohamát. A
pályázatok általában zártak. Ez azt jelen-ti,
hogy a meghívásos rendszer az írók
meghatározott köre számára jelent csupán
lehetőséget bemutatkozásra és pró-
bálkozásra. Valóban, a színházak szinte
félnek a fiataloktól. Egy ismeretlen író
neve nem biztosíték: a felelősséget a
színház dramaturgiájának kell vállalnia.
Ezért aztán amennyit lehet, lefaragnak a
drámából, hogy minél rizikómentesebb
legyen a bemutató. Kérdés, hogy a fiatal
drámaíró le tud-e faragni a művéből annyit,
hogy beférjen ezen a „tágasra nyitott"
ajtón!

A fiatalok nevében azt kéri a színház
vezetőségétől, hogy ne csak szinopsziso-
kat fogadjanak el, hanem kész darabokat
is. Sokan vannak, akiknek kész drámájuk
van, csak éppen a színházi dramaturgiák
arra sem méltatják őket, hogy válaszol-
janak a beküldött alkotásokra, sőt a pél-



játékszín
dányt sem küldik vissza. Igaza van Maróti
Lajosnak: nem kell pályázat, nincs szükség
meghívásra és díjra sem. Aki írni akar,
úgyis vállalja a kockázatot.

A Kulturális Minisztérium Színházmű-
vészeti Főosztályának munkatársa, Bőgel
József köszöntve a tanácskozást,
megjegyezte, hogy már az is igen szép
eredmény, hogy írók és színházi szakem-
berek ilyen megtisztelően nagy számban
vannak jelen. Van-e specialitása a Déryné
Színháznak? Igen: a közvetlenség, az
intimitás színháza lehet. Ez határozza meg
dramaturgiailag is, milyen darabokat kell
írni számára. Az utóbbi időben valóban
elterjedtek a pályázatok. Helyes, hogy a
Déryné Színház egy kevésbé lezárt formát
akar igénybe venni: az ösztöndíjrendszert.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban Örsi
Ferenc elmondta, hogy a színpadi
„szerzés" inaséveit Szendrő József és
Katona Ferenc mellett töltötte. Akkoriban
ezt még nem ösztöndíjnak hívták, nem is
kaptak érte pénzt. Mégis ott ültek a
próbákon, és legtöbbjüket elkapta a
színházi munka varázsa. Azt javasolja,
hogy ez az ösztön-díj ne egyszerűen
valamely passzív rész-vételt
finanszírozzon, hanem például ren-
dezőasszisztensnek szerződtessék az írókat
két-három hónapra.

Szentmihályi Szabó Péter az írók, a
fiatal írók kiszolgáltatottságáról be-szélt.
Lassanként már úgy mennek be egy-egy
szerkesztőségbe, mint valami hivatalba,
vagy már be sem mernek menni. Még
rosszabb a helyzet a színházakkal. Eddig
öt darabot írt, nem tudja, milyenek. Nem
tudja, mivel a színházi dramaturgiák
válaszra sem méltatták. „Kinek kell a
magyar dráma?" - kérdezte. „Kell-e
egyáltalán?"

Dévényi Róbert a Népművelési Pro-
paganda Iroda vezetője nagyon komoly
segítséget ajánlott fel azoknak a
drámaíróknak, akiknek elő nem adott
drámáik vannak: meg tudnak jelentetni
évenként legalább egy drámakötetet.

*

A szerkesztőség meggyőződése, hogy a Déryené
Színház és a Huszonötödik Színház időköz-
ben történt összevonása nem érinti a salgótar-
jáni tanácskozás általános tanulságait, sőt
azok egy része a Népszínház koncepciójának
kialakításához is hozzájárulhat. Egyébként -
folytatva-megújítva - a Népszínház a Déryné
Színház tevékenységének, úgy tudjuk, örököse is
lesz.

FÖLDES ANNA

A novellista drámája

Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?

Jósolni könnyű?
A kritikus természetesen legyen elfogu-
latlan és tárgyilagos, én azonban Galgóczi
Erzsébet második színpadon be-mutatott
drámája után elfogult vagyok és
részrehajló. Elfogult vagyok, nemcsak
azért, mert pályakezdése óta nyomon
követem és szeretem Galgóczi írásait,
mert idestova három évtizede hiszek a
tehetségében, hanem azért is, mert azok
közé tartozom, akik esztendők óta drámát
várnak tőle. Novelláinak robbanó,
koncentrált drámaisága, konfliktusteremtő,
dialógusszerkesztő tehetsége szín-pad után
kiált.

Az első, ígéretes és mégis csalódást
okozó (kecskeméti) Galgóczi-bemutató
után, 197o-ben tovább sem adtam fel
álláspontomat. Igaz, hogy A főügyész,

felesége még nem teljes értékű dráma, hogy a
cselekményvezetés, a szerkesztés és jel-
lemrajz hűsége ellenére nem éri el a dráma
alapjául szolgáló kisregény gazdagságát.
Hogy írója sokszor tétován fordítja
szavakra a hősök gondolatait, és ez-által
gyengíti hitelüket. Hogy a szereplők
önleleplező megnyilatkozásaikkal vagy az
adott szituáció agyonmagyarázásával
fellazítják a jelenetek feszültségét. De
mindez csak a színpadi gyakorlat hiá-
nyával magyarázható. Azt írtam: minden
reményünk megvan rá, hogy a dramaturg
diplomával rendelkező, drámai alkatú és
érzékű író és a Galgóczi életismeretére,
bátorságára igényt tartó színház következő
találkozása teljes értékű színpadi
eredményt hoz.

Az első premier óta hét esztendő telt el.
Galgóczi időközben több feltűnést kel-tő
tévéjátékkal bizonyította drámai érzékét.
Ezek a novellából képernyőre került
történetek megőrizték az eredeti mű
szenvedélyek összeütközéséből táplálkozó
feszültségét, s a személyes sorsuk mögött
mindannyiszor felsejlett a történelem.
Nemcsak az Aknamező, de szinte minden
Galgóczi-novella a történelem
mozgatóerőinek, kataklizmáinak egyéni
lecsapódását elemezte és ábrázolta. Gal-
góczit soha nem fenyegette sem a priva-
tizálás, sem az ellaposodó kisrealizmus
veszélye.

Hét év alatt (állítólag) szervezetünk

minden porcikája, sejtje kicserélődik.
Galgóczi drámaírói arculata azonban nem
változott. Második színpadra került da-
rabja is adaptáció: egy korábban nagy
feltűnést keltett, konfliktusában, feszült-
ségében „drámai" jellegű kisregény. A
hiteles hősök mindennapokban gyökerező
összecsapása most is történelmet idéz,
csakhogy kortársi történelmet. És ez a
folyamat drámai ugyan, de kevésbé lát-
ványos. Az író megragadta folyamatból
pedig még nehezebb az ütköző- és for-
dulópontokat kiemelni. Galgóczi Kinek a
törvénye című kisregénye egy történe-
lemformáló társadalmi erő felbomlását,
elfajulását, a korábban vállalt erkölcsi
normákkal való szembesítését ábrázolja,
szélsőségesen egyedi példán keresztül,
általánosítható és felkavaró erővel. Ezt a
szembesítést meghatározza a szocialista
demokratizmus iránt elkötelezett író
szenvedélye, és minden írását átható,
mélységes valóságtisztelete. A színpadra
azonban „csak" a közéleti témát és az író
elkötelezett szemléletét, bátor társa-
dalombírálatát sikerült átmenteni. Az
olvasott igazság a színpadon is igazság
maradt, de a megelevenítés által, sajátos
módon, vesztett szuggesztivitásából.

Ezt a sommás, egyelőre semmivel sem
igazolt megállapítást azért bocsátom
előre, mert a novellista Galgóczi dráma-
író kudarcának elismerésével a magam
(és pályatársaim) irodalmi jóslatát kell
megkérdőjeleznem.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a külvilág --a
kritika és a színházi szakma -- mélyebben
és következetesebben hitt az író színpadi
elhivatottságában, mint maga Galgóczi.
Ezt esetleges, alkalmi meg-
nyilatkozásoknál, vallomásoknál és vo-
nakodásoknál egyértelműbben bizonyít-
ják a tények. Az a győri Kisfaludy Szín-
ház műsorfüzetében nyilvánosságra ho-
zott körülmény, amely szerint a színház
pályázatán díjat nyert, epikai fogantatású
alkotás végleges színpadi megfogalma-
zására, az előadás érdekében szükséges
dramaturgiai javításokra Galgóczi Erzsé-
bet már nem vállalkozott. Önmaga helyett
a Kisalföld című megyei lap munkatársát,
Németh Endrét javasolta a végső változat
kidolgozására. Nem a pálya-kezdő író
ellen szólunk, amikor ebben a
„nagyvonalú" gesztusban a mesterségét
tisztelő író kételyét, közönyét sejtjük:
mintha a dramaturgiai aprómunkát (?)
átpasszoló író eleve feladta volna a drá-
maírói rangért és a színpadi sikerért való
küzdelmet.

Ezt a jelenséget, őszintén szólva, jel-


