
fórum
(Egyensúlyok), amelyben vettük ma-
gunknak azt a bátorságot, hogy önma-
gunkról szóljunk. Egy együttes gyermek-,
serdülő- és felnőttkorát rajzoltuk meg, s
ezen keresztül általában a fel-nőtté válás, a
magáratalálás folyamatát igyekeztünk
ábrázolni.

S 1979-ben jött a nagy kísérlet : Brecht
Koldusoperája „utcaszínház módra", perui,
Cuatrotablas módra, eddigi tevé-
kenységünk szintézise. Talán nem vélet-
len, hogy ezzel a produkcióval szinte egész
Európát és Latin-Amerikát be-utaztuk, s
mindenütt osztatlan sikert arattunk.

- Mondjon valamit az együttes
hétköznapjairól. Hogyan élnek Limában?

- Mint már elmondtam, a Cuatrotablas
nem hagyományos értelemben vett
színház. Mint együttes, semmiféle anyagi
támogatást nem élvez. A hivatalos perui
kormányzat mindeddig inkább
akadályozta az együttes működését,
mintsem valamilyen formában támogatta
volna. Előadásaink „hozamából", ha
egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, még a
színpadi kellékekre sem futná. A jelenlegi
latin-amerikai helyzetben abban sem
reménykedhetünk, hogy a többi hasonló
együttessel együttműködve valamiféle
anyagi támogatási rendszert dolgozzunk
ki. Egyedül európai turnéink alkalmával
nincsenek anyagi gondjaink. Itt legalább
megvan a szállásunk, a terem, ahol
játszhatunk, a kosztunk.

- Miből élnek odahaza?
- Talán hihetetlenül hangzik, de a

családból. A családtagokból, szülőkből,
testvérekből, feleségekből, barátokból,
akiknek „tisztes polgári" foglalkozásuk
van. Ezenkívül tanítunk, tanácsadást
vállalunk különféle pedagógiai intéz-
ményeknél. Három évvel ezelőtt el kel-lett
hagynunk az épületet, amely eddig
rendelkezésünkre állt egy művelődési in-
tézményben, így ma nincs központunk
sem. A helyzet romlott, de nem új szá-
munkra. Az évek során megtanultuk a
„túlélést". Tudjuk, hogy nálunk valóban
nincs és nem is lesz Broadway.

KISS IRÉN

Nyílt fórum Egerváron

Tanácskozás
a fiatal drámaírók műveiről

Adott jó néhány elszigetelten alkotó, a
valóságos színházi műhelymunka le-
hetőségétől elzárt, tehát „fiktív" társulatok
számára dolgozó fiatal drámaíró. Másfelől
ott vannak a magyar színházak a maguk
sajátos - és a drámaírók által többnyire
nem túlságosan respektált
követelményeikkel. Adott továbbá egy
dinamikusan fejlődő, az úttörő vállalko-
zások kockázatát is vállaló színház (a za-
laegerszegi Hevesi Sándor Színház),
valamint egy szombathelyi irodalmi
folyóirat (Életünk), amely dicséretes mó-
don, szinte párját ritkítva, rendszeresen
közöl drámákat mai magyar szerzőktől.

Ezeknek az „adottságoknak" a figye-
lembevétele és egymásra vonatkoztatása
eredményezte az 1985. december 3. éS 7.

közt első alkalommal megrendezett Nyílt
Fórumot. A fórum színhelye részben a
meghívottak szálláshelyéül is szolgáló
egervári kastély, részben pedig a
zalaegerszegi színház volt.

A tanácskozásnak főleg az adott eleven
műhelymunka jelleget, hogy a meg-
vitatott drámák közül kettőt rögtönzéssel
színre is állítottak, így teremtvén eleven
kapcsolatot író, színész és rendező között.
Az utolsó nap megtartott mű-
helybemutatón természetesen nem az
egész művek, hanem csak azok lényege-
sebb fordulópontjai kerültek színre. A
kísérlet lényege az író (Márton László,
Baranyai László) irányításával zajló
próbafolyamat volt, amelyben a rendező
(Tömöry Péter és Halasi Imre) csak a
játékmester szerepét töltötte be.

*

A tanácskozást Egerváron Ruszt József, a
Hevesi Sándor Színház igazgatója nyitotta
meg. Hangsúlyozta, hogy siker - valóban
nyílt párbeszéd létrejötte - esetén a Nyílt
Fórum intézményesítésére fog törekedni.
Az igazgató üdvözlő szavaira válaszolt
Vinkó József dramaturg. Kiemelte, hogy
ma a fiatal drámaírók bemutatkozási
esélye kisebb, mint né-hány éve volt.
Segítséget csak a színház nyújthat
számukra - például darabelemzésekkel.
Közölte, hogy a Nyílt Fórum

azért választotta ki éppen Márton László
Baranyai László, Selmeczi Tibor, Odze
György, Nagy András és Békés Pál egy-
egy drámáját közös elemzésre, mert ezek a
szerzők ugyan kapcsolatban állnak már
különböző színházakkal, de még nincs
nagy tekintélyük: jellegzetesen pálya-
kezdők. Vinkó megállapította, hogy az új
drámaírónemzedék gyanakvással tekint az
egyszempontú - a drámaíró szemszögéből
megírt - klasszikus történetekre, ezért
széttördeli a cselekményt, melyet a
nézőnek sokszor úgy kell összeraknia,
mint egy krimit. Márton László például
egyenesen nonverbális színházat csinál,
amelyben az érzéki tartalom dominál.
Kiürült nyelvi kliséinek azonban meg-
hökkentő tipizálóerejük van.

Vinkó József hangsúlyozta, hogy a fiatal
drámaíró elemzésre és rögtönzött
bemutatásra kijelölt műve - A tagok szerinti
szépség - nem egykönnyen értelmezhető,
megrendezésénél pedig a színész kerül a
legnagyobb bajba: puszta fizikai valósággá
redukálódik a színpadon. Márton figuráinak
ugyanis nincs valóságos létük: szánandó
véglényként, fantazmaként kóvályognak a
színen. Így azután történetük,
„cselekményük" sem lehet: az egyetemes
széttöredezettség, lepusztultság,
kannibalizmus állapotát rögzítő dráma
szereplői szándék és reflexió nélkül
mozognak „a lélek sötét terében".

Tömöry Péter, A tagok szerinti szépség
zalaegerszegi kísérleti előadásának ren-
dezője elmondta, hogy Márton darabját
színpadra állítva a nonverbális kommu-
nikációra fog építeni. Hangsúlyozta, hogy a
szerzőnek együttgondolkodásra kell
késztetnie a rendezőt, a színpadi szöveg
ugyanis csak töredéke az elő-adás
egészének. Á rendezőnek meg kell
kísérelnie a szöveg rekonstruálását. Ezek a
művek nem a nihilből, hanem egy
életérzésből születnek, és színpadi meg-
valósulásuknál a rendezőre is fokozottan
számítanak.

A rendező hozzászólása pezsgő lég-körű
vita nyitánya volt, amelyben több vitázó a
személyes élményt és a történelmi közeget
kérte számon az elemzett szerzőktől.
Általános volt a vélekedés, hogy minden új
gondolatnak megvan a maga adekvát
színpadi formája, ezt azonban eddig csak
kevés fiatal magyar drámaírónak sikerült
megteremtenie: a személyiség leépülését
ugyanis nem lehet leépült szemlélettel
ábrázolni.

Ezután a vita résztvevői arra vállal-
koztak, hogy a hagyományos európai



„pszichologizáló" színházat egybevessék a
távol-keleti színházi hagyományokkal.
Megállapították, hogy a korszerű, európai
színház egydimenziós, sors nélküli
szereplői vákuumba kerültek, döntési
lehetőségük nincs. A személyiség meg-
nyilvánulását akadályozza, hogy az ipari
társadalom okozta elidegenedés különböző
státusokat ró az emberekre. A meghívottak
hangsúlyozták, hogy különbséget kell tenni
kelet-európai ontologikus és nyugat-
európai történelmi abszurd drámamodellek
között, s hogy a drámaírás etikai vonzata
ma sem lehet mellékes.

Selmeczi Tibor: Csak úgy, mint otthon
című drámáját Nánay István kritikus
elemezte. Megállapította, hogy a szerző a
szórakoztatót keveri a művészivel, aminek
bizonyára az is az oka, hogy a magyar
színház egyre inkább a szórakoztatás felé
tolódik. A darab úgy indul, mint egy jó
vígjáték, aztán „lehallgatásos" politikai
krimi lesz belőle, mely-ben - nem túl
szerencsésen, kétféle utalásrendszer
keveredik. Az egyik a mai magyar
kispolgár helyzetére utal, a másik valami
elvont dél-amerikai helyzetre. A darab
azonban sem mint dráma, sem mint krimi
nem működik igazán - állapította meg
Nánay.

Ugyancsak ő beszélt Odze György:
Lordok háza című színpadi művéről. Ezt
álnaturalista életképnek minősítette,
amelyben négy különböző mai lumpen-
sors ütköztetésével fontos dolgokat is le-
hetne közölni a mai társadalmi kérdések-
ről. A drámai fordulatok párbeszédes
elbeszélése azonban még nem dráma, a
párbeszédek folyton elcsúsznak a mono-
lóg, tehát az irodalom felé.

A kritikus elemzését a vitázók azzal
egészítették ki, hogy a két dráma ha-
gyományosabb dramaturgiai szemlélete
összefüggésbe hozható egy olyan hely-
zettel, amelyben a tények teljes történeti-
szociológiai feltárásának hiányában az
íróknak kell vállalkozniuk erre a fel-adatra.

Radnóti Zsuzsa dramaturg azt vizsgálta
előadásában, miért marad le a dráma
műfaja a prózához képest Magyar-
országon. A jelenség fő okaként azt jelölte
meg, hogy a jelen konfliktusai drámailag
ma még megragadhatatlanok. Márton
László Kínkastély című drámája Spiró
György Ikszek című lengyel történelmi
tárgyú regénye nyomán íródott. Míg Spiró
Boguslawskija, a nagy múlt századi
lengyel színész, a szerző által írt színpadi
változatban győztesen, a Kín-

kastély „imposztora" vesztesen, megalázva
távozik a színről. A regénybeli
nagypolitikai játszma végeztével a győz-
tesek egyforma megvetéssel lépnek át a
bábfiguraként mozgatott színészen. A
Kínkastélyban az erkölcsi romlás már
nemcsak a külvilágba, hanem a hősbe is
beköltözött. A főszereplő színésznek csak
nagyformátumú tehetsége van, tekintélye
nincs. Márton darabjában a törpévé
silányított hősök küzdelme esélytelen: „A
törpe jelentől törpül a múltunk" - ez a
darab vezérgondolata, s a kifejlet „olyan
vég, amely nem végzetes".

A másik fiatal drámaíró, Forgách András
Kastély-átiratában a kafkai Kastélyt ki-
szolgáló, szervilis átlagemberek közössége
válik főhőssé. K. ellenállását itt nem a
Kastély, hanem ez a közeg töri meg, a
„rossz" a falu lakóiban ölt testet. Ezek a
lények nem nyilvánvalóan aljasak, inkább
a testközeli fasizmus, a lassú erkölcsi
romlás áldozatai. A birkanyájtudatú tömeg
monoton, vegetatív létre van ítélve. Az
egyedek infantilisak, játékaik primitívek,
érzelmi életük elsorvadt. Hangulataikban a
közöny és a váratlan agresszió az
uralkodó. Öröm nélkül szigorúan élik
életüket, gondterhelten szórakoznak.
Ebben a közösségben a silány lesz
követendő magatartási normává - a
különbözőnek bűntudata támad. K.
megőrzi alakjának heroizmusát: nem adja
meg magát, nem adja fel a célt. Forgách
módszere a nominalizmus, a dolgok
puszta megnevezése. Nála a tények csak
önmagukat jelentik, s a tény-szerűségek
birodalma arra utal, hogy a világ
kaotikussá vált.

Kiss Irén Tisztelt Ház ! című történelmi
dokumentumdrámáját egy 1888,89-es
magyar képviselőházi vita jegyzőkönyvei
alapján írta. A dráma lényegében az akkori
miniszterelnök, Tisza Kálmán bukásának
története. A feldolgozott kép-viselőházi
vita tárgya a hadügyi döntések Bécsnek
való átjátszási kísérlete, amely a magyar
állami önállóság csorbulását jelentette
volna. A dokumentum-dráma klasszikus
mintájú modelljének tétje a nemzeti
függetlenség és a demokrácia védelme. A
katartikus vég Tisza Kálmán bukását
hozza: győz a jó, akár a népmesékben. A
műben a klasszikus dráma komponálási
törvényszerűségei érvényesülnek. Hősei
nagyformátumú, altruista emberek: náluk
szó és tett egybeesik. Küzdelmük a
legnemesebbekért folyik, és alkalmuk is
van beleszólni az emberi történelem mene

tébe. Világ és ember tehát harmóniában él
egymással, a színház itt morális szószék. A
cél a demokrácia gyakorlata, a szemlélet
egyértelmű és optimista. Mivel azonban a
dráma tényanyaga csak jegyzőkönyv,
hiányzik belőle a művészi megformálásból
adódó általánosítási lehetőség. Radnóti
Zsuzsa elemzése végén felhívta a
figyelmet a való-szerűség fokozatos
eluralkodására a három drámában, egészen
a Tisztelt Ház ! nyers valóságszemléletéig.

Nagy András Erózió című drámáját
Tarján Tamás kritikus elemezte, megál-
lapítva, hogy a vizsgált művek közül ez a
legvilágosabb képletű: tökéletes dra-
maturgiai átgondoltság, biztos stiláris
rétegzettség jellemzi. A nyelvkritikailag is
példás drámában - melynek színhelye a
Firenzétől egzisztenciális függés-ben élő
Pisa, Savonarola korában - valamilyen
módon mindenki valaminek a másolata,
nincs különbség történés és időben
rákövetkező történés között. A mű
kezdetben egyszerű parabolának tűnik, ám
végső soron a forradalmak vereségét
sugallja. Szereplői azonban nem öltenek
igazán testet: nincs egész emberségük; az
eltervezettség, ideologikum szféráján belül
maradnak. Így a szereplőknek nem is
lehetnek igazi emberi konfliktusaik:
tézisemberek. Ugyanakkor a darabból
hiányzik a szerző saját világképének
kritikája: a dolgok ugyanis a valóságban
nem teljesen változatlan formában ismétlik
egymást, ahogy azt a darab írója gondolja -
állapította meg Tarján.

Az Erózióról való vitában az a vélekedés
fogalmazódott meg, hogy a szerző
tökéletesen végigvitte saját logikáját, s
ennek következménye a figurák tézis-
szerűsége is, melynek oka a cselekvési tér
hiánya.

Fiatal drámaírók amerikai tanácskozá-
sáról referált Békés Pál drámaíró, aki részt
vett egy connecticuti találkozón. El-
mondta, hogy az intézmény egy huszonöt
éve létező színműalapítványnak köszönheti
létét, főállású igazgatója van, és minden
évben darabpályázatot hirdet. Erre például
1983-ban 1750 szinmű érkezett be. Az
előrostálás során fenn-maradt száz mű
szerzőjét hívják meg egy hétvégére
Connecticutba, ahol a drámákat közös
elbírálásban részesítik. Az ezt követő
egyhetes konferencia négy-öt
felolvasópróbával, előadással, utána
általános vitával zárul. Az amerikai
intézmény általános tanulsága, Békés Pál
szerint, az lehet, hogy benne a szer-



ző az abszolút úr. A tanácskozásra
producereket, színigazgatókat nem hív-nak
meg, így biztosítván a kommercialitás
teljes száműzését. A connecticuti
intézmény reklámozott célja, hogy
résztvevői nem piacra dolgoznak, hanem
az eljövendő jó amerikai drámáért.

Bécsy Tamás egyetemi tanár, esztéta
Békés Pál drámáját elemezte. A Pince-játék
hőse árván maradt, huszonéves
számítógép-programozó, aki tűzifát
keresni megy le házuk pincéjébe. Ott
különböző, huszadik századi magyar
történelmi sorsfordulókból lenn maradt
bujkálók szellemhada fogadja, s a darab
végére teljesen magához hasonítja.
Annyira, hogy a főhős végül képtelen tá-
vozni a pincéből : saját és a ház múltjának
megismerése őt is anyagtalanná teszi.

Bécsy megállapította, hogy a drámában a
történelem komolyan van ugyan véve, de a
hősök egymáshoz való viszonya ontológiai
szempontból problematikus. Az alakok
között a múlt nem indít el
viszonyváltozást. A hozzászólók a
nemzedékenként változó történelem-
szemléletet illetően hangsúlyozták, hogy
Bereményi Géza Halmi című drámája
azért volt fontos, mert volt benne egy
alapvető múlttisztázási szándék. Ilyen
szándék a Bereményinél tíz évvel fiatalabb
Békés részéről is tapasztalható, aki főleg a
nemzedéki traumák tisztázásának
igényével lép fel. Békés Pál drámájában
mindenki a túlélésre spekulál, ezzel
mintegy a „túlélő" társadalomról készítve
látleletet. Főhőse akkor szűnik meg
létezni, amikor megismeri a múlt-ját. Ez is
egy „apátlan" nemzedék, de másképp, mint
az előző „békenemzedék", amely tudatilag
simán jut el a nemlétig.

Volt, aki azt a problémát vetette föl
Békés hőseivel kapcsolatban, hogy nem
tudni, a darab történelmi archívum-e vagy
a bujkálók archívuma. Mások úgy látták,
hogy Békésnél nem „a főhős megy át
konfliktuson", hanem „a konfliktus megy
át a főhősön": az ugyanis nem képes
hasznosítani a konfliktusait. Rezonőrré
fokozódik le, akinek sem története, sem
drámája nincs. Így csak egy név marad.
Ami a viszonyokból kibontható volna, az
nincs benne a mű-ben. Ennek oka: mire a
főhős önmagához való viszonya
létrejönne, addigra belepusztul. Persze az,
hogy a jelenkor mint történelmi szelet
nincs benne a drámában, nem jelenti azt,
hogy hiányában sincs benne.

A tanácskozás végén Merő Béla, a

zalaegerszegi színház rendezője kijelen-
tette, hogy a következő évadban vállal-
kozik Békés drámájának színpadra állí-
tására.

*

A tanácskozás záróakkordjaként a
résztvevők megnézhették Márton László
és Baranyai László egyfelvonásosainak
kísérleti, házi bemutatóját. Mindkettő
érdekes tanulsággal szolgált. Márton
drámáját Tömöry sok humorral, iróniával
életszerűen rendezte meg - így cáfolván
azokat a pesszimista jóslatokat, amelyek
szerint az egyfelvonásos megren-
dezhetetlen.

Baranyai egyfelvonásosának bemuta-
tója viszont ellenkező előjelű meglepetést
tartogatott a szakmai közönség számára. A
darabot a fórumon a meg-rendezés
szempontjából sokan hálásnak tartották, a
próbák során azonban előre nem látott
nehézségek támadtak: ezek a szerző
elméleti bizonytalanságaiból, meg-
oldásainak eldöntetlenségéből adódtak. A
színészek „a bőrükön érezték" ezeket a
bizonytalanságokat, s maguk döntötték el
Baranyai ontologikus és naturalista
felfogás közti vacillálását. Maga-tartásuk
jó tanulsággal szolgált nem-csak a
szerzőnek, hanem az első zalaegerszegi
Nyílt Fórum valamennyi részt-vevőjének.

E számunk szerzői:
BONIFERT MÁRIA nyelvtanár CSÁKI
JUDIT újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
CSIZNER ILDIKÓ,

a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
szerkesztője

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Múzsák Kiadó szerkesztője

ENYEDI SÁNDOR színháztörténész, a
Magyar Színházi Intézet
tudományos főmunkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta
KISS ESZTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KISS IRÉN író
P. MÜLLER PÉTER,

a JPTE Irodalomtudományi
Tanszékének tanársegédje

NAGY ANDRÁS író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
REGŐS JÁNOS,

a BME Szkéné Színházának vezetője
REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS újságíró, a
Filmvilág munkatársa
SPIRÓ GYÖRGY író
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZŰCS KATALIN újságíró,

a Kritikai rovatvezetője
TARJÁN TAMÁS,

az ELTE XX. századi Magyar Tanszék
adjunktusa

NAGY ANDRÁS

Egervár, december
három, négy, öt, hat

A reménytelenséggel persze nem lehet mit
kezdeni.

És ebben a világban, a színházban,
hazudni sem lehet. Még annyira sem, mint
egyebütt.

Húsz-harminc komoly, okos, szomorú
ember, négy verőfényes napon át, kan-
tinban, várteremben, próbaszínpadon,
kocsmában és nézőtéren vagy az Eger-vár
körüli lápon hogyan is imitálhatná azt a
lendületet, amely mintha érvényes
közösségi eszmények felé vitt volna egy-
kor - amely létrehozott és felnevelt káp-
rázatos próbálkozásokat, s éppen ebben a
nagyon is közösségi művészetben tette
nyilvánvalóvá évekkel ezelőtt az együtt
imperativusát; most, ebben a társa-dalmi
szélcsendben: hogyan is? Ha többségük
számára éppen ez a - valamikor is nagyon
véges és reménytelenül meg-tört - lendület
volt a legmeghatározóbb, szellemi
ártatlanságuk elvesztésé-nek élményét
későbbi intellektuális flörtök, boldogtalan
szellemi együttélések nem
homályosíthatják el. Éppen ennek
kontrasztja ez a reménytelenség. Aminek
metaforája és modellje lehetne ez a mai
színház. Egerváron inkább modellje volt.

S talán azért volt mindez ennyire
nyilvánvaló, s könnyen absztrahálható -
mert végül és végre rettenetesen konkrét
volt minden beszélgetés Egerváron.
Drámáról, színpadról, rólunk. Földhöz-
ragadtan, deszkáhozragadtan konkrét.

S ha a dialógusok hangadói, szervezői és
véleményvezérei azok a „késő
romantikusok" voltak is, akik éppen a
hatvan évek végének, hetvenes évek elején
szellemi-szociális hullámverésében kaptak
maradandó tengeribetegséget - a dia-
lógusok tárgyául választott művek szerzői
(nagyobbrészt) az ötvenhatos esztendő
táján születtek: világrajöttükkel estek
bűnbe, vagy nyertek életfogytiglani
abszolúciót minden vétek alól; annyi
bizonyossággal, hogy vágyaik, tetteik,
illúzióik serege ezentúl siralmasan vagy
biztatóan - de bizonyosan magánügyük
marad.
Magánügyünk tehát.
S jó volt ebben a kettős tükörben fel-


