
tollából. Dobrivoje Ilič Joakim című műve
az első szerb nyelvű nemzeti szín-ház
megalapítójának a történetét dolgozza fel.
Hőse valóságos történelmi személy:
Joakim Vujič, aki a XVIII-XIX. század
fordulóján élt. Életrajzi érdekessége, hogy
Baján született 1772-ben, és a magyar
reformkori színházi törekvésekkel egy
időben küzdött az önálló szerb nemzeti
színházért. A darab nem több egy jó
lektűrmunkánál, amely a történelmi
képeskönyvek illusztrációs modorában
dolgozza fel az eseményeket. A belgrádi
Drámai Színház előadásában a szerb
folklórelemek dominálnak. Kiemelkedően
jó és ötletes a darab szcenikai megoldása -
ez általában nem volt jellemző a
fesztiválon látott produkciókra. Az
előadás egészében véve a szórakoztató
népi játék műfaját képviseli,
színvonalasan.

A fesztivál utolsó napján látott elő-adás
több hosszal kitűnt a mezőnyből, és
egyértelműen nyerte el a kritikusok és a
nézők rokonszenvét. A skopjei Drámai
Színház Divo meso (Vadhús) című mű-
vének szerzője fiatalember: Garat' Ste-
fanovski. A cím jelentéstartalma szim-
bolikus: a „vadhús" - a népi kifejezés
szerint - olyan természetellenes hajtása a
szervezetnek, amely megakadályoz-hatja a
természetes életfunkciókat, végső esetben
pedig halált okozhat. Ilyen ki-növés a
skopjei kőművesmester családjában a
legidősebb fiú, a kereskedelmi
középiskolát végzett Stefan, akit esze,
képességei, ambíciói tévútra vezetnek: oly
módon akar karriert csinálni, hogy a
német eégvezető kiszolgálója lesz. Mindez
a háború kitörését közvetlenül megelőző
időszakban, amikor egy ilyen választás
saját népének és családjának el-lenségévé
teszi. Á fiú későn döbben rá tévedésére: a
háború kitörésekor egyik testvérét.
elhurcolják, a másik öngyilkos lesz, a
családi házat lerombolják. A „vad-hús"

csak ekkor talál vissza övéihez --

pontosabban a darab nyitva hagyja a
visszatalálás, a megtisztulás lehetőségét.
A pontos szituációépítkezésű, erőteljes
drámai művet kitűnő előadásban, Slo-
bodan Unkovski tisztán értelmező ren-
dezésében láthattuk. Meta Hočevar egy-
szerű, puritán díszlete jelzésrendszerek-kel
dolgozik: a valóságos környezet helyett
modern világítástechnikával ellátott
üvegfalú térelemekkel. Az előadás képi
megfogalmazása a mű drámaiságát és
költőiségét erősíti. A megérdemelt siker-
hez hozzájárult a színészi alakítások ma-
gas színvonala is. Ez az előadás jelzi azt a
művészi mércét, amelyet egy ilyen or-
szágos fesztiválnak képviselnie kellene.

A skopjeiek vitték el a fesztivál legtöbb
díját: a fődíjon kívül a legjobb színészi
alakítás díját és a 25 000 dináros szerzői
különdíjat is. A Sterija Játékok harmadik
helyezettje Lazarevic Svabica (Sváb lány)
című darabja lett a zombori Népszínház
előadásában.

Összegezve elmondható, hogy a Novi
Sadon kapott helyzetkép szerint a mai
jugoszláviai színházakból hiányoznak az
izgalmas kortárs művek, szegényes az
előadások szcenikája, a rendezői munká-
ban a naturalista törekvések dominál-nak,
a színészek zöme pedig a teátrális
színjátszás híve. Valószínűleg nem ez az
általános jugoszláviai összkép. (A
fesztivál vendégei például kitűnő elő-adást
láthattak a belgrádi jugoszláv Drámai
Színházban: Iszaak Babel Alkony című
művét Jerzy Jarocki rendezésében.) Ebben
az esetben azonban a válogatás
szempontjait és gyakorlatát kell a szer-
vezőknek felülvizsgálni. A 25. Sterija
Játékok - a következőt már az épülő új
Szerb Nemzeti Színházban tartják meg --
tanulsága megfontolandó: a nagy ap-
parátussal, jó szervezéssel, komoly er-
kölcsi és anyagi ráfordítással létrehozott
fesztivál közepes színvonalat mutatott, és
ezért nemzetközi szempontból alig van
jelentősége.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Fényes szelek -
színes vitorlák

Egy színházi utazó jegyzetei Indiából

Nem vagyok tigris- és elefántvadász, nem
értek még ahhoz sem, hogyan kell ivóvizet
fakasztani a cserepes földből. Nem is
vágytam én tulajdonképp soha-sem olyan
nagyon a mesés Indiába, a szent tehenek
és aranyszarvú ökrök közé. Klottgatyás,
tornacipős falusi gyerek, a harmadik vagy
negyedik osztályban hallottam először
említeni ezt a szép országot. Mikor a
tanító bácsi meggyfa pipa-szára arra a
nagy zöld foltra tévedt a tér-kép jobb alsó
szélén, emlékszem, annyit jegyzett csak
meg róla: „no, ott meg az angolok keverik
a kártyát!". Ez persze mindjárt a háború
után volt. Kína, Korea, Vietnam, aztán
nemsokára kényszerített bennünket, hogy
megkeressük helyét a térképen. De India
még akkor is biztos távolban volt.

Mit érdekelt bennünket az indiai böl-
eselet meg önmegtartóztatás, amikor né-
gyünknek hoztak ki egy tál levest a kol-
légiumban, és a másodiknak-harmadik-
nak már csak az üres lé jutott? Igyekezett-
mindenki előrejutni.

Így lesz az ember materialista, majd
osztályvezető-helyettes egy kisebbfajta
tudományos intézetben.

És akkor egy szép napon megtudja,
hogy Indiába küldik. Mivel azért még
mindig naiv egy kicsit, meghatódik: azt
hiszi, hogy „odafent" végre felfigyeltek a
munkájára, hogy Szitá istenasszony keze
nyúlt ki érte, kárpótolandó eddigi életének
egész kisszerűségét.

Valójában persze csak annyi történt,
hogy az ösztöndíjkeretet fel kellett
használni, különben jövőre elveszik.

Írjuk hát nagy sebesen az életrajzunkat s a
kutatási tervet hat példányban - angolul.
Konzervelvet és olcsó golyóstollakat
vásárolunk. Ismerőseink és jó barátaink
tanácsára az utóbbiakat a szállodai szol-
gáknak szánjuk borravaló fejében, hogy
takarékoskodjunk a valutával. Ok azonban
fitymálva visszaadják majd, mondván,
hogy az 'övék jobb. A konzervek pedig,
amelyeket hasonló célból cipeltünk végig a
fél világon, egyre rosszabb

Rudi Seligo A szép Vida című darabja a maribori Szlovén Nemzeti Színház előadásában



napokra tartogatva, végül is a delhi re-
pülőtér formatervezett szemétkosarába
kerülnek. A valuta, amelyet a túlsúlyért
fizetnünk kellene, meghaladja a megta-
karítható valuta összegét.

Az a döntés, hogy a Rómába tartó
MALÉV-géppel utazzam, mert arra fo-
rintért kapni a jegyet. Másnap ott szállok
majd át az AIR INDIA Boeingjére, amely
New Yorkból hazafelé tartva le-ereszkedik
néhány percre kicsiny kontinensünk
északnyugati meg délkeleti csücskén,
Londonban és Rómában is.

Rómában ugyanúgy fáztak az emberek,
mint Pesten. Még a repülőtéri buszsofőr is
azzal a sértett dühvel rúgta be táskánkat a
csomagtartóba, mint magyar kollégája.
Csak a viteldíj volt drágább.

Aztán taxira vadásztam a Terminal
üvegcsarnoka előtt. Volt kocsi elég, de
miután én, az egyeneslelkű magyar mind-
egyikkel előre közöltem, hogy egy fillé-
rem sincsen, hogy a számlát a szállodás
fogja kiegyenlíteni, otthagytak. Az egyik
suhanckorú taxis belátta végül, hogy még
rajtam is többet kereshet, mint hogy itt
fagyoskodik üresen. Mintha nem is ő for-
dított volna hátat az imént megvetően,
egyszer csak széles mosollyal kinyitotta a
kocsi ajtaját, udvariasan beemelte a tás-
kámat. Aztán felcipelte a szálloda halljába,
s miután átvette a portástól a borra-való
nélküli szűk fuvardíjat, udvarias
meghajlással búcsúzott el tőlem, az ab-
szolút sóher magyartól. Ekkor éreztem
meg először, hogy nem vagyok már ott-
hon.

Úgy láttam, Rómában a pénzt még a
fiatalok is tisztelik. A mi méregdrága,
koptatott farmerben feszítő, színházi
büfékben konyakozgató, túltáplált arany-
ifjaink „hippiségét" ott csak a milliomos-
gyerekek engedhetik meg maguknak. Aki
nem az - dolgozik, igyekszik. Nem
felejtem el azt a tapintatos, megértö
figyelmet, amivel a Nemzeti Bank egyik
ifjú hivatalnoka elhatározásomat végig-
hallgatta, hogy öt dollárom közül az egyi-
ket lírára váltom át. S azt a szorgalmat,
amellyel ezalatt az üvegkalitkájából kém-
lelő könyökvédős, szemellenzős osztály-
vezető súlyos tekintetétől követve a töb-
biek körmöltek. De Rómáról ennyi elég.

Bizonyára örülni illik, ha az ember elre-
pülhet egy ilyen energiaválsággal küsz-
ködő, fázós, szűkös kontinensről. De hiába
köszönt kezét összetéve a hagyományos
mély meghajlással a személyzet,

hiába az egzotikus zene és a füstölők,
gyanakodva és bizalmatlanul lépek be a
hatalmas légi hal gyomrába. Pesten váltott
jegyem természetesen valahova hátulra
szól, a hal farkába, amelyet vadul ráz,
csapkod az Arab-tenger felett a vihar.
Látom, hogy szomszédom, egy velem
körülbelül egykorú hindu szintén visz-
szaküldi az ételt. A közös veszély mindig
összehozza az embereket. Megszólítom.
Kiderül azonban, hogy csak vegetáriánus.
Egyébként pedig gyémántkereskedése van
Bombayban. Most New York-ból tart
hazafelé, vett néhány követ. Tisz-
telettudóan leveszem a kezemet közös
ülésünk kartámasztójáról. A vihar csak-
hamar elmossa azonban a köztünk levő
osztálykülönbségeket, és bágyadt cseve-
gés alakul ki közöttünk Indiáról, ahová a
hal hurcol bennünket.

Felfigyel erre túloldali szomszédom,
egy amerikai sebész, aki egy delhi kór-
házzal írt alá szerződést. Be akar kapcso-
lódni a beszélgetésbe.

- Mily különös, nemde? Ön a szocialista
zónából érkezett, Ön a kapitalizmusból, s
lám milyen jól elbeszélgetnek!

Mint a békés gazdasági verseny híve, én
azonnal odébbhúzódom, hogy helyet
adjak neki. A gyémántkereskedőnek
azonban láthatólag nem tetszik az ilyen
beszéd.

- Nézze kérem, semmi értelme az ilyen
osztályozásnak: szocialista, kapitalista. . .
És nincs is semmi alapja rá, hogy Indiát
csak úgy lekapitalistázza. Foglalkozzék
csak mindenki a saját dolgával!

Azzal, hogy példát mutasson, az üzleti
papírjait kezdte el forgatni. Jobb elfog-
laltság híján én egy nem kapitalista úton
járó India távlataiba merültem. Újabb
tízórás repülés után szomszédom újra
megszólalt.

- Ne vegye azért annyira magára, amit
mondtam. Rendes emberek maguk ott
Kelet-Európában, csak üzleti szempontból
nehéz a hasznukat venni.

Ebben maradtunk. Megadta azért a
címét, hogy Bombayban jártomban fel-
tétlenül keressem meg. Ezt - sajnos - nem
tettem meg. Mert amikor hazaértem, a
vámos mindjárt drágaköveket keresett
nálam. Mentegetőzésemre, hogy nem volt
nekem annyi pénzem, mosolyogva
felvilágosított: nem olyan nagyon drága
dolog az ott, kérem...

- Persze - mondom -, ha az embernek
gyémántkereskedő a barátja! Ez tetszett
neki, s nagyot nevettünk ott, két agya-

fúrt, minden hájjal megkent magyar a tel-
jes zűrben, az átépítés alatt álló Ferihegyi
repülőtéren.

A hétszáznyolcvanmillió indiai döntő
többsége egyébként nem gyémántkeres-
kedő. Ezek - mint kutatási témámból kö-
vetkezik - a népi művészet különböző
ágazatainak művelésével foglalkoznak. És
van egy nap, amikor minden indiai az
ország gazdájának érezheti magát: január
26-a, a Köztársaság Napja. Ez az ünnep
egyben több napos kulturális seregszemle
is, amelyre összesereglenek az ország kü-
lönböző részeiből a népi együttesek.

A Drama and Song Division udvarias
megbízottja elkalauzol a város melletti
sátortáborba, ahol a csoportok elhelyez-
kedtek, gyakorolnak. A kapuügyeletes a
táborparancsnokságra kísér bennünket:
tágas sátor, vaságy, íróasztal, tele-
fonkészülék. Kapunk egy másik karsza-
lagos fiút, aki a gyakorlótérre vezet ben-
nünket. A tábor közepén egy nagy füves
terepen reggeltől késő estig gyakorolnak a
csoportok.

- Ezek mind dolgozó emberek - ma-
gyarázza a kísérőnk -, akik ezeket az ősi
táncjátékokat szabad idejükben tanulják
be és adják elő. Mi csupán egy rendezőt,
trénert adunk itt melléjük, aki a színpad
követelte legfontosabb beállásokat és já-
rásokat mutatja meg nekik.

- Es a jelmezek, a hangszerek? - kér-
dezzük.

- Azt is ők maguk készítik. S öröklődik
egyik nemzedékről a másikra, mint a
dalok és a tánc lépései.

- És mit ad akkor az állam?
- Hát az útiköltséget meg ellátást itt, s

magát a lehetőséget, hogy a fővárosban
szerepelhetnek.

- Persze, értjük, volt ez nálunk is így! -
erősítem és sietve búcsúzkodom. Nálunk
májusban van ilyen idő, mint itt ez a
január. S eszembe jutnak a kunszentmik-
lósi május elsejék, melyeket mindig a
futballpályán tartottak. Felléptünk a népi-
tánccsoporttal, aztán lepényevőverseny
volt. A lepény sűrű, száradt, de nagyon jó
ízű szilvalekvárral volt megkenve.

Látom itt, hogy cigarettaszüneten az
egyik táncos a pálya szélére ballag vizet
inni. Leemeli a bádogkanna tetejét, önt
belé, s magasra tartva úgy csurgatja szá-
jába a vizet, hogy tiszta maradjon a kan-
nafedél, hogy más is ihasson még belőle.
Persze, volt ez így nálunk is! Aratáskor a
frissen húzott kútvizet, építkezésen a
citrompótlós védőteát így itták az embe-



rek, ezzel a szép mozdulattal tisztelték
meg egymást. Akkor még leverték a gye-
rek kezét otthon az asztalnál, ha nem várta
ki a sorát a merítéskor. Itt még lám, ez a
rend.

Az igazság persze az, hogy nem tudom,
miként élnek, miként gondolkodnak az
indiai parasztok. Delhiből Agrába tartva az
országútról láttam néhány fa-ekével
szántogató csontsovány földmű-velőt. De
igazi faluban nem jártam.

Mivel tudták, hogy a népművészet érde-
kel, vendéglátóim egyik este kiautóztak
velem Bombay egyik külvárosába, ahol
textilmunkások laknak. Itt szereztem
agrárpolitikai ismereteimet. Vasárnap
délutánonként az egyik iskola ütött-kopott
tornatermében ugyanis egy 1979-es népmese

című darabot játszanak a mű-kedvelők.
Egy fiatal banktisztviselő írta, ő is
rendezte. A földmunkásokról szól, akik
egyre nagyobb számban jönnek fel faluról
a városi üzemekbe és az állami
építkezésekre. Még nem jutottak el
azonban az igazi munkássá válásig. A kis
közösség szokásaiban, önvédelmi refle-
xeiben, egész erkölcsi rendjében válto-
zatlanul élnek még az eredeti faluközösség
beidegződései. Ugyanúgy, mint a mi
egykori agrárproletárjaink nál, akikről
például az egykori Huszonötödik Szín-ház
V

örös zsoltár-előadása szólt. Csak - ha
lehet - még nehezebb a sorsuk. A mi
kényes uraink csendőrrel, szolgabíróval
végeztették el a megalázásnak és meg-
félemlítésnek azt a tortúráját, ami itt a
színpadon folyik. Látjuk persze az ellen-
hatást, a parasztok szervezkedését is:
bujkáló agitátort, összetört arcú, meg-
nyomorított embereket. Tiszta, meggyőző

a zene és a koreográfia. Nem kell bi-
zonygatni, hogy Indiában még az amatőr
színészek mozgása is mennyire szug-
gesztív, kifejező. A nagy erejű zárókép-
ben, amikor a csapat eldönti, hogy el-
megy az építkezésről, visszatér falujába és
földet szerez, a játszók égő fáklyával a
kezükben a feszülten figyelő nézők közé
vegyülnek, és együtt énekelnek el egy
gyújtó hangú dalt.

- Nem - gondoltam magamban - , ez
azért mégsem lehet igaz! Elvégre nem
vagyunk Afrikában! Stilizáció ez is, játék
a folklórral meg a paraszti tematikával,
mint nálunk Európában. Boszorkányok
pedig nincsenek, még Indiában sem. Túloz
egy kicsit ez a mi banktisztviselő ba-
rátunk. Udvariasan gratuláltam hát neki

és színészeinek, formálisan elkértem a
szövegkönyvet, majd elegánsan távoztam.
Még az sem tűnt fel, hogy amíg mi az
előadást néztük, kocsinknak mind a négy
kerekét kilyukasztották. Gondoltam, a
külváros ugyebár...

Az Indiai Kulturális Kapcsolatok Intézete
jóvoltából másnap azonban Poonába, az
elegáns hegyvidéki üdülőközpontba
utazhattam néhány napra. Ezt tették annak
idején az ország társadalmi bajaitól, no
meg a monszuntól elgyötört angol
államhivatalnokok is. A repülőtéren a
helyi újságokat böngészve a következő
hírre bukkantam: „A kommunisták által
feltüzelt parasztok N. faluban megtagad-
ták a munkát. A helybeli földbirtokos a
rendőrséget hívta segítségül. Azok - mivel
a parasztok őket is sértő kifejezések-kel
illették - fegyverüket használták." Ettől
aztán nagyon elszégyelltem ott a repülőtér
bőrdíványán terpeszkedő magamat. Úgy
látszik - falun legalábbis - vannak még
boszorkányok Indiában.

Tisztelet annak a fiatal értelmiségi
nemzedéknek, amely ebben az ellentmon-
dásoktól feszülő világban vállalja hivatá-
sát. „Fényes szelek"? Meglehet, törté-
nelmietlen a népi kollégiumok párhuza-
ma. Mégis, mi más például a National
Drama School is, ha nem a mi Horváth
Árpád Kollégiumunk indiai testvéröcscse?
Miért tanulnak egy még el nem is-mert
szakmát ezek a fiatalok? Az indiai
színházak kilencvenöt százalékát kézben
tartó üzleti vállalkozókat nem érdekli a
diploma. A hatalmas országban alig talál
magának munkát az a harminc-harminc-öt
fiatal színész, rendező és szcenikus, aki itt
végez évente. De minimális ösztön-díjjal
mégis itt szorgoskodnak az angol
közigazgatási épületből átalakított ha-
talmas könyvtárban. Az angol és a hindi
mellett mindegyikük megtanul még egy
indiai nyelvet, és fordít is belőle a kollé-
giumi évek alatt egy-két darabot. Meg-
kérdem az egyiküket: vajon milyen jövő
reményében buzgólkodnak ilyen nagyon?
Azt feleli: „Nézze, kérem, mi nem
művészkedünk. Nálunk néptanító-nak
lenni is nagy dolog." És meg sem fordul a
fejükben, hogy -- az első hivatásos
színházi nemzedék lévén - a hivatásos
nagyszínházukban keressék életcéljukat.
Ezek ugyanis - magyarázzák beszélgető-
partnereim - teljesen ki vannak szolgál-
tatva a gazdag városi közönség ízlésének,
amelybe a modern szerzők közül legfel

jebb az abszurdok férnek európai cse-
megeként. Egy kicsit Brecht Puntilla
urához hasonlít ez a réteg - mondják -,
aki ha néha meg is feledkezik önmagáról,
másnap reggel mindig józanul, osztály-
öntudatának teljes birtokában ébred.
Kalkutta külvárosában mindenesetre évek
óta óriási sikerrel megy a Puntilla úr.

Igaz, egyszer-kétszer leöntötték a szí-
nészeket forró vízzel.

Csak az teheti túl magát a nagyérdemű
közönségen, aki nem belőle él, aki a
színházat csak hobbiként műveli. Mű-
vészember Indiában leginkább a filmezés-
sel tud nagy pénzhez jutni, mert azt tá-
mogatja az állam is. Radzs Kapur pél-
dául, akit a 4o7-es urakban mi még csak
nemrég is fiatalon, szegényen és népda-
lokat énekelve láttunk a fővárosba ér-
kezni, ma már többszörös milliomos
filmvállalkozó. Kicsit meghízott, s mint-
ha a filmjeiből is hiányoznék a régi len-
dület. Mindezt ellensúlyozandó - és tisz-
tán művészi kedvtelésből - nyitott ő is
Bombay egyik elővárosában egy jól fel-
szerelt kis színházat, Prithvi Studio a
neve. Ebben a városrészben persze nem
textilmunkások laknak, inkább Pasarét-
nek vagy a Szabadság-hegynek felel meg.
És ehhez igazodik az előadások hangvé-
tele is. Kísérleti színházról lévén szó, itt
is a falu problémájával foglalkoznak. A

Gandhi követői című előadás például,
amelyet ott láttam, a nagy vezér nevével
visszaélő mai kiskirályokat bírálja, akik
az elnyomás és kizsákmányolás új for-
máit kényszerítik a népre. A falu végül itt
is elzavarja a korrupt jegyzőt, bírót,
rendőrt, s lerombolja az új istenek szob-
rait. Csakhogy míg egy városnegyeddel
odébb a kis banktisztviselő és lelkes fiatal
csapata mindezt a parasztság önfelszaba-
dítást drámájaként próbálja megjeleníteni,
itt minden simán, olajozottan, felülről van
irányítva, mint az ultramodern szín-pad
angol gyártmányú világítóberendezésén.
A környéken lakó államhivatalnokok, jól
kereső művészek és egyetemista
csemetéik azzal a jóleső érzéssel nézhetik
végig az előadást, hogy itt minden a he-
lyén van, minden kézben tartva. Es
ugyanakkor mindez modern, érdekes, ab-
szolút profi színvonalon is folyik. Fe-
gyelmezetten tapsolnak, s belevágják
magukat amerikai vagy japán gyártmá-
nyú kocsijukba. Itt nem szúrja már ki
senki a gumikat. Itt nem félnek az éhező
parasztoktól. Meg vannak győződve ró-
la, hogy a modern Indiát majd ők, felül-
ről fogják megcsinálni. Sorra kerül majd
az agrárkérdés is, ha eljön az ideje. Lám,



szemle
a modern színház dolgát is milyen szépen
sikerült megoldani...

Kalkuttában szintén egy filmmágnás, a
kopasz és szemüveges Co (Ramesham) úr
végezte el ezt a feladatot. A filmek mellett
darabokat is gyárt, s libériás inasa van. Ez
önmagában még nem diszkvalifikál egy
nagy művészt. De azért nem irigylem
azokat a fiatal színészeket, akik a
szerepkörére pályáznak.

Bizony, Indiában nem táplálják túl a
fiatalokat. Es irigylem mégis nagyon őket -
a történelmi értelemben vett fiatalságukért.
A „fényes szelek", amelyek a mi
mozgalmunk zászlait lengették, itt forró
szélvihart ígérnek, amely talán egy egész
kontinens arcát változtatja meg. Nem
hiszem, hogy fel tudná fogni az ilyen vihart
az ügyesen felállított néhány kis színes
vitorla, amit ottjártamkor láttam.

Ha a magasból nézi az ember, az Indiai-
óceán nyugodt, csendes. De a színe vészt
jósló. És nevetséges kicsinek látszanak
rajta a luxushajók.

Visszafelé be sem néztem már Rómába,
hiába integettek messziről az „örök város"
neonreklámjai. A Holiday Inn Hotel, ahol
a légitársaság a szállásunkat kifizette, a
benzinhiányra való tekintet-tel úgysem
küldött értünk autóbuszt. Le-tettem hát
szépen a táskámat a repülőtér egyik
sarkába, az indiai vendégmunkások meg az
észak-afrikai patrióták cókmókja közé. Ott
vártam ki, amíg értem jött a MALÉV.
Gondoltam, ezt a kis időt kihúzom már így
is.

E számunk szerzői:
BALOGH TIBOR

a Színházművészeti Szövetség munkatársa
CSÍK ISTVÁN újságíró,

a KGM Sajtó- és Propagandaosztályának
vezetője

ÉZSIÁS ERZSÉBET
a Művelődési Minisztérium főelőadója

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

GARAI LÁSZLÓ pszichológus
GÁBOR ISTVÁN újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
GUSZEVA, GALINA újságíró
HEGEDÜS GÉZA író
HERMANN ISTVÁN filozófus,

az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára
KAÁN ZSUZSA tánckritikus

az Állami Balettintézet tanára
NÁNAY ISTVAN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PETERDI NAGY LÁSZLÓ

a varsói Magyar Intézet igazgatója
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SZEPESI DÓRA tanár
VINKÓ JÓZSEF

a József Attila Színház dramaturgja

FÖLDES ANNA

Drámák betűrendben

Visszhangtalan szenzációról, a magyar
drámairodalom említetlenül hagyott elég-
tételéről szeretnék szólni. Olyan kiad-
ványról, amely vezércikkekben minden-
képpen ünneplő méltatást érdemelt volna,
de amiről a szaksajtóban inkább a kritikus
elemzésnek, a szorosan vett témán
túlmutató meditációnak van létjo-
gosultsága. Mert ha késve is, szükség-
szerű terjedelmi korlátokkal is, de meg-
jelent végre a Magvető és a Szépirodalmi
Kiadó aranykönyvtárában, a 30 évben,
kortársi drámairodalmunk első, repre-
zentatív gyűjteménye. Húsz dráma, két
tekintélyes kötetben, 40 íven, a szerzők
fényképével, valószínűleg nagy (bár saj-
nálatos módon titkolt) példányszámban.
Okunk van az örömre, hogy a mai magyar
irodalom maradandónak ítélt értékeire
kíváncsi olvasó ezentúl polcán tud-hatja
Illyés Gyula Fáklyalángját, Páskándi
Vendégségét, kedvére újraolvashatja a
Tótékat, és összevetheti a képernyőn látott
Ki lesz a bálanyát Csurka szövegével. Még
azzal is áltathatjuk magunkat, hogy lám,
nemhiába bíráltunk, berzenkedtünk - a
többi között a SZÍNHÁZ hasábjain - e
kétkötetes drámai antológia megje-
lentetése a 30 év sorozaton belül helyre-
billenti az arányokat, és komoly lépést
jelent a dráma műfajának egyenjogúsítása
terén.

A Húsz dráma alcíme (1945-75) program
és ígéret: jelzi, hogy a szerkesztő egy
történelmi korszak drámairodalmának
javát, keresztmetszetét kínálja. A vál-
lalkozás jellegéből következik, hogy ér-
téke - az antológia haszna - több ténye-
zőből tevődik össze. Egyik felét a kötet-
ben felsorakoztatott művek egyedi,
egyenként érvényes és mérhető eszmei-
esztétikai hozadéka alkotja. Húsz mű --
húsz önálló drámai válasz korunk kérdé-
seire. Vulgáris matematikai logika szerint:
minél teljesebbek, értékesebbek ezek az
egyedi válaszok, annál magasabb az
értékek összege, a kötet rangja. Ha
szerkesztői tévedés folytán egy vagy két
értéktelen mű kerül az ilyen jellegű gyűj-
teménybe - ez arányosan öt vagy tíz szá-
zalékot levon az összértékből. Csakhogy
van az ilyen korszakot átfogó gyűjte

ménynek egy másik, alighanem lényege-
sebb értékkritériuma - arculata, funkciója
- és ez, a kortárs drámairodalom
alkotásaiból kialakuló összkép, az egymás
mellett közölt antológiadarabok köl-
csönhatása. A drámairodalomra is áll,
amit Bálint György a regényirodalomról
állított: „Az irodalom csak látszólag
egyenlő az egyes írók munkásságának
összegével... Az egyes műveket egyes
írók írják - az irodalmat a kor írja. Egy-
egy irodalmi mű egy-egy író tudatos
alkotása: az irodalom viszont az egész kor
önkéntelen megnyilatkozása. Napjaink
minden regénye egyetlen regényíró
legszemélyesebb munkája: napjaink re-
gényirodalmának szerzője viszont az
egész mai társadalom." A szerkesztők te-
hát - akarva-nem akarva - ennek a társa-
dalom által írott, kollektív alkotásnak a
keresztmetszetét szerkesztik meg. Sőt, a
kötet alcímeként feltüntetett évszámok
arra is figyelmeztetnek, hogy ezúttal a kor
(máig megíratlan!) drámatörténeté-nek
gerincét, anyagát adják a sorozat
vásárlóinak, olvasóinak kezébe.

Ez a kettős felelősség nehezítette a Húsz
dráma szerkesztőinek izgalmas munkáját
is. De könnyű volt Szerb Antalnak
csokorba kötni a Száz vers anya-gát, mikor
régimódi leányzók kapcsos-könyvéhez
hasonlóan, csak a szívéhez legközelebb
álló költeményeket választotta, és senki
sem vethette szemére, hogy mondjuk
Emily Dickinson, Longfellow vagy
Milton nagyobb költő John Massefieldnél,
Lenau - Simon Dachnál. Az
aranykönyvtár szerkesztőinek eleve
háttérbe kellett tolniuk a maguk szubjek-
tív ízlését, érzelmi vonzódását, szellemi
rokonságát; itt a feladat a maximálisan
objektív ítélkezés, a holnap klasszikusai-
nak kiválasztása. Mivel a szelekció első-
rendű szempontja a tévedés esélyének a
minimumra való redukálása, érthető, hogy
elsősorban a már lezárt, vitákban
jóváhagyott, kanonizált értékek jönnek
számításba. A kortársi műveknek az iro-
dalomtörténész felelősségével rostált vá-
lasztéka jelent bizonyos minőségi garan-
ciát, de a tankönyvszerkesztésnek a már
általánosan elfogadott ismeretanyagra
szorítkozó, didaktikai módszere ebben az
esetben nemcsak segíti, bénítja is a
munkát.

Fokozza a válogatók felelősségét, hogy a
kiadói megrendelésre végzett szelekción
múlik (legalábbis elvben), hogy melyik
húsz dráma kerül be a jövőben a kortárs
irodalom iránt megkülönbözte-tett
érdeklődést mutató, szélesebb köz-


