
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-



véleménybe. Milyen művekre hívja fel a
könyvkiadás a színházi műhelyek, dra-
maturgiák, amatőr együttesek és a peda-
gógusok figyelmét. Milyen drámákkal
szembesítik a papírszínház milliós kö-
zönségét. Hogyan minősítik választásukkal
a legnevesebb hazai drámaírók élet-
művét?

De folytathatnánk még tovább is a
kultúrpolitikai, írói és irodalmi, szín-házi,
kiadói és olvasói elvárásokkal küzdő
szerkesztők gondját. Ám felesleges, hiszen
ennek nyilvánvalóan az illetékesek is
érezték a terhét. Bizonyára maguk is
végiggondolták, meghányták-vetették
például, hogy differenciáljanak-e a
névsorba felvett szerzők körében. Merjék-
e vállalni az egyenlősdi kézen-fekvő
illemszabályának megsértését azzal, hogy
a legjelentősebb drámaíróktól két vagy,
horribile dictu, három darabot közöljenek.
Míg végül úgy döntöttek, hogy senkit nem
különböztetnek meg: Németh Lászlónak
sem jut nagyobb tér, mint teszem azt,
Raffai Saroltának. Az esetleges
aggályokkal szemben valóban döntő
ellenérv, hogy rangos kortárs drámaíróink
darabjai kötetben ma már amúgy is szinte
kivétel nélkül hozzáférhetők. Igaz, ad
abszurdum vive ezt az érvet, azt is
felhozhatnánk, hogy szinte valamennyi, az
antológiában szereplő dráma más
kiadásban - a szerző gyűjteményes
kötetében, a drámairodalom eleven
folyamatát híven és viszonylag gyorsan
követő Magvető paperback-sorozatban,
vagy az évad színházi produkcióiból
szerkesztett Rivalda-kötetekben is
megtalálható, Ez azonban az arany-
könyvtár anyagának értékszelekciót tar-
talmazó vagy imputáló válogatásakor nem
lehet döntő szempont. Mint ahogy az sem,
hogy a ma már nehezebben hozzáférhető,
a maguk idején nagyra tartott vagy
legalábbis szenvedéllyel vitatott művek
közkinccsé tételére is megvolna vagy talán
meg is van a jogos olvasói igény.

Ez a dilemma azonban már átvezet egy
lényegesebb, valójában a kötet keretein
túlmutató elvi problémához: a jelen idejű,
illetőleg a történetiséget érvénye-sítő
válogatás kikerülhetetlen ütköző-
pontjához. A Húsz dráma szerkesztői a
maguk részéről szemmel láthatóan el-
döntötték a vitát: a kötet által felölelt
periódus vége felől, retrospektíve válo-
gattak. Jobbára a jelen kritikai mércéjét
alkalmazták a tizenöt-huszonöt évvel ez-
előtt született munkákra is. Ebből követ-
kezik, hogy kiszorult a kötetből például

Urbán Ernőnek az ősbemutató idején
fergeteges vihart kavart, merésznek és
úttörőnek ítélt Uborkafája, amely szatiri-
kus hangvételével, továbbgyűrűző hatá-
sával fordulatot hozott a sematikus szín-
padi irodalom történetébe. Ma már fe-
lesleges lenne bizonygatni, hogy a hite-les
és mulatságos társadalombírálatot
tartalmazó fergeteges komédia, amely
feltételezhetően mai színpadon sem tűn-ne
anakronisztikusnak, nem mentes bizonyos
naivitástól, és emberábrázolásában
megvannak a sematikus elnagyoltság
jegyei. Nyilvánvaló, hogy például Hernádi
Gyula Tolmácsa (ragaszkodva az anto-
lógiában szereplő példákhoz) világlátá-
sában bonyolultabb, és dramaturgiai gé-
pezete is biztosabban működik. Kérdés
csak az, hogy e két, példaként felhozott,
önkényesen kiválasztott mű közül melyik
reprezentálja jobban - hitelesebben,
izgalmasabban -- az elmúlt három évtized
színpadi irodalmát? Melyikből tud meg
többet a fiatal olvasó, nem is az 1945-75
közötti korról, hanem a tárgyalt korszak
drámairodalmáról ? (Ami viszont Hernádi
Gyula drámaírói oeuvre-jét illeti: én a
magam részéről eredetibb és jellegzete-
sebb Hernádi-drámának érzem a Fa-
lansztert a Tolmácsnál. De ez a választás
már valóban a szerkesztők dolga.)

Azt azonban már vitára érdemes elvi
kérdésnek vélem, hogy az antológia
szerkesztői tudatosan kiiktatták, mellőzték
a történeti szempontokat. Erre egyébként
nem valamiféle nyilatkozatból,
kommentárból, fülszövegből, ha-nem
magából a kötetből következtethetünk. El
sem kell mélyülni az anyagban, elég, ha
szemügyre vesszük a tartalom-jegyzéket.
A két kötet ugyanis, meglepő módon, a
szerzők nevének betűrendjében
sorakoztatja fel a korszak húsz drámáját.

Ennek az elrendezési elvnek tagadha-
tatlanul vannak előnyei. Már csak azért is,
mert az így szerkesztett lista támadha-
tatlan, cáfolhatatlan, mint a telefon-könyv.
Objektivitásával eleve elhallgat-tatja,
elhárítja a reklamációt. Ezen túl azonban a
betűrendnek az égvilágon semmi haszna.
Nem rangsorol, de valójában nem is
tájékoztat, hiszen a mindössze húsz nevet
tartalmazó listában enélkül is könnyű
eligazodni. (Mondhatnánk, hogy az
antológia nem szótár és nem lexikon, de
nem tesszük, hiszen elképzelhető egy
olyan, sok száz verset tartalmazó műfor-
dítás-gyűjtemény, kortársi seregszemle -
akár a dráma műfajában is -, ahol valóban
célszerű ez a protokollmentes megoldás.)

Harminc év - egy teljes emberöltő -
hosszabb, mint a két világháború között
eltelt békeidő, mint az önálló történelmi
korszakként tárgyalt Horthy-kor. Az is
köztudott, hogy ez az emberöltő világosan
megkülönböztethető, elhatárolható
szakaszokra szakad. Ismertek a történelmi
cezúrák, és minden iskolásgyerek tud-ja,
hogy a különböző politikai és gazda-sági
feltételek következtében változó
társadalmi struktúra folyamatosan új
konfliktusokat termel ki, s ennek követ-
keztében más és más történelmi felada-
tokkal szembesítette (a többi között) a
drámaírókat. S ha valóban a korszak le-
nyomatának szánjuk az antológiát, de
ezen túl, az egyes periódusok reprezen-
tatív drámáit keressük, nem tekinthetünk
el ettől a konfrontációtól. Szó se róla, nem
vitatom, hogy a szerkesztők - nem egyszer
alapvető szelekciós szempontjaik
ellenében is - elvégezték ezt a szembesí-
tést; így került például a gyűjteménybe
Karinthy Ferenc Ezer év című drámája.
Csakhogy ez is dátum nélkül (mert a be-
tűrendben felsorakoztatott művek mellől
következetesen hiányzik a megírás, illetve
a közlés vagy színházi ősbemutató
évszáma) és az olvasó -- különösen ha a
dráma ősbemutatója idején még óvodába
járt - aligha „kapcsol", aligha fedezi fel a
megkövesedett társadalmi előítéletekkel
és az embertelenül merev abortusz-
törvénnyel polemizáló 1955-ös dráma va-
lódi, társadalomtörténeti jelentőségét,
elementáris visszhangjának okát és titkát.

A történeti aspektus mellőzése termé-
szetesen nem lehet véletlen. Kézenfekvő,
hogy az antológiába felvett művek kro-
nologikus rendben, majdhogynem auto-
matikusan a korszak drámatörténetének
gerincét, esztétikai fedezetét alkotnák. Ez
pedig nyilvánvalóan megkerülhetetlenné
tesz néhány, a protokolláris szelekció
segítségével megkerülhető problémát. Az
évszámok hiánya következtében az
átlagolvasónak nemigen tűnik fel, hogy
Weöres felszabadulás előtt (1941-ben)
született mesedrámája, A holdbéli csónakos
(pontosabban, a műnek a TháIia Színház
előadására készült, később átírt változata)
egyedül reprezentálja a kötet-ben
századunk ötödik évtizedét. Hogy a
tartalomjegyzék tulajdonképpen ellen-
tétbe kerül a cégérrel, hiszen a felszaba-
dulást közvetlenül követő periódus drá-
matermése - egyszerűen kiszorult a kö-
tetből. Ezek szerint, mintha Illyés 195 3-
as Fáklyalángjával kezdődne a felszaba-
dulás utáni magyar dráma története. De
vajon megfelel-e ez a tényeknek?



Más kérdés, hogy a kronológia, a kor
irodalmi, színházi kritikájának és közvé-
leményének ítélete sem fetisizálható. Ma-
gam sem állítom, hogy Déry 1947-es
Tükör című drámájának vagy Gergely
Sándor (1948-ban bemutatott) Vitézek és
hősökjének feltétlen helye van az antoló-
giában. Bár drámatörténeti jelentőségük
legalább akkora, mint a hetvenes évek
elején - a Cserepes Margit házasságáé. De
elfogadom, hogy a választás elsősorban a
mű mai megítélése alapján történik. Hogy,
mondjuk, Mándi Éva vitathatatlan
dokumentumértékkel rendelkező drámáját,
a Hétköznapok hőseit nem lenne érdemes az
újraközléssel kompromittálni.

Mielőtt észrevételeim megfogalmazá-
sába kezdtem, kísérletképpen és a továb-
biak megkönnyítésére megpróbáltam saját
példányom tartalomjegyzékét kiegészíteni
a hiányzó dátumokkal. Őszintén szólva
nem is gondoltam rá, hogy ez a
mechanikus munka mennyi energiába
kerül. Mert hiába található meg házi-
könyvtáramban az Irodalmi és a Színházi
Lexikon, ezek anyaggyűjtése a tárgyalt
korszak derekán már lezárult. Elő tehát a
drámakötetekkel! Az antológiaindító
dráma - Csurka Ki lesz a bálanyája. Csak-
hogy az író Házmestersirató című gyűjte-
ményében hiába keresem az évszámot.
Szerencsére, a szóban forgó mű egy ko-
rábbi Csurka-kötet címadó darabja, ebből
talán kideríthető a dráma keletkezésének
éve. Optimizmusom alaptalannak bizo-
nyult: a kötet megjelenésének dátuma csak
annyit bizonyít, hogy a dráma 1970 előtt
született. Irány az archívum: végre a
Thália Stúdió 1968-as bemutatójáról
egykorú kritikák informálnak. Lapozzunk
tehát tovább - hátrafelé az időben. A
Magvető 1967/z-es antológiájában ol-
vasható a dráma. Keletkezésének idő-
pontját illetően további támpontok nem
állnak rendelkezésemre. Bizonyára a
szerzőhöz kellene fordulni - de nem te-
szem, hiszen az olvasónak sem adatik meg
ez a lehetőség.

A világért sem kívánom hasonló rész-
letességgel ismertetni a továbbiakat.
Csurka példájára is csak azért hivatkoz-
tam, mert meggyőződésem, hogy az ok-
nyomozó tevékenység nem tartozik a kri-
tikus, sőt a kritika intern-problémáinak
körébe, sem feladatai közé. A művekkel
(megírásuk, közlésük és bemutatásuk
dátumával) kapcsolatos információk hiá-
nya, akár hanyagság, akár valami meg-
gondolás következménye - mindenképpen
elfogadhatatlan. És ezért érdemes
nyilvánosan szóvá tenni. Mert manapság

szinte kivételszámba mennek azok a drá-
makötetek (mint például Illyés Gyuláé,
Németh Lászlóé), amelyek következete-
sen feltüntetik az egyes darabok születé-
sének időpontját. Pedig egy-egy mű szü-
letésének évszáma nemcsak a holnap iro-
dalomtörténészei számára elengedhetetlen
tudnivaló. Az olvasó ítélete is meg-
olajozottabb, ha sejti, hogy az a mű,
amellyel egy-egy felújítás alkalmával szín-
házban, rádióban vagy a képernyőn ta-
lálkozik, mikor, milyen történelmi kor-
szakban született. Lehet, hogy némileg
eltúlzom a befogadóknak ezt az igényét.
De ha így lenne, ha a nézőt nem érdeklik
is az adatok, akkor ezért részben mi, kul-
túraközvetítők - kritikusok, kiadók -
vagyunk felelősek, akik nem szoktattuk rá
a közönséget a történelmi szemléletre.
Holott a közelmúltban is színházi elő-
adások sora vetette fel a megírás és a fel-
újítás között eltelt évek „korróziós hatá-
sát". Ha feltételezzük, mint ahogy felté-
telezzük, hogy a 30 év sorozat éppen az
újraolvasásra, illetve felújításra érdemes
művek gyűjteménye, akkor különösen
fontos az olvasók történelmi és társa-
dalmi orientálása. Hiszen tudjuk, hogy
csak a legnagyobb és legszerencsésebb
drámák vészelik át sértetlenül, ha a meg-
írás és az ősbemutató között túlságosan
hosszú idő telik el. (Például Örkény: Pisti
a vérzivatarban.) Más, ugyancsak értékes,
izgalmas drámák viszont meg-szenvedik a
késedelmet. (Ilyen volt Csurka Deficitje
is). De most nem is az ilyen -
remélhetőleg rendkívüli - késedelemre
gondolok, hanem sokkal inkább a drámák
figyelemreméltó utóéletére. Tudjuk, hogy
a gyorsuló időben sokszor minden
esztendő számít. Nemcsak azok az évek,
amelyeknek a cezúrajellege evidens. De az
sem mindegy, hogy például az ifjúság
nemzedéki lázadásának és integ-
rálódásának drámája 1968 előtt vagy után
született... Gyurkó László Szerelmem,
Elektrája 1968-ban a magyar értelmiség-
nek a politikai hatalomba való integrá-
lódását, a kompromisszum etikáját tár-
gyalta. Történelmi koordinátáiból kisza-
kítva a darab értékét és funkcióját veszít-
heti, amiért csak történelmileg időszerű,
új jelentéstartalmak felfedezése kárpótol-
hatja a nézőt. De még ha a rendező létre is
hozza egy-egy felújított mű új gondolati
bázisát, kifejezésre juttatja a dráma
adekvát, új üzenetét (mint Berényi Gábor
Páskándi Vendégségének győri felújítása
alkalmával), akkor is hasznos végiggon-
dolni a mű eredeti forrását, történelmi
időszerűségét.

Kötetem házilagos kivitelezésű krono-
lógiája egyébként nem minden tanulság
nélkül való. A kezdetekről már szóltam.
De megjegyzésre méltónak érzem azt is,
hogy mindössze négy mű (a kötet húsz
százaléka) született a választott korszak
első harmadában, tehát 1956 előtt. (Weö-
res Sándor és Illyés már említett drámáin
kívül Németh László Galileije és az Ezer
év.) A konszolidáció kezdetéről való
Mesterházi Pesti emberekje, jellegzetesen
az a dráma, amelynek Zeitstück-jellegét
keletkezésének időpontja (1958) és a da-
rab dokumentumértéke menti, magya-
rázza. Ezt követi időrendben az első és
mindmáig talán legszebb, valóban idő-
álló, költői magyar musical, az Egy sze-
relem három szakája, amelynek utóéletére
csak futó árnyékot vet a legutóbbi halvány
felújítás. Sarkadi Imre 1961-es El-
veszettparadicsoma után mintha kifulladna
a kortárs drámairodalom lélegzete, a
szerkesztők a hatvanas évek derekának
drámaterméséből csak Darvas József
Részeg esőjének (1964) és Thurzó Gábor
Az ördög ügyvédje című darabjának (1966)
kegyelmeztek. A hatvanas évek vége,
akárcsak a magyar prózában és filmben, a
dráma forrásvidékén is különösen ter-
mékeny. Ekkor kerül előtérbe a tömegek
és a hatalom viszonya, a történelmi
kompromisszum etikája. (Sánta Ferenc:
Éjszaka, Gyurkó : Szerelmem, Elektra), és
ekkor, 1967-ben indul világhódító
színpadi útjára a Tóték. A hetvenes évek
fordulóján még megszületik az Adáshiba,
1972-ben a Cserepes Margit házassága, de
már érlelődik a történelmi drámák rene-
szánsza. A sorskérdések, amelyekkel az
írók szembenéznek, voltaképpen azonosak
a hatvanas évek végén felfedezett nemzeti
konfliktusokkal, de mintha még elvontabb
lenne a kérdésfeltevés, kör-
vonalazatlanabb a válasz. Drámaíróink
ebben az időben szinte kizárólag törté-
nelmi kulisszák és keretek között szem-
besülnek a kor aktuális kérdéseivel. A
történelmi megközelítési mód ön-
magában természetesen nem teremt közös
nevezőt Páskándi Géza, Illés Endre, Szabó
Magda és Hernádi Gyula drámája között,
a művek irodalmi és színháztörténeti
jelentősége sem azonos, de a már több
fórumon vitatott múlthozkötöttség mégis
kiáltó jel. Különösen, ha belegondolunk,
hogy az idézettekkel egyidőben
bemutatott, a kötetből kiszorult drámák
többsége is történelmi jellegű. Ezekben az
években Spiró Györgytől Száraz
Györgyig, Boldizsár Miklóstól Görgey
Gáborig majd minden sikeres szerző a



történelemben búvárkodik. Ezt a jelenséget
híven tükrözi az antológia.

Ellentétben kortársi drámairodalmunk
egy másik karakterisztikumával, a tragi-
groteszk hangvétel és forma meghono-
sodásával. Igaz, e tendencia legjobb ma-
nifesztációi (a Tóték, és az Adáshiba) nem
hiányoznak a kötetből, de elképzelhető,
hogy célszerű lett volna még tovább ke-
resgélni a múltból a mába vezető dráma-
történeti ösvényen. Mintha a kötet spekt-
ruma, műfaji skálája egyébként is szűkebb
lenne a magyar drámairodaloménál.
Természetesen nem a regényadaptációkat
hiányolom: ezek, ha jellemző termékei is
az elmúlt évek színházi kultúrájának,
irodalmi értelemben többnyire deri-
vátumok. Ez még a műfaj legeredetibb
darabjaira, Fejes Rozsdatemetőjére, Kertész
Ákos Makrájára, Jókai Anna Fejünk felől a
tetőt című darabjára is áll. A doku-
mentumdrámák mérlege is billeg. Darvas:
A térképen nem található című műve csak
relatíve jelent többet a vele rokon
kísérleteknél.

De én megkockáztatnék egy harmadik, a
gyűjtemény margójára rajzolt hiányjelet is,
amellyel bizonyára kritikustársaim közül
sem mindenki ért egyet. Dráma-
irodalmunk abszurd, vagy Páskándi szó-
használatával élve, abszurdoid kísérletei-re
gondolok, amelyek keletkezése, léte, kurta
virágzása feltétlenül hozzátartozik a 30 év
drámai skálájához. Nem feltétlenül Görgey
Gábor Komámasszony. hol a stukkerére vagy
Mészöly Miklós Ablak-mosója érdekében
emelek szót, de jelezni kívánom - semmi
okunk, hogy eltagadjuk drámairodalmunk
sokáig ferde szemmel nézett törvénytelen
gyermekeit.

Tudom, hogy a történeti szempontok
abszolutizálásának védhetetlen kockázata,
hogy végül is (az egyetemi oktatásban
használható) szöveggyűjtemény születik -
eleven olvasmányélményt kínáló antológia
helyett. Ez pedig sem a szerkesztők-nek,
sem a kiadónak, sem a kritikusnak nem
lehet célja. Hiszen a jövendőnek szánt
dokumentum - ma százezrek papír-
színháza, a ma és a holnap színházi kö-
zönségének forrásmunkája és kedvet éb-
resztő olvasmánya. Aminek értékét első-
sorban nem a történeti teljesség, nem a
történelmi és aktuális témák aránya vagy
egyéb külsőséges szempont határozza meg,
hanem az, hogy milyen művészi
intenzitással tükrözik a kor emberének
sorskérdéseit, az egyén és közösség kon-
frontációját, a korszakunkra jellemző ér-
tékválság konzekvenciáit, a jelenség és a
lényeg tragikomikus ellentmondásait.

CSÍK ISTVÁN

Színpadi látvány -
színházi tér

III. Országos Díszlet-
és Jelmezterv-triennálé, Miskolc

Az immár hagyományosnak nevezhető
miskolci rendezvény nem kisebb feladat-
ra vállalkozik, mint arra, hogy három-
évenként meggyőzze a nagyérdemű kö-
zönséget: lehet, sőt kell és érdemes fából
vaskarikát csinálni... Lehet egy nem ki-
állítási műfaj produktumaiból, a színházi,
film- és televíziós tervezők kétdimenziós
műhelyvízióiból, a megvalósult előadások
és produkciók tér- és látványembrióiból
tárlatot rendezni!

E kiállítás arra törekszik, hogy újra és
újra bebizonyítsa: a tervek, rajzok, váz-
latok, esetenként az aprólékos munkával
felépített makettek, a megtervezett kellé-
kek és a színpadi használatból éppen hogy
kikerült ruhák - néhány világos falú te-
remben összegyűjtve - egész színházi
életünkről mondhatnak s mondanak lé-
nyeges, önmagukon messze túlmutató
dolgokat. És sikerül bizonyítania! Sikerült
eddig, és sikerülni foga jövőben is;
sikerült most is, bár -- no, de menjünk
sorjában.

Igények és követelmények

A miskolci kiállításnak, amely nevében
hordozza, hogy országos, különféle el-
várásoknak kell eleget tennie. Így például
annak, hogy valóban átfogó legyen: afféle
„seregszemle", amelyen mindenki, aki
tervezéssel foglalkozik, legalább egy rajz
erejéig elhelyezhesse a saját névjegyét. A
kiállításnak, magától értetődően, tükröznie
kell a művészi kvalitások --művek diktálta
- arányait, és magasra emelve a mércét,
természetesen csak a jó előadások jó
terveit vonultathatja fel. A nagyközönség
pedig - joggal -- elvárja azt is, hogy a terv,
a tervezői gondolat befogadásához a
megvalósult díszlet, az élő előadás képei
adjanak fogódzót; ez arra is választ adhat,
hogy amit látnak, valójában jó terv, nem
csak ügyes grafika, szép akvarell.. .

Ugyanakkor azt is meg kell követelni a
kiállítástól, hogy saját „műfajában", te-hát
mint kiállítás, érdekes, vonzó és arányos
legyen. Meg kell teremtenie a művek
egymásutánjának sajátos ritmusát, meg
kell szerveznie a térben az anyag
meghatározó csomópontjait. Az egy-egy

előadáshoz kötődő műtárgyak, az egy-egy
művészt bemutató anyag építőköveiből -
tárlatot kell építeni...

A nemzetközi kiállítások több évtizedes
tapasztalata, hogy a sokszínűségre
törekvő válogatás, a sok tervezőt és egy
tervezőtől is sok különféle tervet felvo-
nultató gyűjtemény önmagát kérdőjelezi
meg; áttekinthetetlenné, nehezen élvez-
hetővé és zavarossá válik. Ha a kiállítók
valóban lényeges dolgokat kívánnak el-
mondani a tervezői munkáról, a tervezés
művészetéről és ezen keresztül a színház
művészetéről, arra kell törekedniök, hogy
viszonylag kevés művet mutassa-nak be -
- azt viszont alaposan. A terv, illetve
tervek mellé makettet, kész jel-mezt,
műhelyrajzokat és előadásfotókat is fel
lehet vonultatni. Ha egyazon előadás
díszlet- és jelmeztervei kerülhetnek, bősé-
gesen dokumentálva, egymás mellé, kü-
lön erény, hiszen e kétféle művészi munka
az előadásban úgyis szimbiózist alkot.

Mindezen követelményeknek és igé-
nyeknek ráadásul igencsak véges térben, a
Miskolci Galéria falai között kellett eleget
tenni; olyan falak között, amelyek
köztudomásúlag nincsenek gumiból...

Az anyag

A zsüribizottság - amelynek e sorok író-ja
is tagja volt - a válogatás során igyekezett
mindezen követelményeknek eleget tenni,
s az egymásnak ellentmondó
szempontokat összebékíteni, néha több,
néha kevesebb sikerrel - esetleg sikerte-
lenül. Az a nemes törekvés például, hogy a
Prágában eredményesen szerepelt kol-
lekció a kiállításon belül önálló egységet
alkosson, már a kezdet kezdetén zátonyra
futott; az időhatárok ugyanis - a
Quadriennálén olyan anyagok is szere-
peltek, amelyeket a közönség már az el-
múlt miskolci szemlén láthatott - felborí-
tották e kollekció belső arányait, eset-
legessé tették az összképet is.

Nem sikerült a bemutatásra kerülő
anyagban azokat az arányokat sem meg-
teremteni, amelyeket a színpadokon lát-
ható munkák kvalitása diktálna; ez, valljuk
he, elég fájdalmas hiba. De - és itt nem egy
szegény kis zsüritag panaszait kívánom
előadni - válogatni, szelektálni csak abból
lehet, ami rendelkezésünkre áll. A kvalitás
már csak ezen belül meghatározó! Tény,
hogy a hiteles összképhez nagyon
hiányoznak Fehér Miklós munkái - például
a Homburg hercege - vagy Donáth Péter
tervei a kaposvári Esküvő-előadáshoz;
tény, hogy Najmányi László vagy Pauer
Gyula mun-


