
a görög kormány komolyan foglalkozik
megvalósításának gondolatával.

Folytatva a szigorúan belső strukturális
kérdéseket: a szövetség főtitkára ismét a
belga Armand Delcampe lett, az ügyvezető
titkár a francia André Camp.

Az AICT végrehajtó bizottságába az
alapszabályoknak megfelelően nem sze-
mélyeket választunk, hanem országok
képviselőit. Athénban a következő tíz
ország megbízottja került a végrehajtó
bizottságba: Ausztria, Belgium, Finn-
ország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia,
NDK, Olaszország.

Kezdeményezzünk

Magyarország - megmondom, nem kis
meglepetésemre - hat szavazatot kapott. A
korábbiakban nem esett ránk szavazat,
illetve jelentéktelen mértékben. A va-
lamelyest megélénkült érdeklődés nyilván
bágyadt aktivizálódásunknak vagy inkább
következetes jelenlétünknek köszönhető.
Nem vitás, számottevőbb aktivitás
megerősítené helyzetünket, és tagságunk a
végrehajtó bizottságban szinte biztos
volna. Mindez - túlzás nél-kül állíthatom -
a legkevésbé sem volna érdektelen
színházművészetünk nemzet-közi
értékelése szempontjából. Nagyon jól
tudják ezt - immár a lengyel, a jugoszláv
aktivitásról ismételten nem szólva

kollégáink az NDK-ban, sőt, Romá-
niában is, amelynek kitűnő képviselője,
Valentin Silvestrou, a neves színházi író,
tanár és kritikus mind ez ideig csak meg-
figyelőként vett részt az AICT rendez-
vényein (a továbbiakban Románia is be-
lép a tagországok közé), ennek ellenére
már többször felajánlotta (felajánlhatta!),
hogy Románia szívesen ad otthont nem-
zetközi színikritikus-találkozásnak.

Hangsúlyozni kívánom: kollégáink a
szocialista országokból (egyik-másik nem
szocialista országból is) más helyzetben,
más megbízatással, más hatás-körrel, más
„puvoárral" vannak jelen, mint mi. A
korábbi kongresszusokon érkezett hozzám
olyan udvarias kérdés (nem magánkérdés,
hanem a végrehajtó bizottságé), hogy
vajon nem lenne-e lehetséges valamely
rendezvény megtartása Magyarországon.
Természetesen csak annyit válaszolhattam,
hogy tájékozódni fogok, és megpróbálom
elősegíteni a lehetőséget. Meg is
próbáltam. Nevezetesen azt javasoltam a
Magyar Újságírók: Országos
Szövetségének, terjessze illetékes fórumok
elé, hogy az AICT 1975-ös kongresszusát
tarthassuk

meg hazánkban. Akkor a javaslatot el-
utasították, mondván, hogy az esztendő
(az ország felszabadulásának harmincadik
évfordulójának az esztendeje), túlságosan
is „le van terhelve" nemzetközi
megnyilvánulásokkal. Az érv helytálló
volt, de hozzá kell tennem: nem olyan
szintről érkezett, ahová javaslatomnak el
kellett volna jutnia. Ugyanis nem jutott el
-- a kérdés elsikkadt.

Okom van feltételezni, hogy ismét el-
sikkadna. Kétségtelen, egy ilyen rendez-
vény anyagi terhe laikus számításom és
nem holmi könnyelmű, túl nagyvonalú
elképzelés szerint is félmillió forint lenne
(mondjuk, az athéni nívón és méretben),
bátran állíthatom azonban, hogy meg-
érné. Színházművészetünk reputációja,
nemzetközi ismertségének elősegítése,
propagandája szempontjából megérné. A
megfelelő ráfordítás ezen a területen
erkölcsiekben jól kamatozik más orszá-
gokban is. Személyes tapasztalatból állít-
hatom, hogy a magyar film tekintélyének
megnövekedéséhez, nemzetközi sikerei-
hez hozzájárult filmkritikusi tevékeny-
ségünk erőteljesebb aktivitása a megfelelő
nemzetközi szervezetben.

Az érdek kölcsönös. Az AICT is rá van
szorulva arra, hogy kultúrájukat,
színházkultúrájukat propagálni igyekvő
népek kormányzatai segítsék megnyil-
vánulásait, rendezvényeit, kongresszusait.
Ismételve az elöljáróban említett tényt: a
tagok mint újságírók és kritikusok annyit
írnak egy-egy ilyen alkalomból - a világ
legfontosabb lapjaiba - az adott ország
színházi életéről (a testület jellege és
gyakorlata garantálja, hogy túl-nyomó
részben nem tendenciózus fel-hangokkal),
amennyit az anyagi ráfordítás tízszeresével
sem lehetne megfizetni. A „kifizetődést",
művelődési kérdésről szólva, amúgy nagy
hiba volna pusztán ebből a szemszögből
nézni és látogatni.

Nem vitás, az athéni rendezvény, mi-
ként a korábbiak és valószínűleg a kö-
vetkezők is, hasonló megfontolásokból
kapnak jelentős támogatást a kormányok-
tól és a kulturális intézményektől.

Ha esetleg a fentiek hozzásegítenek
ahhoz, hogy legközelebb mi is jelentős
kezdeményezéssel és vállalással lépjünk
az AICT nyilvánossága elé, csakis e ta-
pasztalatok hasznosításával érdemes.
Értve ezen: sajátosan hazai témát állítsunk
a középpontba, amely iránt vár-ható
nemzetközi érdeklődés is, és ezáltal válik
alkalmassá kultúránk propagálására. És
ami még nagyon fontos: nem túlzó, de
kellő nagyvonalúság szükséges.

EMŐDI NATÁLIA

Hozzászólás az új
magyar dráma ügyéhez

Fórumokon és lapok hasábjain egyaránt
folyik a vita az új magyar dráma és szín-
ház kapcsolatáról, s ahogy gyűrűznek
hullámai, úgy rajzolódik ki írók és szín-
házak éles szembenállása. Súlyos vádak
röpködnek, eltúlzott véleményeket tény-
ként szögeznek le egyesek, majd ugyan-
csak tényszerű megállapítások bizonyítják
az ellenkezőjét. Tele van ez a vita el-
lentmondásokkal, amelyeket érdemes
szembesíteni. Nem azt kutatva, hogy ki-
nek van igaza, mert ahol a szubjektív
szenvedélyek ilyen erővel csapnak össze,
gyenge lábon áll az igazság, hanem azért,
hogy a kilábalás útját-módját keressük.
Nem jó dolog a szembenállás tartósítása,
mert végül is színház és drámaíró egy-
másra utaltak. Közhellyé csépelt igazság,
hogy a nemzeti dráma ügyének szolgálata
nemzeti-társadalmi küldetése minden
színháznak, amely valamit ad magára.
Lehet jó előadásokat produkálni kül-földi
és klasszikus darabokkal, de az az évad,
amelyik nem hoz létre új drámai művet,
sikeresen is csak üresjárat.

Helytálló-e az az általánosító meg-
állapítás, hogy „a magyar dráma - a
tetszetős műhelyelmélet ellenére -
mostohagyereke Tháliának" ? A színházak
legfőbb gondja, hogy kevés az igazán
színvonalas új darab. Így is évente
körülbelül harminc új magyar drámát
mutatnak be az ország színpadjain. Szü-
lethet-e ennyi remekmű? Lehetetlenség.
Még ennyi jó darab sem. Nem csoda hát,
hogy elég sok bemutató rosszul sül el,
keserű szájízt hagyva íróban, közremű-
ködőkben egyaránt. S az esetek többsé-
gében a további dramaturgiai operációk
sem segítettek volna. Szakemberek előtt
ismert az a lélektani pillanat, amikor már
minden változtatás csak ronthat, mert író,
dramaturg, rendező a merevgörcs
állapotába került. Az évi harminc bemu-
tatóból öt-hat igazi siker. Miközben az
írók többsége drámaellenességgel vádolja
a színházat, felmerül a kérdés: nem a
kevesebb, de színvonalasabb bemutató
használna inkább a dráma ügyének? Azt
kellene elérnünk, hogy minden egyes új
magyar bemutató „ügy" legyen, nem-csak
az alkotók, hanem hatása nyomán a
közvélemény szemében is.



Nem hiszek az íróasztalokban lapuló
remekművek létezésében. Saját drama-
turgi emlékeimben kutatva, fél kezemen
összeszámlálhatom azokat a darabokat,
amelyekért kár, hogy különböző okok
miatt nem jutottak el a színpadig. Igaz,
hogy ezek közül egy sem bukkant fel más
színházak műsorán sem.

Korrektebb, egymást jobban becsülő
kapcsolatra lenne szükség írók és szín-
házak között. Van olyan szerződéskötés,
amikor lelke mélyén mindkét fél tudja,
hogy az adott mű sosem fog elkészülni.
Kellemetlenebb, ha a színház komolyan
számít az íróra, a darabjára, esetleg már a
bérleti plakáton is meghirdette, s telnek az
évek, szaporodnak a határidőt módosító
feljegyzések, a darab pedig sehol. Esetleg
az illető író neve feltűnik egy másik
színház műsorplakátján is. Az ér-
deklődésre az a válasz, hogy az egy másik
téma, aztán az esetek többségében
egyikből sem lesz semmi.

A másik oldala a dolognak, amikor
határidőre elkészül a darab, de a színház
nem dönt idejében, hogy igényt tart-e rá
vagy sem. Nem könnyű dolog dönteni, sok
belső körülménytől függ, hogy egy
bemutató létre tud-e jönni vagy sem. De
való igaz, hogy ebben a szituációban az
írót nem érdeklik a színház belső problé-
mái, a választ várja. És válaszolni kell
idejében, akkor is, ha a válasz nemleges,
ha a darab nem felel meg a hozzá fűzött
reményeknek. Ha hosszú hallgatás kö-
vetkezik, a döntés elodázása, ez a színház
hitelét rontja, a kapcsolatokat bomlasztja.
A fenti szélsőséges példákat nem sze-
retném általánosítani. Nem azt jelenti
mindez, hogy minden darabnak, minden
kapcsolatnak ez a sorsa, de elég néhány
ilyen ügy, hogy a színháznak megbízha-
tatlan híre keljen.

A másik vád az „ősbemutató-mánia",
vagyis hogy utánjátszásra egyre ritkábban
vállalkoznak a színházak. Ellenérv-ként
csak annyit, hogy az igazán nagy sikerű
daraboknak van utóéletük. Például
Illyéstől a Testvérek; Örkény Macska-játéka
és a Kulcskeresők; Szakonyitól a Hongkongi
paróka; Sütő műve: az Egy ló-csiszár
virágvasárnapja; hogy csak a leg-
szembetűnőbbeket említsem. A tisztes
átlagot képviselő darabok utánjátszására
valóban nem szívesen vállalkoznak a szín-
házak, de ez nem róható fel, hiszen mindig
ott munkál a remény - különösen, ha
tehetséges íróról van szó -, hogy a
következő darabja már igazi remekmű
lesz. De ezen túllépve, minél több az

utánjátszás, gyakorlatilag annál nehezebb
az új alkotásoknak színpadra jutniuk.
Íme, egy újabb ellentmondás. Nem
szabad elfelejteni, hogy a színházak be-
mutató keretszáma kötött.

Hozzájárult a kapcsolatok megromlá-
sához a mindkét oldalon fellelhető fölös
hiúság és a csalhatatlanság hamis tudata.
A színházaknál ez főként úgy jelentkezik,
hogy gyanús minden olyan dráma, amely
már megjárta egy másik színház drama-
turgiáját, s a tárgyalások valamilyen ok-
nál fogva zátonyra futottak. Pedig lehet,
hogy nem az értékekkel van probléma,
csak esetleg nem illett a színház műsor-
rendjére, nem akadt rendező vagy meg-
felelő színész és a többi.

A másik oldalon a túlzott hiúság meg-
jelenési formája, hogy az író meg van róla
győződve, hogy amit leírt, tökéletes,
minden változtatni akaró szándék, javas-
lat csak rosszindulatú vagy tehetségtelen
okvetetlenkedés. Az ilyen író bármeny-
nyit hangoztatja is a műhelymunka szép-
ségét és fontosságát, a gyakorlatban kide-
rül, hogy egyoldalúan fogja fel. Igényt tart
arra, hogy az előadás formálódása közben
saját véleményét elmondja, hozzászóljon
díszlethez, kosztümhöz, rendezői
felfogáshoz (ami egyébként teljesen
helyénvaló), viszont a szíve mélyén
szembenáll a munkatársak minden javas-
latával. S ha végül is jó képet vágva vál-
toztat, vagy belemegy változtatásba, csak
enged az „erőszaknak". Hogy meg-
győződése ellenére változtatott, és nem a
színpad szükséglete győzte meg, arra
fényes bizonyíték a dráma nyomtatott
változata, ahol az eredeti, javítások előtti
változat jelenik meg. Természetes, hogy a
színházi alkotógárda is tévedhet, és lehet,
hogy az írónak van igaza, amikor védi
eredeti szövegét. A próbák bizonyos
fázisaiban még lehet vitatkozni, azért
műhely a műhely. De az esetek nagy
részében az írói makacsság kóros
színpadidegenséget árul el. Az ilyen ma-
gatartás mélyén nemcsak az alkotógárda
lebecsülése húzódik meg, hanem magának
a színháznak mint művészetnek az
aláértékelése is, hiszen az előadást létre-
hozó együttes munkáját szinte a nyom-
dagéppel azonosítja, amelynek az a fel-
adata, hogy vizuális formába öntse a gon-
dolatait. Azt mondanám, hogy az ilyen
írót szinte zavarja a színpad. Ennek a
szerencsére nem általános, de nem is ritka
írói magatartásnak ideális ellenkezőjét
neves külföldi íróknál tapasztalhatjuk.
Peter Weiss, Arthur Miller vagy A. Gel-
man csak úgy adják darabjaik előadási

jogát, ha az hazai színpadon már kiállta a
tűzkeresztséget. Ha a szövegkönyv az
otthoni bemutató előtt kikerül külföldre,
az ügynökség kötelességének tartja a
próbák során keletkezett szövegváltozá-
sok közlését, sőt általában kikötik, hogy
csak a színpadon kipróbált és jobbnak
bizonyult változat használható fel. Lehet,
hogy ezekben az esetekben az illető szín-
házak műhelyei is vonzóbbak, minden-
esetre ez az írói magatartás arról tanús-
kodik, hogy fontosnak tartják a színpadi
tapasztalatot, meggyőződésük, hogy a
leírt drámai szöveg próbája a színpad.

Milyen szerepük lehet a dramaturgiák-
nak az új darabok létrejöttében? Ötletek
adása semmi esetre sem. Szerencsére en-
nek az ideje régen lejárt. A gyakorlat azt
bizonyította, hogy még alkalmi, ünnepi
megrendelésekkel is csínján kell bánni,
mert balul üthetnek ki. Az írói gondolat
szuverén, megszületésekor senkinek nincs
joga beleszólni, irányítani. A dramaturg
szerepe vagy a drámaterv elkészülte után,
a gyakorlati megvalósulás periódusában
vagy a kész darab utolsó simításakor
jelentkezik. Hogy ki melyiket választja, ez
már alkotótípus kérdése. Van aki kész
darabbal jelentkezik, mások egy-egy
jelenet elkészültekor igénylik a bíráló,
biztató szót. A dramaturg dolga -
szerintem - mindkét esetben belebújni az
író gondolatvilágába, megpróbálni az ő
fejével továbbgondolni, formálni a kapott
anyagot. Ehhez azonban természetesen az
kell, hogy a színház ugyanúgy önmaga
kifejezési eszközének érezze az író által
felkínált gondolati tartalmat. Az írónak
közlendője van a világ számára, a
színháznak viszont megvan az elképzelése
arról, hogy milyen jellegű darabokból
szeretné összeállítani az évadot, hogy
műsora színes legyen, a nem túl homogén
közönség igényét is kielégítse, és mindez
saját művészi és világ-nézeti elveivel
összhangban történjék. Most nem szólva a
gazdasági, helyiségbeli és sok más
kötöttségről, amelyek nem kevés gondot
jelentenek a színházak műsorkészítésénél,
így alakul ki írók és színházak között a
kereslet és kínálat. Taszító kifejezés, főleg
a kereskedelemben használjuk, de ne
legyünk szemérmesek, erről van szó.
Szebben kifejezve, az írói gondolatvilág
és a színházi elképzelések találkozására
van szükség ahhoz, hogy egy jól megírt
darab bemutatója megszülessen.

Sokszor előfordul, hogy több író egy-
szerre jelentkezik hasonló témával,
ugyanazzal a gondolati tartalommal.



Sokszor még a helyszín is azonos, eltérés
csupán a meseszövésben és természetesen
az egyes alkotókat megkülönböztető s
egyben meghatározó stílusjegyekben van.
Noha a témák egyszerre jelentkezésének
bizonyára megvannak a társadalmi,
művészetpolitikai okai, a színház
szempontjából ezek elfogadása mégis ön-
ismétlés lenne. Ilyen esetekben hangzik el
az az ismert szöveg, hogy az író sze-
mélyére, tehetségére számít a színház, de
jobb volna, ha valami más témával je-
lentkezne. Az ilyen kérést udvarias ki-
búvónak tekintik az írók, pedig valódi
probléma húzódik meg mögötte. Például
ha már három történelmi tárgyú tragédia
szerepel egy színház repertoárján, s a
közönség éppen azzal vádolja a műsort,
hogy túl komor és vérgőzös, helytelen
lenne egy negyedik történelmi tárgyú
drámát műsorra tűzni. A közönség előtt --
amely nevetni is akar -- nem érv, hogy X
darabja színvonalas, megérdemli, hogy
színre kerüljön. Az író megteheti, hogy
bezárkózik dolgozószobája magányába, és
az íróasztalfióknak írja darabjait, bízva a
megértőbb, sőt mű-értőbb utókorban, a
színház viszont jelen idejű művészet, a
jelen közönségének kell színházat csinálni.
Formálni kell a közönség ízlését, de fittyet
hányni az igényekre bűnös könnyelműség
lenne. Ezen író, színház, közönség csak
veszíthet.

Végezetül szólni kell a legfontosabb
problémáról, nevezetesen drámairodal-
munk tematikai és formai egysíkúságáról.
Az utolsó tíz esztendőben szinte
egyeduralkodóvá vált a történelmi vagy
mitológiai köntösbe bújt parabola. Lét-
rejöttekor új színt, stílust jelentett a drámai
műfajok skáláján. Értékes alkotások
születtek, megérdemelt szép sikerekkel,
mint például Páskándi: Vendégség, Maróti :
AZ utolsó utáni szaka, Szabó Magda: AZ a
szép, fényes nap és Sütő: Csillag a máglyán
című műve.

Nem volt véletlen a műfaj kialakulása.
Érdemes végiggondolni a hazai dráma
útirányát, az ellenforradalom megrázkód-
tatása után. Az első drámai reagálások az
ellentétek közvetlen összecsapását ábrá-
zolták. (Dobozy: Szélvihar.) Ezután az
egyes ember, sőt egy egész generáció
önvizsgálodó, felelősséget kutató drámái
következtek, amelyek már bizonyos
gyakorlati értékű összegezésre törekedtek.
(Mesterházi: Pesti emberek, Darvas: Részeg
eső.) A hatvanas évek közepére jön létre az
a történelmi távlat, amely már megengedi
a szocialista fejlődésünk egészét áttekintő,
morális és ideológiai konf-

liktusok ütköztetését. Így születik meg az
általánosításokra törekvő filozófiai dráma,
amely a parabola formai eszközeit
felhasználva áttételeken keresztül szól
korunk elvi problémáiról. (Gyurkó:
Szerelmem, Elektra.) Legjobb íróink tolla
alatt alkalmasnak bizonyult ez a dráma-
típus lényeges társadalmi-történelmi
konfliktusok, nevezetesen a dogmatizmus,
a hatalommal való visszaélés társa-dalmi
hatásának, jellemromboló követ-
kezményeinek elemzésére.

Nem vitatom e drámatípus mai lét-
jogosultságát sem, de azt is látni kell, hogy
már nem a jelen valóságához kötődik,
pusztán ideológiai kérdések filozofikus
indíttatású színpadi ábrázolásának
eszköze. S a legfőbb probléma, hogy ma
ez a drámatípus szinte kizárólagossá,
egész drámairodalmunk modorosságává
vált. Fiatal és nem fiatal íróink a fenti
kategóriába tartozó művek sorával látják
el a dramaturgiákat, amelyek az esetek
többségében művészi színvonal és eszmei
tisztánlátás tekintetében sem érik cl az
említett nagy sikerű drámákat. Ugyan-
akkor a paraboladömping mellett elsorvadt
és visszafejlődött a mai élet művészi
igényű ábrázolása. A tartalmi és formai
elszürkülésen túl ez az írói attitűd ké-
nyelmes álláspont, meghátrálás az igazán
időszerű témáktól. Ugyanakkor ábrá-
zolásbeli megalkuvás is, hiszen pantalló-
ban és szoknyában szaladgáló hősök mű-
vészi szintű megszólaltatása - a gyakorlat
azt bizonyítja - sokkal bonyolultabb írói
feladat. A történelmi környezet, az
archaizáló nyelv, a szimbólumokhoz illő
költészet mind segít elkerülni a natura-
lizmus kátyúját:.

Nem lenne szabad megfeledkezni arról,
hogy milyen nagy a közönség éhsége
színvonalas, mai környezetben játszódó
darabok iránt. Így ne rója fel senki a szín-
házaknak, ha ezt az éhséget csillapítandó,
elhangzik az óvatos, bátortalan kívánság :
valami mai környezetben játszódó dara-
bot szeretnénk. Hovatovább szinte szé-
gyen kimondani, s nem is nagyon lehet a
konzervativizmus vádjának kockázata
nélkül. Pedig nem feltétlenül modern az a
darab, amely abszurd formába öltözik vagy
történelmi korok kosztümjeibe bújva
„üzen" a mának. Bizarr forma mögött is
lehet ásatag gondolat, csak nehezebb
felismerni. Az irodalmi közhely is elegáns,
ha a dramaturgiai bravúr köntösét viseli.
Tévedés ne essék, nem a naturalizmus
apológiáját kívánom meghirdetni, de
vitatom azt az egyre általánosabbá váló
irodalmi szemléletet, amely

úgy véli, hogy minden gondolat annyit
veszít művészi erejéből, amennyire közel
áll a mindennapok valóságához, s a mű-
vészi színvonal egyenes arányban növek-
szik a formai bukfencek és gondolati átté-
telek számával.

Ezt a témát a debreceni tanácskozás
olyan értelemben érintette, hogy a dráma
viszonylag előreugrott, a színház pedig a
század elején tart játékstílusban és műsor-
választásban egyaránt. Igaz lenne ez ?
Vagy talán érdemes lenne alaposabban
megvizsgálni ezt a kérdést, és esetleg ki-
derülne, hogy nem művészi előrefutásról,
fáziseltolódásról van szó, inkább az írók
egy részének ízlés- és gondolatvilága,
valamint a közönségigény között tátongó
szakadékról. És ebben az ügyben nem a
közönség marasztalható el. Nem biztos,
hogy amit sikerre visz, az vissza-húzó,
maradibb ízlésvilágról és kevesebb
társadalmi-közéleti érzékenységről ta-
núskodik. Cáfolják ezt a sajnos nem nagy
számú, de annál nagyobb sikert arató
darabok, mint például Szakonyi Adás-
hibája, Hongkongi parókája, Csurkától a
Döglött aknák és az Eredeti helyszín, vagy
Kertész Ákos Névnap című drámája.

Különösen érthetetlen a fiatal, most
jelentkező drámaírók vonzódása a para-
bola műfajához. E drámai sémának kö-
zéppontjában mindig a hatalom kérdése
áll. Az ő tollukból az egyént megnyomo-
rító, ilyen-olyan módon manipuláló ha-
talom igazán anakronizmusnak tűnik,
hiszen az élményanyag már másodlagos,
irodalmi fogantatású. Mindez összepáro-
sítva saját korosztályuk türelmetlenségé-
vel, útkeresésével, sokszor a szubjektív
jószándék ellenére is valami elvont, anar-
chista ízű, általánosságban hatalomellenes
tendencia érvényesül darabjaikban. Az új
drámaíró-nemzedéktől joggal várja a
közvélemény, hogy éles szemmel, a fia-
talságra jellemző érzékenységgel szóljon
korunkról, a fejlődés gátjairól, sokszor
ugyancsak feszítő konfliktusokkal terhes
magán- és közéleti szituációkról. Ki
kellene alakítaniuk az önálló gondolati
tartalmat, és nem átvett sémák transz-
ponálásával próbálkozni. Szerintem ez az
oka, hogy a fiataloknak olyan nehéz „be-
törni" a színházakba, miközben a drama-
turgiák lámpással keresnek minden való-
ban eredeti hangvételt, új törekvést. Ezen
a problémán nem segítene sem a több
publikációs lehetőség, sem a stúdió-
színpad. A szinpadon csak a dramaturgiai
döccenők válnak szembetűnőbbé. A
szakmai fogásokat lehet kikísérletezni, de
gondolatokkal, ideológiákkal nem.


