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198o. december 17-én a Nemzeti Szín-
házban az előadás kezdete előtt Arnold
Weskert, A konyha szerzőjét fogadta a
színház vezetősége, aki az előadás után
baráti beszélgetésen találkozott a pro-
dukció színészeivel. Láthatólag nagyon
élvezte a sikert, amelyet a feszes, lendü-
letes előadás aratott, nagyra becsülte az
együttes remek összmunkáját. Mint
mondotta: önmagát hallotta vissza mon-
datról mondatra, az előadás híven követ-te
szerzői intencióit. És hogy dicsérete hiteles
legyen, még azt is hozzáfűzte, hogy ha
mégis van kritikai észrevétele, akkor azt az
érzését fogalmazná meg, hogy talán
túlságosan is „tökéletes" az előadás; némi
spontán nyerseség (nem durvaság) az ott és
akkor született érzelmek spontaneitása
javára válnék.

Erre a találkozásra az a Drámaírói
Kollokvium teremtette meg az alkalmat,
amelyet az ITI Magyar Nemzeti Központja
198o. december I7-18-án már negyedízben
rendezett meg, pontosabban: volt
házigazdája annak a találkozó-nak,
amelyet a Nemzetközi ITI úgy-nevezett
Allandó Drámaírói Bizottsága szervez
alkalmanként. Ez a mostani konferencia,
amelyet a Fészek Klubban tartottak, már
résztvevői összetételét és számát tekintve
is sikeresnek volt mond-ható. A már
említett Arnold Wesker mellett négy másik
küldött képviselte Angliát; a
Szovjetunióból Alekszej Arbuzov érkezett
és Afanaszij Szalinszkij, a Tyeatr
főszerkesztője; az Egyesült Államokból is
öten jöttek, köztük Robert Marx, New
York állam Művészeti Tanácsa színházi
részlegének vezetője, Nagle Jackson, a
princetoni McCarter Theatre művészeti
igazgatója, Maria Irene Fornes drámaíró;
de képviseltette magát Izland és Izrael,
Ciprus és Finn-ország, Hollandia,
Belgium, az NSZK; jelen volt Bruno
Grieco, az olasz Kommunista Párt színházi
szakértője; Bulgáriából Mihail Velicskov,
a drámaíró és Vladimir Karakasev színházi
kritikus; voltak dánok, svédek és
norvégek; Lengyelországot a nálunk is
játszott drámaíró, Jaroslaw Abeamov és a
Drámaíró Bizottság alelnöke, Jerzy Sito

képviselte. Magyar részről is több drá-
maíró vett részt a tanácskozásokon: Szabó
Magda, Gáspár Margit, Maróti Lajos,
Bárány Tamás, Görgey Gábor, Szakonyi
Károly, Kertész Ákos, hogy csak a
„szorgalmasabbakat" említsük.

A találkozót a házigazda ország nevében
Garaí Gábor, a Magyar Írószövetség
elnöke nyitotta meg. Attól kezdve az
Állandó Bizottság elnöke, Arnold Wesker
vezette a tárgyalásokat. Aktivitása sokak
szemében meglepetésnek számított, hiszen
most először vett részt személyesen is
ennek a bizottságnak a munkájában.
Oldott hangulatban, de mégis,
határozottan irányította a vitákat, amelyek
során széles kérdéscsoportot kellett
feldolgozni.

Az alapkérdéseket már az ITI 1979-es
szófiai kongresszusán megfogalmazták; az
álláspontokat tovább tisztázták az 1980
márciusában Párizsban tartott
világkonferencián; 198o közepén kérdő-
íveket küldtek szét a Bizottság brüsszeli
irodájából, és a válaszok alapján egy
úgynevezett „Kék Könyvet" állítottak
össze, a budapesti találkozónak pedig az
volt a feladata, hogy ennek a hét fejezetét
vitassa meg. Meg is tette, szóról szóra
menve végig a szövegeken, jelzőkön és
árnyalatokon vitázva-csatázva.

A vita azzal a manifesztummal kez-
dődött, amely a Kék Könyvben „A szub-
vencionált színházak tízparancsolata"

címet kapta. Provokatív hangjának min-
denesetre megvolt az a haszna, hogy
aktivitásra serkentette a résztvevőket, és
felébresztette felelősségérzetüket: végül is
milyen szövegezést vállaljanak a
magukénak. Az eredeti megfogalmazás
veszélyeire Boldizsár Iván hívta fel
mindenekelőtt a figyelmet (ő egyéb-ként
elnöke volt a párizsi szakbizottság-nak is),
és két napon át alkotó módon vett részt
annak a speciális szerkesztő-bizottságnak
a munkájában, amelyik a konferencia
számára a végleges szöveg
előkészítésének feladatát vállalta magára.
Társai voltak: David Edgar (kiváló fiatal
angol drámaíró), Nicole Macé (norvég
drámaíró) és Anne-Maric Ward, a párizsi
ITI központ munkatársa. A „manifesztum"

történetéhez tartozik, hogy menet közben
két különböző változat készült el, végül
(Wesker is írt egy variánst) egy harmadik
fogalmazást fogadtak el (beszámolónk
végén közöljük a magyar szöveget).

A manifesztumon kívül hat másik téma
is megvitatásra került; mindegyik a
színház világa és a drámaírók közti kap

csolatok más-más oldalát vizsgálta meg.
A nyers szöveg a már említett kérdőívek
alapján készült. A két nap mindegyikén
három-három témát tárgyaltak meg, me-
gint csak minden egyes szó és mondat
alapos elemzése, vitája során. A viták
részletes szövegét a Magyar ITI Köz-pont
ez év első felében angolul meg-jelenteti.
Ezúttal talán elegendő a fő témakörök
megemlítése:
I. Közgazdasági viszonyok. A szerzői
jog. Az adózás problémái.
II. A drámaírók szakmai szervezetei.
(Különös tekintettel az ITI, a CISAC és
az UNESCO kötelességeire és lehetősé-
geire.)
III. Kortárs drámák terjesztése és
propagandája. (Külön elismerést kapott a
magyar Központ a kevéssé ismert nyel-
veken írt drámák sokszorosítása és ter-
jesztése miatt.)
1V. A drámaírók kapcsolata a színházzal, a
rádióval és a televízióval.
V. A képzés lehetőségei. (Fiatal dráma-
írók felolvasó-, bemutató-, műhelyszín-
háza stb.)
VI. A drámaíró törvényben biztosított és
morális jogai.

Mint a fentiekből is látható, rengeteg
gyakorlati probléma merült föl, s az egyik
legnyilvánvalóbb tanulság az volt, hogy a
kapitalista környezetben élő és alkotó
drámaírók jogi és anyagi kiszol-
gáltatottsága főként a mass media „sok-
szorosító" tevékenységének belépésével
rendkívüli arányokban megnőtt; az át-
fogó jogi tisztázás nélkülözhetetlen és
sürgős feladat. A „veszélyeztetett hely
zetben" levő írók a meglevő jogokkal sem
élhetnek, mert szinte korlátlan a retorzió
lehetősége. Pozitív ellenpéldát nyújtott a
Magyar Rádió műhelymunkájáról,
kísérletező kedvéről, új írókat és
műfajokat megszólaltató lehetőségei-ről
elmondott beszámoló.

A hat téma végleges szövegét a kon-
ferencia elfogadta, és jóváhagyásra az ez
év májusában Madridban tartandó 1T1
Világkongresszus elé terjeszti azzal a
kéréssel, hogy az UNESCO-n keresztül a
leglényegesebb tételeket az illetékes
kormányszervekhez is juttassák el,
ajánlva azok megvalósítását. A Manifesz-
tum végleges szövege tulajdonképpen
lírai bevezető a gyakorlatibb megfogal-
mazású tézisekhez, és így szól:
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„Kétségtelenül ötletes produkció. Visconti úr
tulajdonképpen egy új darabot talált ki,
amelybe nagy, jelentős és meglehetősen lényeg-
bevágó részek kerültek be a rendező akaratá-
ból, anélkül, hogy a szerzővel megbeszélték
volna ...
Hadd emlékeztessem önöket, hagy egy szín-
darab nem köztulajdon. A z író tulajdona."
Harold Pinter nyilatkozata a RÉGMÚLT
IDŐK Visconti-féle produkciójáról a
Teatro di Romában.
A világ drámaírói haragszanak. Valami baj
van a színházakban. Szobája magányában
először mindegyikük azt gondolta, hogy csak
vele történnek ilyesmik. Most, az ITI-találkozók
során megismerték egymást, és megtudták,
hogy közösek a gondjaik :
Mégpedig :

I. A drámaíró úgy érzi, hogy kirekesztették

azokból az intézményekből, amelyeknek ő adja
az éltető vért.
2. Klasszikus művek uralkodtak el az új kortárs
művek rovására, sokszor perverz művészi
szeszélyek szolgálatában.

3. Ha el is fogadnak egy-egy új darabot, azt
gyakran félremagyarázzák, megváltoztatják,
sokszor még meg is csonkítják külsőséges
művészi látomások vagy múlékony divatok
kedvéért.
4. Es végül, mivel legalább egy évig tart egy
dráma előkészítése és megírása, amely az-után
esetleg csak néhány hetet ér meg, a drámaírók
állandóan rossz anyagi helyzetben vannak.
Ennek a helyzetnek komplex összetevői vannak,
amelyeket a Szófiában 1979 júniusában
létrehozott Állandó Drámaíró Bizottság első
változatban fogalmazott meg. Sokan úgy érzik,
hogy a rendezői hatalom zsarnokivá vált,
elnyomja és megakadályozza az eredeti alkotó
munkát. A rendezői hivatás még csak százéves,
és mintegy önmaga fölé emelkedett. És mivel
megbomlott az egyensúly a klasszikus és a
kortárs művek között, a drámaírók úgy érzik,
hogy a rendező olyan hatalmi pozícióba került,
amely néha érdekük ellen fordul. A z élő
drámaírókat némileg zavar/a az a tény, hogy
hátrányba kerültek halott elődeikhez képest.
Ezért kísérletképpen megoldásokat ajánlanak
föl, vitatnak meg, és bizonyos célkitűzéseket
Fogalmaznak meg.
Az alábbiak tisztázódtak:

 sürgős szükség van a drámaírók nem-
zetközi szervezetére, amely megvédi érdekeiket,
helyreállítja tekintélyüket a szakmában,
megvédi alkotásaik, integritását, és biztosítja
tapasztalataik és megoldásaik országok közti
cseréjét;

 az a színház, amely nem javítja meg a

kortárs drámák arányát műsorán, ne kapjon
szubvenciót;

- a z államilag támogatott színházakban a
drámaíró részesedésének tükröznie kell az egy
ülőhelyre eső tényleges ráfordítást, és mm azt
az alacsony árat, amelyen a közönség a
jegyeket kapja,.

- a drámaírók képzését és ösztönzését úgy
kell irányítani, hogy létrejöjjön drámaíró-
rendezők új nemzedéke, akik maguk irányít-

színházaikat;
- a színházaknak a klasszikus drámák után

is kelljen szerzői jogdíjat fizetniök, és az így
befolyt összegeket fordítsák az élő drámaírók
darabjainak bemutatására.

A színház kényes ökológiai egyensúly-
rendszerének lényeges eleme a drámaíró al-
kotása, amelynek lassú eróziója vagy hirtelen
elpusztítása az egész színházi struktúrát
veszélyezteti. A drámaírók természetesen azért
írnak a színház számára, mert hisznek abban,
hogy az író, a rendező, a színészek és a tervezők
művészete egyszeri érzelmi és intellektuális
élményt szerez a nézőknek. De meg vannak
győződve, hogy ma és mindig az élő szó és e
szavak élő írója a szín-

elsődleges mozgató ereje.
Az ITI Állandó Drámaírói

Bizottsága

Tagadhatatlan, hogy a vitára került
kérdések komoly gondokat fogalmaztak
meg. Tagadhatatlan, hogy olyan művészi
korszakban élünk, amikor a múlt vagy
leginkább talán a közelmúlt alkotásaival,
alkotó módszereivel kapcsolatban
megerősödtek a csalódás és az
elégedetlenség hangjai. Jó néhányszor
szenvedélyesen nyilatkozik meg ez az
elégedetlenség. Sokan megtagadják az
eddig használt színházépületeket, és ki-
vonulnak belőle: utcára, vásárcsarnokba,
éttermekbe, cirkuszokba, az „alternatív
színház" megannyi színhelyére. Jó
néhányan úgy érzik, hogy nemcsak a
tragédia „halt meg", de az emberi szó is
elveszítette hitelét, többértelművé vagy
éppen értelmetlenné változott, és az
emberek közti (művészi) kapcsolatot már
csak egy jelentős, visszafelé tett, redukáló
lépéssel, a szavak megszüntetésével, a test
jelenlétének kiemelésével lehet
autentikusan megteremteni.
Tapasztalhattunk szélsőséges kísérleteket:
exhibicionizmust és felfejthetetlen
mondanivalójú, hermetikus produkciókat.

De talán mégsem lehet rossz néven
venni az íróktól, ha féltik az emberi szó
sorsát, amely mégiscsak emberi.

GERVAI ANDRÁS

Nyomozó, riporter
és erkölcsi éleslövész

Budapesti beszélgetés David Edgarral

David Edgar - akinek neve Magyar-
országon ismeretlenül cseng - az egyik
legjelentősebb és kétségkívül a legter-
mékenyebb fiatal angol drámaíró. 1948-
ban született Birminghamben, egyetemi
tanulmányai befejezése után egy ideig
újságíróskodott, majd közel tíz éve már
csak drámaíróként tevékenykedik.
Munkáit eleinte csak fringe - többek
között a General Will - és egyetemi
társulatok játszották. Eddig harminchét
(!) drámát - igaz majd egyharmaduk
egyfelvonásos - és nyolc tévéjátékot
nagy részük saját drámáinak adaptációja
- írt.

Edgar harcos antifasiszta, elkötelezett
író; érdeklődéssel vizsgálja a társadalom
működési mechanizmusait, mutatja fel és
leplezi le az alapvető társadalmi ellent-
mondásokat, a fajgyűlöletet, a jobb-oldal
fenyegető jelenlétét és térnyerését, a
munkáspárt és a szakszervezetek
manipulációit, az establishment korrupt-
ságát, a munkásság tudati és fizikai
helyzetét. Konkrétumokból, megtörtént
eseményekből indul ki, szinte pub-
licisztikus hevülettel sorjáztatja a ténye-
ket, adatokat, összefüggéseket. Művei
tematikája - természetesen a társadalmi-
politikai orientáció keretein belül -
rendkívül változatos, szinte „enciklopé-
dikus" igényű. Foglalkozik - hogy csak
találomra említsük - a közös piaci belé-
péssel, a magánkézben levő Concorde
repülőgépprogrammal, az 1972-es
dokkmunkás-sztrájkkal, a villamossági
és vasúti sztrájk elfojtásának taktikájá-
val, a kormány lakás- és színházpolitiká-
jával, belfasti viszonyokra alkalmazza a
Romeo és Júliát. A „Dicket akadályozzák"

címében a Dick egyaránt utal III.
Richárdra és Nixonra, az alcím pedig
(„Venne ettől a embertől egy használt
lovat ?") szellemsen köti össze a Shakes-
peare-mű híres] „Egy lovat ..." sorát a
Nixonra alkalmazott kifigurázással: az
ember nem venne tőle használt autót.

Legjelentősebb drámái a Destiny (Vég-
zet, 1975) s három adaptációja: a Mary
Barnes (i977), a Broadwayt is megjárt The
Jail Diary of Albie Sachs (Albie


