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Gongütés

A címbeli gongütést hallani nem
lehet - vagy mégis? Azokról az el
nem hangzó gongütésekről van szó,
amelyek a SZÍNHÁZ most
meginduló darabmellékletének füg-
gönyfellebbentését jelzik. Mert a
mostani számtól kezdve minden
hónapban színdarabot is mellékelünk
a szó kézzelfogható értelmében is:
külön íven, más papírra

nyomják, akinek tetszik -- mert megtetszett - kiemeli,
összegyűjtheti.

A nem hallható gongütéssel nem a valódit, a színpadit
kívánjuk pótolni vagy helyettesíteni. Már csak azért sem,
mert olyan színdarabot is közlünk, amelyet már be-
mutattak. Legtöbb dráma azonban az írói műhely melegé-
ből kerül ki, a minden drámai alkotásnak valódi, új
értelmet adó színpadi gongütésre várva. A SZÍNHÁZ
szerkesztői azt képzelik - és remélik -, hogy évi tizenkét
vagy talán még több színdarab megjelentetésével a magyar
dráma ügyét, tehát színrehozatalát viszik előre. Szívesen
mondanám: még előbbre, ha ez nem lenne szépítgetés.

Csábító dolog volna a tollam körül kacérkodó gondola-
tot gyorsan elkapni és a mai magyar dráma gondjaira írni.
Van-e elég magyar színdarab? Ha van, elég jó-e? Ha elég
jó, miért nem játsszák többet? Ha nem elég jó, miért nem
segítik a színházi közös műhelyek az írói egyénieket? Ha
segítik, miért hal hamvába nem egy kísérlet? Ha nem hal
hamvába, miért születik olykor dramaturgiai bibircsók az
orrán?

Más kérdést is mondhatnék: ha a sokat emlegetett -
nem e lapban! - színházi válság mára megoldódott, vagy
megoldóban van, miért nyilvánul meg az újulás és az újítás
főképpen rendezésben, szerepalakításban, fényhatá-
sokban, színpadi látványosságokban, zajban és kevésbé
magában az írói műben, még kevésbé magyarban, leg-
kevésbé mai magyarban?

A kacérkodó Melpomenét és Tháliát elhessegetve az
istenért, a múzsáról van szó! - a mai magyar dráma gond-
jait ezúttal nem vitával, érvekkel, ellenérvekkel kívánjuk
szolgálni, hanem magukkal a művekkel. Sokan, színházi
barátaink, óvtak: Ne közöljetek darabot, letörlitek a
hímporát, már nem lesz érdekes a közönségnek.

Azt hiszem, hogy ez a színházi beltenyészet egyik
babonája. A közönséget jobban érdekli egy jó darab, ha
már olvasva tetszett neki. Magam is közönség vagyok,
onnan tudom, de mini-közvéleménykutatásunk az olvasók
körében is megerősíti ezt. Ha pedig olvasva nem volt a
darabbal egészen megelégedve, éppen érdekel-

heti, mivé változott a dráma második megszületésekor, a
színpadon? De egyébként is: d SZÍNHÁZ alacsony
példányszáma még akkor se befolyásolhatná a színházba-
járók százezreit, ha a babonának volna valami valóság-
magva.

Még egy babona ellen is donkihótoskodunk: ha a hím-
por babona volt, ez szüzesség-balhit. Elterjedt szokás,
hogy ha egy szerző benyújtja darabját X színházhoz és az
ott nem tetszett vagy nem kellett, Y színházhoz már nem
is igen meri benyújtani, mert tudja, hogy fanyalogva
fogadják, ha egyáltalán fogadják. Ezt a jus primae noctis
directoris-t - vagy akár csak az erről szóló író-bénító hiedel-
met- talán segít eltüntetni a nyomtatásban megjelent darab.
Ettől nem veszti el a szüzességét, mert hiszen elméletileg
minden dramaturghoz benyújtatott.

Már most van szerkesztőségi tarsolyunkban elegendő
számú darab. Hadd ne mondjam meg, egy évfolyamra
elegendő-e, vagy ötre. Vannak köztük, és lesznek még,
már játszott darabok, előadásra kitűzött művek, szín-
házhoz már benyújtott vagy színháznál elfekvő színdara-
bok, ismert írók kiérett művei, ismert írók kísérletei, alig
ismert vagy ismeretlen írók, esetleg nemcsak nyomda-kész,
de színpadkész vagy legalábbis dramaturgiakész, vagy még
sok további munkát kívánó, de érdekes kísérletei. A
szerkesztőség azt reméli, hogy nevesektől és névtelenektől
még sok kéziratot kap., (Talán nem értik félre, ha
hozzáteszem: illő tiszteletdíja fizetünk ...)

Tisztában vagyunk mégis a nyomtatott közlés veszélyé-
vel Fórumot adunk, és ez a puszta tény enyhítheti a
magyar drámaírói kísérletezésbe belefásult vagy nem eléggé
fogékony színházi vezetők esetleges lelkiismeretfurdalását.
A darab megjelent, elolvassa, aki akarja, mi visszatérünk
látomásainkhoz. E mondattal félreértéseket kockáztatnék,
ha a SZÍNHÁZ tíz évfolyama nem tanúskodna amellett,
hogy a legelső szántól kezdve mindig a teljes színházért, e
totális művészetért szálltunk síkra, és a rendező alkotói
rangja, egyenjogúsága mellett rántottunk, rántunk ma is
kardot. De hátha éppen egy új magyar darab ihlet új
látomásokra ?I

Vagy akár nem magyar is. Közlünk - természetesen! --
külföldi darabot is. Azért természetesen, mert a mai ma-
gyar dráma ügyével együtt a mai magyar színpadot is
szolgálni óhajtjuk, és azért még természetesebben, mert a
magyar dráma, a hazai színházi művészet kezdettől fogva
mind a mai napig közös vért keringető, szerves része a
világ drámairodalmának s színpadi újrateremtésének. A
magyar dráma azért nemzeti ügy, mert a szín-ház
dolgaiban is internacionalisták vagyunk: egyszerre
gondolkozunk magyar irodalomban és világszínpadban.

*

Hallják a gongütést? Foglaljanak helyet házi zsöllyé-
jükben. Megelevenedhet lelki színpadukon Maróti Lajos
Közéletrajza. Aki már látta Szegeden, bizonyára szívesen
el is olvassa. Aki nem látta, talán éppen e közlés nyomán
más színpadon is újraélheti.


