
„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



Sachs börtönnaplója, 1978) és Dickens
Nicholas Nicklebyjének kongeniális szín-
padraültetése (1980).

A Destiny megdöbbentő erővel tárja fel
az angliai fajüldözés, az újfasiszta
szervezkedés politikai-gazdasági-pszi-
chológiai motívumait, rávilágítva egy-úttal
a munkáspárt és a szakszervezetek
passzivitásának következményeire is. Egy
a darab kapcsán adott interjúban Edgar
egyenesen párhuzamot vont a harmincas
évek Németországa és a hetvenes évek
Angliája között, amely utóbbi egykor
nagyhatalom volt, mára azonban
inflációval, szegénységgel küzdő,
korszerűtlen nagyiparral rendelkező s a
szociáldemokrata kormányzatok sorozatos
kudarcát átélő országgá lett.

A Mary Barnes - amely a címadó hős-nő
önéletrajzán alapul - a korábban
szkizofrénként diagnosztizált negyven-két
éves nő szellemi újjászületését kíséri végig
fázisról fázisra; ennek kapcsán Edgar
elsiratja a hatvanas éveket és a füstbe ment
reményeket. amelyek egy emberibb,
kevésbé tekintélyuralmi rend-szer
megteremtéséhez fűződtek.

Az Albie Sachs a hasonnevű fiatal, fehér
bőrű dél-afrikai zsidó ügyvéd 1963-as
fokvárosi letartóztatásáról, magánzárkában
töltött fogságáról, a magányos állapot
következményeiről számol be. Arról,
hogyan viseli el a kínzásokat, teremt
kapcsolatokat, küzd minimális emberi
jogaiért, „épen maradásáért" a rab.

Edgar, s a vele nemcsak évjáratuk,
hanem törekvéseik, politikusságuk alapján
is egy drámaíró-generációba tartozók -
Trevor Griffiths, David Hare, Howard
Barker, Howard Brenton, Stephan
Poliakoff - tevékenységét a legtalálóbban
Michael Billington, a Guardian nagy
tekintélyű kritikusa jellemezte: „ ... a
drámaíró a mai Angliában új szerepre tesz
szert; egyszerre nyomozó riporter és
erkölcsi éleslövész. Fülét a földhöz
tapasztja, kezét a társadalom pulzusához, s
e fiatal gárda műveinek segítségével az
ember sivár mozaikképet alakíthat ki
magában a modern Nagy-Britanniáról."

Az alábbi beszélgetés abból az alka-
lomból készült, hogy az ITI 198o de-
cemberében Budapesten a drámaíró és a
rendező, a drámaíró és a televízió, rádió
kapcsolatának megvitatására nemzetközi
írótalálkozót rendezett, melyen az angol
küldöttség tagjaként David Edgar is részt
vett.

Drámaírói pályakezdését, politikai

gondolkozását milyen tényezők formálták,
befolyásolták ?

- A legtöbb nyugati fiatalhoz hasonlóan
én is a vietnami háború hatására
radikalizálódtam. Nagyban befolyásolt a
brit munkáspárt kudarca is, mert meg-
hirdetett programjukat - békés refor-
mokkal egy másfajta társadalom fel-
építése - nem tudták megvalósítani. Ezek
az események előzték meg íróvá érésemet,
s tettek baloldalivá. Azt hiszem, ezek a
hatások máig megőrződtek.

- A drámaírók közül kiktől tanult?
 Eltekintve Brechttől és az angol

politikai dráma eddigi legnagyobb tel-
jesítményét létrehozó G. B. Shaw-tól,
akiknek a nevét nyilván minden szocialista
beállítottságú drámaíró megemlítené, a
legnagyobb hatást Rolf Hochhuth és Peter
Weiss tette rám.

- Es Osborne-ék., a „dühös fiatalok" ?
- Rajtuk nőttem fel, hiszen tizenéves

koromban nálunk ők számítottak „az"
íróknak. Nem hatottak rám, legfeljebb
Arnold Wesker néhány munkája. Egyéb-
ként Wesker és Osborne drámái is, mint
ahogy általában az angol politikai drámák
a hetvenes évekig, meglehetősen
naturalisták és belterjesek voltak,
túlságosan a szigetországra koncentráltak -
szemben a kontinens drámaíróinak
szélesebb skálán mozgó, egyetemesebb
jellegű s épp ezért engem akkor jobban
felvillanyozó drámáival.

- Darabjai az angol valóság és az angol
munkásosztály életkörülményeinek alapos is-
meretéről tanúskodnak.
 Azt az elvet vallom - és követem -,

hogyha az írónak nincs elegendő ismerete
a tárgyáról, ha hiányzik a valóság-anyaga,
akkor azt szerezze meg, kutassa fel. A
londoni dokkmunkásokról szóló darabom,
a ZVreckers elkészítése előtt például
hosszabb időt töltöttem el a helyszínen,
hogy megismerjem az ott dolgozók
gondjait, problémáit, mindennapi életüket.
Drámaíróként nagy hasznát vettem és
veszem újságírói múltamnak. Emellett
sohase éltem Londonban - itt nagyon
könnyű közép-osztálybeli módjára
begubózni -, hanem vidéki városokban,
ahol az ember óhatatlanul kapcsolatba
kerül, ráadásul saját közegükben, egyszerű
emberekkel.

- Jelenleg min dolgozik?
- Aggaszt, hogy napjainkban a bal-oldal

nyugaton a változások, a krízis
szakaszában van, s ami ezzel szorosan
összefügg, a jobboldal nagymértékben
megerősödött, előretört. Elég itt például
Margaret Thatcher s Ronald Rca,-

gan választási győzelmére s az e mögött
meghúzódó okokra utalnom. Ebben a
helyzetben nagyon hasznos, hogy a bal-
oldaliak nyíltan és demokratikusan vi-
tatkoznak mozgalmuk helyzetéről, a
tennivalókról. Legújabb darabomban ezt a
témát, a szocializmus alternatíváját
igyekszem körüljárni ... Az elmúlt tíz-
tizenöt esztendőben igen nagy érdeklő-
déssel figyeltem a különböző szocialista
mozgalmak útkeresési kísérleteit. Amitől
korábban idegenkedtem, annak most jött
cl az ideje: a magam számára is meg-
fogalmazni a kínálkozó felismeréseket,
átgondolni, újraértékelni az ez idő alatt
szerzett tapasztalatokat. Hiszen - s ezt
darabjaim is jól tükrözik - az angol s ál-
talában a nyugati társadalom válság-
tünetei, különböző előjelű folyamatai, a
faji problematikától, gazdasági, politikai
kérdésekig egyaránt izgattak.

Nem tart attól, hogy az establishment,
akarata ellenére „megvásárolja", a konzum-
kultúra felszippan ja ?
 Ez nagyon is létező veszély. Mind-

emellett nem hiszem, hogy ez velem
megtörténne. Öncenzúra nélkül, mindig
azt írtam, amit írni akartam, s azok-nak,
akiknek írni akartam. Az ország
különböző, színház nélküli helyein, egy-
szerű embereknek játszó kis utazó tár-
sulatoknál (small scale touring theatre)
kezdtem, itt sajátítottam el a drámaírás
mesterségét, s még ma is vissza-vissza-
térek ide; e társulatoknak az utóbbi három
esztendőben három darabot is írtam.
Számomra nyilvánvaló, hogy a
nagyszínházaknak meghatározott kö-
zönsége van, amely egy bizonyos fajta
tartalmat és formát igényel. Mégsem értek
egyet azokkal, akik meglehetősen naiv és
puritán elképzeléseket vallanak a művészi
prostituálódásról; szerintük a drámaíró
csak a kis utazó társulatoknak dolgozhat,
mert csak így maradhat tiszta és
független. Úgy hiszem, ha az embernek
lehetősége van a közönséggel - bármilyen
közönséggel - való kapcsolatteremtésre,
akkor meg kell ragadnia az alkalmat.
Próbálkoznia kell, egészen addig, amíg
abban meg nem akadályozzák.
 Népszerűek, kedveltek-e egyáltalán az

angol politikai drámák a hazájukban?
- Kétségtelenül, jelentős velük szem-ben

az ellenállás. A kritikusok nem szeretik.
Kétértelműen, vegyes érzelmekkel
közelednek hozzá; többnyire fanyalog-
nak, elutasítják, s csak ritkábban áll-nak
mellé. Komoly eredmény viszont, hogy a
6o-as évek végén indult írótár-



saimmal együtt sikerült egy kicsiny, de a
politikai tematikájú, a mai angol való-
sággal foglalkozó alkotásainkat igénylő
és értő publikumot felnevelnünk.
Egyetemet végzett vagy végző, gyakorta
munkásszármazású emberekről van szó -
tanárokról, közösségi jogászokról,
szociális munkásokról vagy hasonló
pályán dolgozókról -, akik korábban el-
utasították a színházat, mert elit tevé-
kenységnek vagy ellenkezőleg, túl olcsó-
nak találták. Ezzel szemben a munkásság
megnyeréséért folytatott erőfeszítéseink
meglehetősen csekély eredménnyel
jártak. Végül is a színházat minden tár-
sadalomban elsősorban a középosztály
látogatja. A közönség társadalmi össze-
tételét pedig kiszélesíteni, munkásnéző-
ket toborozni nagyon nehéz és nagyon
hosszú munkát igényel. Ezt a folyamatot
nemcsak és elsősorban a színház, ha-nem
az oktatási rendszer, alapjában véve a
társadalmi struktúra határozza meg...

- Csak közbevetőleg: milyen az üzleti, a
kommerciális színház, illetőleg a politikai
szerzők és a fringe közötti kapcsolat?

- A kommerciális színház nagymérték-
ben az maradt, ami volt: a populáris
műfajok és darabok, a musical comedyk
gyűjtőhelye. Akadnak persze egészen
ritka kivételek, Dario Fót például a West
Enden is játsszák. A kulcsfontosságú,
döntő események azonban nem itt,
hanem néhány, államilag igen jelen-tős
mértékben szubvencionált házban
mentek, mennek végbe.

- Mit tart a kortárs angol dráma főbb
jellemzőinek?

- Négy dolgot érzek fontosnak. Először
is - s itt most a generációmbeliekre
gondolok - a társadalmi kérdések iránti
szenvedélyes érdeklődést a pszichologi-
zálás divatja helyett. A második sajátos-
ság: szembenállás szinte mindennel, a
protestálás. A harmadik tény színházunk
felszabadító hatásából következik. Sokan
akkor indultunk a pályán, amikor a sze-
xualitásról a korábbinál jóval nyíltabban
lehetett beszélni, vitatkozni a színpadon;
mára a sokkolás s alkalomadtán a meg-
botránkoztatás is bevett, elfogadott írói
módszerré vált. S utoljára az erősödő
történelmi tudatot említeném, annak
tudatát, hogy a jelenkori történelemről s
nem a jelenkori társadalomról írunk, a
kettő ugyanis nem egészen azonos.
Darabjainkban megpróbáljuk napjaink
Angliáját történelmi összefüggésekbe he-
lyezve láttatni.

K. T.

Hozzászólók
és közbeszólók Arezzóban

Arezzóban negyedik éve rendeznek egy-
felvonásos-fesztivált olasz és külföldi
társulatok részvételével. Tavaly novem-
berben elméleti konferenciával egészí-
tették ki az összejövetelt, amelyen a szín-
házi publikációk kérdéseit tárgyalták a
meghívottak. A másfél napos kong-
resszus részben a nyomtatott szó általá-
nos devalválódása, a „Gutenberg-galaxis"
hanyatlása fölötti általános aggoda-
lomnak adott hangot - mint például
Hubay Miklós magas színvonalú elő-
adása -, vagy a kiadványokkal kapcso-
latos gyakorlati elégtelenségeknek és
problémáknak szentelt figyelmet. Az
olasz előadók mellett, akik főként a tu-
dományos munkát gátló publikációs
hiányokat panaszolták föl, az angol
hozzászólók - részben az e téren is igen
tevékeny angol ITI központ kép-viselői -
bizonyos eredményekről is számot
adhattak, illetve javaslatokat tettek mind
a nemzetközi együttműködés fokozására,
mind a rendelkezésre álló eszközök és
pénzügyi források bátrabb, skrupulusok
nélküli fölhasználására. (Az előbbi
programpontban, a nemzetközi
együttműködésben a magyar ITI köz-
pont is tevékenyen részt vett, miután
föladatául jelölték ki a kis népek javasolt
drámáinak fordítását, sokszorosítását és
„forgalmazását".) A kongresszus lengyel
és magyar résztvevői az általuk képviselt
színházi orgánumok tevékenységével
ismertették meg a jelen-levőket.

Maga a négynapos színházi fesztivál
szabályos „rítus" szerint zajlik évenként,
amelynek központi része egy „kötelező
darab" eljátszása. Ez a tavalyelőtti, 1979-
es fesztiválon Hubay Miklós Néró-
sorozatának egyik epizódja volt. A feszti-
vált verseny formájában bonyolítják le;
az 1979-es versenyt a magyar részt-vevők
nyerték. Nevezetesen a Vígszín-ház
művészei, akik a Dunaújvárosi
Bemutatószínpad színeiben indultak, és
elsőségüknek köszönhetően automatiku-
san meghívást kaptak 198o-ra.

Az 198o-as fesztivál feltételei némileg
módosultak a korábbiakhoz képest. A
„kötelező darab" kategóriában nem

a művet, hanem a témát, pontosabban a
motívumot jelölte meg az olasz szakem-
berekből álló zsüri. Az „ephezuszi öz-
vegyet", Petroniusnak a Satyriconban
szereplő betéttörténetét választották. A
versenyzők a sztori modern feldolgozásai
közül kereshették meg a nekik tetszőt. A
zsüri a következő „illetékes" szerzőket
sorolta föl: Jean Cocteau, Christopher
Fry, Hubay Miklós,,

Hegedüs. (Az utóbbi kettő közül az
első, gondolom Dezső, az utóbbi nyilván
Géza.)

A „kötelező kategórián" kívül két
másikban versengtek még: az elsőben a
mozgásszínháznak is nevezett mímesek, a
másodikban azok a színházi csoportok,
amelyek a „minden idők színháza"
címmel jelölt besorolásban szabadon
választott egyfelvonásost mutattak be.

Mindhárom kategóriában négy-négy
együttes indult. A fesztivál négy esté-jén
minden kategóriából egyet-egyet lát-
hatott a város puritán barokkban épült
színházát, a Teatro Petrarcát megtöltő
(főként fiatal) közönség.

A kötelező kategória másik három
résztvevője nem volt azonos súlycso-
portban a magyar együttessel; e puszta
ténymegállapítás semmit sem von le a
Valló Péter rendezte előadás abszolút
értékéből. A két olasz - egy római és egy
mantovai - illetve a párizsi társulat tisztes
amatőr színvonalat képviselt, az „amatőr"
megjelölést ezúttal a „profival"

szembeállított értékkategóriaként
használva. A jelenlegi magyar amatőr
társulatok mezőnyében valahol a közép-
tájon foglalnának helyet. Mindhárman a
Cocteau-változatot játszották, a rómaiak
bájos, commedia dell'artéra emlékeztető
dilettantizmussal, a párizsiak némi
Cocteau-ra utaló atelier jelleggel, a
mantovaiak (itt hiteles szem-tanúkra
hivatkozom) meglehetősen jel-legtelenül.

Hozzájuk képest a Vígszínház művé-
szeinek abszolút profizmusa már önmagá-
ban tetemes előnyt jelentett. Abban is el-
tértek riválisaiktól, hogy a Christopher
Fry-változatot játszották (eredeti címe:
Nem ritka a főnix), és ezt még megspé-
kelték egy irodalmi ínyencségnek számító
Hubay-applikációval. Ez utóbbi a Néró-
sorozatból való, és úgy kapcsolódik a
témához, hogy a császár által
öngyilkosságba kényszerített Petronius
halálát ábrázolja -- egy Hubayra mélyen


