
hogy minden szerepet ki lehessen osztani.
Lehet, hogy Fodor Tamás rendező sem
volt elég felkészült ahhoz, hogy a napi
problémákkal meg tudjon küzdeni.
Ugyanis koncepciója volt, mint ahogy ne-
kem is volt. Nem jött össze. Ez az alakítás
mindig is sötét foltja lesz a pályámnak.
Nem ugrottam át a lécet.
 Az idén viszont jól sikerült Székely

Já nos darabjának, a Caligula helytartójá-
nak az előadása.
 Olyan rendezővel dolgozni, mint

Taub János, olyan partnerrel játszani, mint
Fodor Tamás és ehhez még az elő-adás is
sikerül - ez az örömök öröme!
Meggyőződésem, hogy ez jelentős szín-
házi produkció. Ez az előadás egy kris-
tálytiszta tézist állít fel és valósít meg a
hatalom logikájának a logikátlanságáról.
Arról, hogy ha tisztességes lenne a hata-
lom, akkor hogyan kellene átélnie a saját
szerepét.
 A szolnoki színház közel áll ahhoz a

társulatképhez, amelyről beszélgetésünk
elején szó volt?
 Van egy igazgató, Schwajda György,

egy főrendező, Fodor Tamás, akiket én
remek szakembernek tartok. Ez nagyon
fontos a mai ínséges időkben. Kialakult
egy társulat, ezt a társulatot ennek a két
nagyon erős személyiségnek a vonzása
hozta össze. Ebből a színházhól, ha
hagyják működni, egy-két év múlva igen
ütőképes csapat lesz. A sajtó már most
türelmetlen, már most olyan színvonalat
kér számon, ami hároméves munka után
még lehetetlen. Össze kell hogy
csiszolódjanak a művészek, a város ve-
zetése és a közönség. Ehhez idő kell. Ha
ezt az időt megkapja a színház, és sikerül
hasznosan kitöltenie, akkor biztos vagyok
benne, hogy nagyon izgalmas, nagyon jó
közösségi szellemű színház lesz a
szolnoki. Olyan közösség, amely min-
denkiből kihozza a legjobb képességeit.

NÁNAY ISTVÁN

Nyílt fórum '88

Dramaturgiai tanácskozás
Zalaegerszegen

Tapasztalatból állíthatom: nem könnyű
évente hat-nyolc érdekes, ígéretes új drá-
mát kiválogatni a zalaegerszegi Nyílt
fórum programjába. Nem mintha ma-
napság nem írnának színműveket avatott
vagy szárnypróbálgató tollforgatók; a
színházak dramaturgjai és a folyóiratok
szerkesztői a megmondhatói, viszonylag
milyen sokan próbálkoznak meg a drá-
maírással. Csakhogy a művek túlnyomó
része vagy gondolatilag, vagy formailag-
műfajilag, vagy mindkét szempontból
értékelhetetlenül alacsony színvonalú. Az
a mű, amely csupán annyiban hasonlít egy
drámához, hogy párbeszédben van írva,
vagy az, amely semmiféle általános vagy
aktuális gondolatot, mondandót nem
tartalmaz, nem tekinthető tárgyalási
alapnak sem a színházaknál, sem a drá-
mákat (is) közlő folyóiratoknál.

Bevallom, az elmúlt Nyílt fórumon
magam is azok közé tartoztam, akik nem
számoltak kellőképpen a mennyiség és
minőség ily nagy eltérésével. Idén azon-
ban vállalkoztam a darabválogatásban
való közreműködésre, s tapasztalhattam,
hogy gyakran még a „nagy nevek" is
olyan munkákat adnak ki kezükből, ame-
lyeket - jó esetben - csak kemény drama-
turgiai erőfeszítéssel lehetne színpadké-
pessé tenni. A fiataloknál vagy az első
drámás szerzőknél pedig - még az ígéretes
tehetségeknél is - általában a dráma-írás
mesterségbeli ügyetlenségei, megol-
datlanságai a feltűnőek.

A Nyílt fórum azzal a céllal született,
hogy főleg azoknak a szerzőknek igye-
kezzen segítséget nyújtani, akiknek még
nem volt színházi bemutatójuk, akik még
nem szenvedték meg egy írott dráma
színpadi metamorfózisának minden kínját,
nem szembesültek írásművük kisebb-
nagyobb részleteinek színpadkép-
telenségével. Ugyanakkor a Nyílt fórum
igyekszik felhívni a színházak figyelmét
az új, friss darabokra, tehetséges szerzők-
re is. Az egyre inkább elüzletiesedő
színházak számára persze a fiatal, nem is-
mert drámaíró műve ritkán hoz kasszasi-
kert, pláne, ha ezek a darabok írói-dra-
maturgiai-stiláris szemléletükben eltér-nek
a konvenciók rabságában élő színhá-
zakétól. Mégis az eddigi Nyílt fórumok
igazolták: a rendezvény drámaírói pályák
alakításának, a drámák és a színházak

egymásratalálásának fontos „intézménye"
lett. Elég, ha csak Sultz Sándor
„robbanásszerű" pályakezdésére utalok. A
második Nyílt fórumon ízekre szedtük az
Öljük meg Józsit! című darabját, s a da-
rabrészleteket színre állító próbák során is
tapasztalnia kellett, hol nem működik a
darabja, melyik szituáció elnagyolt, mely
mondatai kimondhatatlanok, üresek, mi-
lyen következetlenségek vannak az egy-
másra épülő epizódok között, miért nem
lehet egy szerep- vagy jelenetívet létre-
hozni stb. Nyilvánvalóan sokat tanult
abból, hogy nem bántó módon és sze-
mélyeskedve, hanem segítőkészen, kol-
legiálisan, de keményen foglalkoztunk a
darabjával. S nyilván ez is hozzájárulha-
tott ahhoz, hogy további darabjai íróilag
sokkal kiérleltebbek, s hogy ezek egymás
után színpadot kaptak (Barátaim! Kanni-
bálok!, A hattyú halála). De említhetem a
Békés Pál, Márton László, Kiss Irén, Nagy
András és mások drámairói mun-
kásságában megmutatkozó hatásokat is,
amelyek közvetve összefüggnek a Nyílt
fórumokon szereplő drámáik szakmai vi-
táival.

Mindezeket tudva és figyelembe véve a
Nyílt fórumra mindenekelőtt olyan még be
nem mutatott műveket érdemes kivá-
lasztani, amelyek egyrészt továbbfej-
leszthető értékeket tartalmaznak, más-
részt általánosabb érvényű, a konkrét da-
rabokon túlmutató írói-dramaturgiai ta-
nulságokkal is szolgálnak; de a vitákon
olyan műveket is meg kell tárgyalni,
amelyek kiforrottabbak, s fel szeretnénk
hívni rájuk a színházak figyelmét. E
szempontok alapján több mint hatvan
darabból - Tarján Tamással és Merő
Bélával - hat drámát választottunk ki, s
hetediknek a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház friss bemutatóját, illetve ennek
szövegkönyvét.

A Hevesi Sándor Színház példaadó
szerepet játszik a fiatal magyar dráma
pártolásában. Negyedik éve ad helyet a
Nyílt fórumnak, magára vállalva a ren-
dezvény szervezési s részben anyagi ter-
heit, biztosítva a nyugodt, kellemes mun-
kalehetőséget, a tárgyalt darabok közül
kettőnek nyílt próbafolyamatát, ugyan-
akkor teljes képet ad saját repertoárjából
is. S ami ennél is fontosabb: évről évre
igen igényesen mutat be egy-egy olyan
darabot, amely a fórum programján is
szerepel vagy szerepelt, ezek az előadások
a repertoár szerves részét képezik,
közönségfogadtatásuk pedig arra enged
következtetni, hogy nemcsak elméleti
megállapítás az, miszerint a magyar
színház léte és fejlődése leginkább a ma-
gyar drámáétól függ.

A negyedik Nyílt fórumon Dancs Ist-



ván Bilincskulcsok, Géczi János Sötétség,
Györffy Miklós Don Sarlós, Körössy P.
József Házigazdánk avagy az ötórai tea,
Lezsák Sándor Nyolcvan vödör levegő és
Nagy András Anna Karenina pályaudvar
című drámáját, illetve Pozsgai Zsolt Ho-
ratio című darabját és előadását vitattuk
meg. A programot a Rádió Színház be-
mutatója egészítette ki: Eörsi István Lu-
kács Györggyel készített hosszú interjúja
alapján írt drámájának rádióváltozatát,
pontosabban annak második felét hall-
gathattuk és tárgyalhattuk meg.

Dancs István háromszereplős darabja
krimielemekkel átszőtt közérzetdráma. A
mai közegben játszódó, helyenként si-

Pozsgai Zsolt: Horatio (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház). Balogh Tamás (Horatio) és
Kerekes László (Fortinbras)

több évvel ezelőtt született, s magán vise
li annak jegyeit, hogy a szerző élményei
akkori hazájának, Romániának társadal-
mi-politikai közege határozta meg. A; író
felvállaltan felhasználja Mrożek drá-
máinak (mindenekelőtt a Tangónak) ele-
meit; erre nemcsak a szereplők neve, jel
leme, hanem a darab szemlélete is utal
Egy értelmiségi család életterének fizika
és átvitt értelmű felszámolása adja a
darab cselekményét, e felszámolást
titokza- tos funkciójú személyek hajtják
végre időnként az épp aznapi (mármint az
előa- dás napján elhangzó) híreket
mondja be egy bábu-rádió, az akció
forgatókönyve ott hever a színen, s ha
egy-egy szereplő beleolvas, a szöveggel
szinkronban tör. ténnek az események. A
darab naturalis- ta, ugyanakkor áttételes
és sejtelmes összességében túl sok benne
a kérdőjel, következetlenül végigvitt
motívum, egy-felől zsúfoltnak hat,
másfelől egy tétel leegyszerűsített
illusztrációjának.

Nagyjából hasonló problémákat mutat
Géczi János darabja is. A háromrészes
mű első két felvonása egy bérház három
lakásában szimultán játszódó realista
történet, míg a harmadik felvonás egy
szürreális macskabirodalomban lezajló
bírósági tárgyalás, amelyben egy minden
család életébe belelátó, beleavatkozó
macskakedvelő öregasszony felett ítél-
keznek a különböző döglött macskák.
melyek teteme az asszony kamrájában.
befőttesüvegekben van konzerválva. A
darabban tényleges és átvitt értelemben
egyaránt kulcsszerepe van a sötétségnek,
amely egy bizonytalan idővel ezelőtti ka-
tasztrófát éppen úgy jellemez, mint a har-
madik felvonás pokol helyszínét, továbbá
ez okozza a második felvonás bonyodal-
mait. A szimultán jelenetezés pontatlan-
sága, a reális és irreális részek elkülönü-
lése nehezíti a jól jellemzett típusokat fel-
vonultató reális történetben egy három-
generációs társadalmi modell konfliktu-
sainak hatásos megjelenítését. A darab
hibái a néhány részlet próbáin is kiütköz-
tek, bár Vas Zoltán Iván rendezésében
végül a macskavilág ábrázolása élvezetes
produkcióvá változott, nem kis részben
azért, mert az írói elképzeléstől eltérően
a reális világ szereplőivel játszatta el a
bíróság tagjait, s ettől egyszeriben kap-
csolat teremtődött a két világ között.

A másik darab, amelynek részleteit
nyílt próbák során csaknem előadássá
formálták, Lezsák Sándor Nyolcvan vödör
levegője volt. A darab két beszűkült
tudatú ember drámája. Egy tanyasi öreg-
ember kútja falába barlangot váj, s ott egy
minden katasztrófa túlélésére berendezett
bunkert alakít ki. Feleségével nap mint
nap gyakorolják a biztonsági rend-

került, máshol - főleg a túltengő egysza-
vas kérdés-felelet technika miatt - mo-
doros dialógusokban megfogalmazott
történet egy tipikus, társtalanságra kár-
hoztatott női értelmiségi létformáról
tudósít. A tartalmilag csupán egy felvo-
násnyi írói anyag kétrészes terjedelemre
van feltupírozva, emiatt, valamint a köz-
helyes probléma- és anyagkezelés miatt,
inkább csak egy valódi dráma ígérete a
mű. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
ez a darab utólag, egy másik helyett ke-
rült a programba.)

A Házigazdánk avagy az ötórai tea,
Körössy P. József darabja szintén mai
történet, abszurd felhangokkal. A mű



szabályokat. A férfi egyre mániákusabb
viselkedésével szemben a józanabb, élet-
közelibb asszony tehetetlen. Egy lázado-
zással felérő civódás közben a nő elvét
egy begyakorolt mozdulatot, emiatt el-
záródik a kijárat, bennrekednek a maguk
teremtette egy véletlen folytán gázzal te-
lítődő sírkamrában. A mindenáron való
túlélésre berendezkedés tragikomédiája a
mű, amelynek három egymásra épülő
jelenetsora a szövegek és a cselekedetek
ismétlődésének és variálódásának egyen-
súlyán alapszik. Merő Béla rendezésében
Mészáros Ildikó és - különösen - Hetényi
Pál néhány próba után is fel tudta mutatni
a dráma értékeit, humanista tartalmát.

A nyíregyházi színház felkérésére írta
meg Györffy Miklós első drámáját, az író
nemrég megjelent A férfikor nyara című
regénye nyomán. Nem adaptálta a regényt,
hanem annak egyes motívumaiból önálló,
önmagában érvényes drámát írt. A színház
elállt a Don Sarlós című darab
bemutatójától, aminek alighanem az le-
hetett a fő oka, hogy túlságosan intellek-
tuálisnak tűnik a mű. A cselekmény - ha
lehet markáns cselekményről beszélni
1986 szilveszterén játszódik. Egy negy-
venes értelmiségi házaspárhoz betoppan
régi barátjuk, akinek élete válságba jutott.
A központi cselekményszál a két férfi
páros önvizsgálata, amely közben színre
lép a mindkettejük életében nagy szerepet
játszó asszony, a házigazda felesége, az
egészen más értékrendet köve-tő gyerekek
s a férfiak életének elfuserálódását
nagymértékben előidéző, magas funkciót
betöltő és befolyásos káder, a főszereplő
apja.

A darab át meg át van szőve különböző
irodalmi és históriai utalásokkal (Don
Carlos-párhuzamok, szépirodalmi és tu-
dományos idézetek stb.), illetve számító-
gépes szakszöveggel, a befejező jelenet
pedig, a barátokkal közös óévbúcsúztató,
egyértelműen egy utolsó vacsora-para-
frázis. A negyvenes korosztály kegyetle-
nül keserű életérzése sugárzik Györffy
többnyire igen jó dialógusokban megírt
darabjából, de ez sem tudja feledtetni a
helyenkénti túlírtságot, a hosszú monoló-
gok miatti ritmusdöccenőket, az utolsó
vacsora résztvevőinek motiválatlan jel-
lemzését stb.

A legjobbnak ítélt - s a Shakespeare
Vilmos-díjjal jutalmazott - dráma Nagy
András „egy színpadi Tolsztoj-értelme-
zése", az Anna Karenina pályaudvar. Bár
Nagy András a regény fő eseményeit,
cselekményét tiszteletben tartva nyúl
Tolsztoj művéhez, nem egyszerűen dra-
matizálta a remekművet, hanem annak
lényegét közvetítő, de teljesen önálló

drámát írt. Bravúros a színmű nyelvi vilá-
ga, amelyben a tolsztoji és a saját szöve-
gek tökéletesen egybefonódnak. Az író
dramaturgiai trouvaille-a az, hogy a tör-
ténet teljes egészében a XIX. századot
oly nagyon kifejező építészeti együttes-
ben, egy pályaudvaron zajlik, a jelenetek
egy része eleve ott, de az egyéb, belső
helyszínek is ebben a térben jelennek
meg. Igy Anna és Vronszkij csodálatos
szerelme, Anna és Karenin gyötrő kap-
csolata állandó nyilvánosság előtt eleve-
nedik meg. Nagy Andrásnál a két férfi
nagyjából egyidős, emiatt a szerelmihá-
romszög-történet kiélezettebbé válik.
Némileg módosul a három fő figura jelle-
me is, és egyértelműen Anna válik a drá-
ma hősévé. A terjedelmes mű lenyűgöző
színházi látomás és intim kamaradráma
ötvözetét ígéri - ez egyben előadhatósá-
gának egyik legnagyobb nehézsége is.
Ennek ellenére jó lenne mihamarább egy
színpadi verzióját látni.

A zalaegerszegi színház egy huszon-
nyolc éves fiatalember, Pozsgai Zsolt
Horatio című drámáját mára Nyílt fórum
előtt bemutatta. A címszereplő Hamlet
barátja, aki a dán királyfi halála után
trónra kerülő ifjú Fortinbras jobbkeze
lesz a külső hatalom égisze alatt megszü-
lető konszolidáció éveiben. Hisz abban,
hogy Dánia sorsát, fellendülését úgy tud-
ja legjobban szolgálni, ha beépül a hatal-
mi rendszerbe, s így befolyásolja a Nor-
végiától függő, a norvég érdekeket szem
előtt tartó, de hajlítható Fortinbrast.

A dráma során azonban fokozatosan rá
kell döbbennie, hogy minden részered-
ménye ellenére illúziókba ringatta ma-
gát, sorozatos kudarcok érik. Szeretőjéről
kiderül, hogy színésznőtársával leszbikus
viszonya van, kedvelt, ellenzéki
nézeteket valló professzora gyanús kö-
rülmények között meghal, mielőtt az új
egyetem élére kineveztethetné, a pro-
fesszor fia felkelést szervez a norvég-dán
uralkodó ellen, a barátjának vélt Fortin-
bras is magára hagyja. A fő cselekmény-
szálat egy másik ellenpontozza: Horatio
süketnéma testvére, Laiser őrzi és külön-
böző hatósági atrocitások ellenére is el-
viszi bátyjának Hamlet titkos végrende-
letét, de végül ő is a felkelők áldozata
lesz. Laiser szobrot kap, Horatio végleg
egyedül marad, s Fortinbras is tehetetlen,
mivel apja egy besúgóval, Luppóval
sakkban tartja, lehetetlenné teszi, s az
országba végül újabb hódító, a francia
Szép Fülöp vonul be. A darab tehetséges
munka, bár számos megoldatlan részlete
van. Az amúgy is sok epizódból álló tör-
ténetet víziószerű jelenetek törik meg, a
Laiser-cselekményszál vázlatos, nincs
értelmezve Hamlet végrendeletének
funkciója stb.

Ezek a problémák az előadásban sem
tisztázódtak. Tömöry Péter rendezése a
parabolikus drámát igyekezett a mához
közelíteni. Kerülte a durva aktualizálást,
de felerősítette a mai áthallásokra utaló
mozzanatokat. Ez az igyekezete azonban
csak részben járt sikerrel, mivel ehhez

Bakai László (Luppo) és Palásthy Bea (Susanne) a zalaegerszegi előadásban (Keleti Éva felvételei)



következetesebb írói-dramaturgiai mun-
kára lett volna szükség. Ennek hiányában
viszont gondolatilag és stilárisan nem
egyfelé irányulnak a jelenetek.

Az előadást nem a színház épületében,
hanem a városi Művelődési Házban
játsszák, amely kitűnően illik a térszínhá-
zi koncepciójú darabokhoz. Ezúttal
azonban hagyományos nézőtér-játéktér
elrendezésű teret hoztak létre, s ez a tér a
sok képváltozáshoz szükséges technikai
feltételek hiánya miatt kevésbé bizonyult
alkalmasnak egy szabályos színpadnál.
Bischoff Sándor kocsikra szerelt díszlet-
elemei-bútorai fémből készült női testeket
idéző, hajlított, domborított, szeceszsziós
jellegű darabok, amelyek meghatá-
rozhatnának egy játékstílust is. De mivel
nem minden jelenet képi világa ered eb-
ből a képzőművészeti stílusból, valamint
a különálló jelenetek más-más írói-ren-
dezői stílusjegyeket viselnek, egységes
játékmódról nem beszélhetünk. Különö-
sen nagyok a különbségek a színészi tel-
jesítményekben.

A játékosok többsége - más előadá-
sokban nyújtott alakításaik is ezt igazol-
ják - szakmai alapproblémákkal küszkö-
dik. Feltűnő, hogy a típusokban gondol-
kodó szereposztásból is következően jó
néhányan képtelenek egyazon típus kü-
lönböző karaktereit árnyaltan, differen-
ciáltan megeleveníteni. Vonatkozik ez
Segesvári Gabriellára és Palásthy Beára
éppen úgy, mint Kerekes Lászlóra és Ba-
logh Tamásra.

Egyetlen kiemelkedő alakítás szüle-
tett: Bakai Lászlóé, aki Luppót, a norvég
király bizalmasát, besúgóját, rendőrmi-
niszterét játssza. Bakai a torz lelkű és
személyiségű figurát egy konstruált, min-
den ízében tökéletesen kidolgozott,
rendkívül expresszív mozgásrendszer
segítségével ábrázolja, egy pillanatra sem
esik ki ebből a mozgásvilágból, kitűnőek
a szöveg- és mozgásváltásai. De ezzel a
stilizált szerepfelfogásával a színész eb-
ben a társulatban egyedül maradt.

A Nyílt fórum ezúttal is igazolta:
szükség van rá, s remélhetőleg a Hevesi
Sándor Színház a következő tanácsko-
zásnak is házigazdája tud lenni. Minden-
esetre már tervezik: a jövő szezonban be-
mutatják a Nyolcvan vödör levegőt.

BŐGEL JÓZSEF

Kezdő drámaírók támogatása

1978 óta nyolcadik alkalommal kapott
néhány fiatal vagy kezdő drámaíró egy
évadra szóló, ezúttal 1987 szeptemberétől
1988 szeptemberéig tartó, havi négyezer
forintos minisztériumi alkotói
támogatást, nem egészen pontos megha-
tározással ösztöndíjat. Az előkészítés, a
kiválasztás, majd a döntés nyilvánosság
előtt, a szükséges demokratizmus szel-
lemében s bizonyos racionalizmus jegyé-
ben történt.

Jelöltet állíthatott bármelyik színház, s
az esetek többségében valóban tőlük is
eredt a kezdeményezés. De volt jelölése -
a színháziakkal összefüggésben is - az
érintett szövetségeknek, az Iró-, illetve a
Színházművészeti Szövetségnek, ponto-
sabban szekcióiknak, vagyis a drámaírói
és a dramaturg tagozatnak. Végül sikerült
elérni, hogy - egy esettől eltekintve -
minden színház maga választott; minden
szerző oda került, ahová hívták, vagy
ahol már volt kapcsolata a színházi ve-
zetésnek, s e döntésekkel az említett szö-
vetségek is egyetértettek, illetve azokat
maguk is előmozdították.

Jóformán minden egyes szerző eseté-
ben előre kiszámítható volt, mit fog írni,
milyen alkotói folyamat bontakozik majd
ki vagy folytatódik a támogatási időszak
során. Egy dologban volt túlságosan ra-
cionális az előkészítés: miközben minden
eddiginél kevesebben - összesen heten -
részesültek a támogatásban, mindenki-
nek egységesen az eddigi havi támogatási
összeg maximumát, azaz a négyezer fo-
rintot adtuk meg, nem számolva a sze-
mélyi jövedelemadó bevezetésével, vala-
mint az infláció növekedésével; így aztán
a támogatottak egy része 1988. január el-
sejétől csak havi háromezer forintot ka-
pott kézhez az amúgy sem növelt támo-
gatásból. Ez arra figyelmeztet, hogy a
támogatások összegét mindig a különbö-
ző gazdasági, bérpolitikai tendenciákhoz,
előrejelzésekhez is kell viszonyítani, nem
is szólva az adópolitikai tendenciákról;
továbbá meg kell nézni, hogy mi az a for-
ma (támogatás, ösztöndíj, szerződéses
munkaviszony), amelynek révén a kezdő
szerzők az eredeti támogatási összegből a
maximumot kaphatják kézhez.

Györffy Miklós a közelmúltban megje-
lent regényével (A férfikor nyara) hívta
fel magára a figyelmet, s a nyíregyházi

Móricz Zsigmond Színház igazgatója és
dramaturgja ebből az anyagból kívánt
színdarabot íratni vele. A kölcsönös is-
merkedés kielégítő volt, meg is született
egy mű, amely Don Sarlós címen a zala-
egerszegi Nyílt fórum műsorára is került,
a nyíregyházi színháznak azonban ko-
moly dramaturgiai, ábrázolásbeli prob-
lémái vannak vele. A korábban Sarló és
kalapács címet viselő mű amolyan „ma-
gyar végjátékdráma", társadalmi és csa-
ládi életünk kiüresedéséről, katasztrofális
erkölcsi állapotáról. Az ember- és szi-
tuációábrázolás elég plasztikus, a dialó-
gusok is gazdagok, bár olykor túlírtak, a
drámai építkezés azonban széteső: az első
felvonás háromszereplős kamaradráma, a
második fél tucat szereplőt mozgató
családi dráma, a harmadik viszont totális
képet ad a felbomlásról, rengeteg új
szereplőt bekapcsolva. A darabon van mit
dolgozni, de így is közel áll ahhoz, hogy
bemutatható legyen.

Kárpáti Péter volt az ász a támogatottak
között. A Radnóti Miklós Színpad
igazgatósága már korábban is kapcsolat-
ban volt vele, ismerte a Szingapúr, végál-
lomás első változatát, műsorra is tűzte, s
az 1987/88-as évadban be is mutatta
Kárpáti művét. A támogatás pontosan
arra az időszakra szólt, amikor a szerző, a
rendező és a dramaturg tovább dolgoz-
hattak a szövegen, majd színpadra is se-
gíthették azt. Ilyen értelemben a szerző a
színpadra teremtés folyamatát is tanul-
mányozhatta, úgy, hogy annak ugyanak-
kor alkotó részese is volt. A Szingapúr,
végállomásról kiderült, hogy társadalom-,
sőt világképe eredeti; szerzője fájdalmas-
szépen, valamiféle emelt naturalizmussal
tudja láttatni a valóságot és az embert,
Kárpáti, aki komoly dramaturg-
előtanulmányokkal rendelkezik, tud szi-
tuációkat felvázolni, éles dialógusokat
megfogalmazni, csak a drámai szer-
kesztés tudományában kellene előrelép-
nie.

A Népszínház vezetése és dramatur-
giája Nógrády Gábortól (librettó) és Sel-
meczi Györgytől (zene) épkézláb musi-
calt várt a támogatás eredményeként. A
Még ma! című darab megfelel ennek az
igénynek: fordulatos a cselekménye, bo-
nyodalmak, helyszín- és személytévesz-
tések váltják egymást, hogy aztán a
végére kesernyés happy end következzék,
a musical szabályai szerint. Mind-ezen
túl képet kapunk „a progresszív
gondolkodású, de kispénzű fiatal értel-
miségiek" kétségbeejtő helyzetéről (nincs
elég pénz, nincs lakás, megélhetési
lehetőség, sőt életcél, s mindennek hi-
ányában - e sajátos mai magyar vákuum-
helyzetben - pótcselekvésekhez, netán


