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HEL TAI JENÔ

Ná lunk két ség te le nül a po li ti kai
at mosz fé rá nak van leg na gyobb
ré sze ab ban, hogy a drá ma le -
csú szott az utolsó húsz év ma -
gas  la tá ról. Az a sok cen zúra,
mely a há bo rú ban meg ve tette
itt lá bát, és az óta is hol hi va ta -
los, hol fe lelôtlen, de an nál szi -
go rúbb for má ban nyi lat ko zik

meg, rend kí vül bé ní tóan ha tott min den iro dalmi meg  -
nyi lat ko zásra. A drá mára is.

Író le gyen a kör mén, aki nek az írá sán a há bo rús, a
kom mu nista, a ro mán és az ezt kö vetô sok féle más
cen zúra nyo mot ne ha gyott volna! Kény te len-kel let len
szû kebb kor lá tokba szo rult itt a gon do lat, amely nek
kor lá to zás nél kül kel lene re pül nie.

Mi ma rad ma a ma gyar író nak? A má ról nem ír hat,
mert akár hová nyúl, a ke zére üt nek. Szent és sért he -
tet len min den ki! A jó er köl csök min de ne kelôtt! Ma -
rad szá mára a múlt, amely hez szin tén csak kesz tyûs
kéz zel sza bad hozzá nyúl nia, vagy ma rad egy olyan el -
kép zelt vi lág, mely nek nem csak fa lai van nak pa pi ros -
ból, ha nem igazi élet hí já val tén fe reg nek alak jai is.

Ma gyar or szág tár sa dalmi vi szo nyai csak nem ki zár -
ják azt, hogy itt tár sa dalmi dráma szü let hes sen. A leg -
több író még ma is a tár sas ágon kí vül él, az úgy ne ve -
zett tár sas ágba alig egypá rat fo gad nak be, az pe dig

örül, hogy bent van, és nem árulja el a tit ko kat. A töb -
bi ol vas mány ból, hal lo más ból is meri vagy el kép zeli
csak ezt a vi lá got, me lyet az tán hi bá san vagy el len sé -
ges in du lat tal raj zol meg. Ez sem se gíti a vi szo nyok ja -
vu lá sát. Ma rad te hát téma kör nek a pesti író szá mára –
hi szen az író csak azo kat a dol go kat tudja be csü le te -
sen és jól meg írni, amik ben ô maga is benne van – a
kávé ház, a szín ház, az éj szaka, a nyo mor, a leg jobb
eset ben a Jó zsef vá ros és a Fe renc vá ros kis pol gári, a Li -
pót vá ros zsidó vi lága. Vi dék? A kis vá rosi ki csi ség és
ki csi nyes ség. A lo vas háta mö gött fe kete gond nak pe -
dig: a lé has ág, az er kölcs te len ség, a nem zet kö zi ség és
a dest ruk ció vádja.

Ha az tán az író meg írta már drá má ját, kö vet ke zik a
hosszú kín ló dás má so dik fe je zete: mit csi nál jon vele?

Itt van egy csomó szín ház, mely két ség be e sett küz -
del met foly tat a meg ma ra dá sért. Ez a meg ma ra dás
gyak ran a leg kö ze lebbi da rab si ke rétôl függ. Ilyen kö -
rül  mé nyek kö zött a szín há zak nem pró bál koz nak sem  -
mi új jal, ha nem csö kö nyös re mény ke dés sel csi nál  ják
to vább azt, amit ed dig csi nál tak, és ami vel ha nem is
bol do gul nak, leg alább el tengôdnek va la ho gyan.

Két ség te len az, hogy min den eny hí tés, mely a gon -
do lat sza bad ság ér de ké ben tör té nik, ha tal mas len dü -
let tel vi szi elôre a dráma ügyét. Két ség te len vi szont az
is, hogy a szín ház, mely élni akar, két kéz zel fog kapni
az új drá mán is, mi helyt azt látja, hogy az új dráma
kap cso la tot ta lál a kö zön ség gel. Per sze ez a kap cso lat
me gint csak a szín há zon ke resz tül tör tén het. Erre kell

A magyar drámaírás
válsága
E G Y  N Y U  G A T - V I T A  M A R  G Ó  J Á R A

Nyu gat címû fo lyó i rat 1928-ban két szá má ban is fog lal ko zott a ma gyar drá ma í rás hely ze té vel. 
A vi ta in dító cik ket Hel tai Jenô, a Ma gyar Szín padi Szerzôk Egye sü le té nek el nöke írta Az Est címû 

na pi lap ban. Hel tai nyi lat ko za tát olyan ér deklôdés kö vette, hogy a Nyugat szer kesztôi úgy dön töt tek: 
a kor szak je les drá ma í róit, kri ti ku sait, szín ház ve zetôit is be von ják a dis kur zusba. A hoz zá szó lá sok élén 
Hel tai Jenô új cikke állt. Az an két anya gát Mo há csi Jenô gyûj tötte össze, s 1928. feb ruár 1-jén és feb ruár
16-án je len tet ték meg a folyóirat ban. 

Ta lán ez az esz me csere is hozzá já rult ah hoz, hogy Jób Dá niel gon do la tát – „a kí sér leti szín ház nak 
csak ugyan óri ási je lentôsége lenne az új író- és szí nész ge ne rá ció föl ne ve lése kö rül” – tet tek kö vet ték. 
Az 1927-ben ala pí tott Ré vay ut cai Új Szín há zat a tu laj do nos, Upor Jó zsef sze rette volna Hel tai Jenô 
szem élyén ke resz tül a Ma gyar Szín padi Szerzôk Egye sü le té hez kötni. Noha Hel tait vé gül nem si ke rült be -
von nia a gya kor lati mun kába, az Új Szín ház új ma gyar szerzôk „fel ku ta tá sán” és be mu ta tá sán fá ra do zott.
Hel tai 1928. ok tó ber 5-én, az évad nyitó elôadá s elôtt tar tott be ve zetôjé ben ezt mondta: „Új írók, új szí né -
szek, új ren dezôk áj ta tos és lel kes csa pata pró bál itt ezen az új té ren hont fog lalni. A ma gyar drá ma i ro da -
lom és a ma gyar szí né szet ne vé ben jó in du la tot és biz tató ba rát sá got ké rek.” Úgy tû nik, hogy a Nyugat nak
ezút tal si ke rült a ma gyar szín ház mû vé szet ala ku lá sá nak egy stá di u mát meg ha tá roz nia. (A hozzászólásokat
rövidítve, mai helyesírással, az idegen szavakat és a címeket az eredeti írásmódot meghagyva közöljük.)
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a szín ház nak ma gát el szán nia: erre a kí sér le te zésre.
Né ha a vak merôség bi zo nyul a leg na gyobb jó zan ság nak.

IG NO TUS

Vál ság ról, ha nyat lás ról, me ga ka  -
dás ról be szélni csak olyas mi vel
való össze füg gés ben le het, ami
va laha vi rág zott, len dült s ma -
ga san járt. Mi kor volt a ma gyar
drá má nak, a ma gyar drá ma í rás -
nak ilyen ideje? Soha, soha,
soha. Van egy klasszi kus drá -
mánk, a Bánk bán. Én is azok

kö zül való va gyok, kik sze re tik s nagyra tart ják, s fáj -
lal nám, ha még ezünk sem volna meg. Ám, ugye bár,
a Bánk bán, amily dicsô jel ar ról, aki írta, s amily re -
mek da do gás és ta po ga tó dzás, száz szor fel érô holmi
si mán fo lya ma tos köz he lyek kel: annyira nem leg ma -
gasa sem a drá má nak, sem a ma gyar mû vé szet nek, s
na gyon nagy szó, ha meg en ged jük, hogy je lent annyit
a dráma kin cses há zá ban, mint a He in rich von Kle ist
drá mái, s hogy Ka tona Jó zsef je lent annyit a mi szá -
munkra, mint Kle ist a né me tek szá mára. Volna még
ezen kí vül Az Em ber Tra gé di ája. Errôl is hó do lat tal szó -
lok, akár aki fel fe dezte, Arany Já nos, lá tom az ér té két
úgy el gon do lá sá ban, mint meg csi ná lá sá ban, s ki vált
me gejt, el is an da lít ne mes in tel lek tu á li tása. De ha egy
rangba te szem, mond juk, a Go bi neau Re na is sance-je -
le ne te i vel, ak kor bi zo nyára nem mond tam sem ki csit,
sem ke ve set, vi szont a ha son lat tal ta lán meg is mu tat -
tam kü lön ál lá sát iro dal munk ban s össze nem füg gé -
sét  a ma gyar nak sa ját meg mon da ni va ló já val. Ezt, hi -
ába, nem a dráma mon dotta meg. A lí rá ban a ma gyar
köl té szet el éri szinte a leg ma gas ab bat, s úgy fe jezi ki a
ma gyar lel ket, hogy ha egyéb sem ma radna a ma gyar
után, mint ez a né hány leg na gyobb költôje: nem vesz -
hetne nyoma az em ber iség ben. Az az  Arany Já nos, ki
Ma dách Im rét fel fe dezte, az ô éposz dóm ja i ban az zal
kü lö nö sen ma gyar, hogy epi kuma csupa drá ma i ság –
az ô épü le tei nem, mint mon dani szo kás, meg fa gyott
zene, ha nem meg rög zí tett láva –, de ô maga drá mát
nem írt. A Jó kai re gé nyei mint re gé nyek al kal ma sint
nem ér nek fel az orosz s a fran cia re génnyel, ám a  Jó -
kai mese mondó bû bája min den bi zonnyal úgy és ad -
dig s olyan be cse sen ma gyar, akár – amit most félre -
ér tésbôl fity málni di vat – a ma gyar ci gány zene. Mind
a mai na pig na gyon meg áll juk he lyün ket ki vált a re -
gény ben. De a drá má ban? Soha a ma gyar dráma a ma -
gyar ság s a ma gyar iro da lom szá mára nem je len tette
azt, azt a leg ma ga sabb fo kon való leg tö ké le te sebb ki fe -
jezôdést, ami Sha kes pe are az an gol nak, Cor ne ille,
Ra cine s Molière a fran ci á nak, Schil ler, Heb bel és
Ha upt mann a né met nek, Cal de rón a spa nyol nak.
Még – ki véve, mon dom, az egy Bánk bánt – azt a ge -
nie-ki tö rést sem, ami, is mét lem, Kle ist a né met nek,
ami a Vic tor Hugo egy-két drá mája a fran ci ák nak,
Strind berg a svéd nek, Ib sen a nor vég nak, és ve gyük
hozzá, nem bá nom, oro szul még az öreg Tolsz toj há -
rom drá má ját is. Vic tor Hu gót s Tolsz tojt nem ok nél -

kül em lí tem. Em lít he tem Les sin get s Go et hét is, ar ról
szól ván, hogy mi kor va la mely iro da lom leg na gyobb jai
a drá má ban vol ta képp csak di let tál nak (mert, te szem,
Go ethe nyil ván va lóan di let tál, az ô Fa ustja pe dig nem
dráma, ha nem, mint Ta ine ve szi észre, éposz) – mi -
kor, mon dom, ilyes mit ír ván, a leg na gyob bak nem a
ma guk igazi mes ter sé gét foly tat ják, azért még is kár
lett volna, ha e já té kos pró bál ko zá saik el ma rad nak.
Ná lunk, ki véve ta lán a Vö rös marty Cson gor és Tün dé-
jét, még ezt sem mond hatni. Arany Já nos, ki nek pe -
dig volt hozzá ereje és ala kí tása, nem írt drá mát egy
sze met sem. A Cso ko nai Kar nyó né ját, a Petôfi Tig ris és
Hi é náját ép púgy nem le het ko moly számba venni,
mint akár a He ine Al man so rát vagy Ratc liffját. Ami pe -
dig eze ken kí vül akad, az mind csupa tisz tes mes ter -
ség, és semmi egyéb, mint mes ter ség. Szig li geti nem
ke vésbé, mint Csiky Ger gely, Tóth Ede ugya núgy,
mint Csep reghy Fe renc. Ez nem akar ki csiny lés lenni,
ki vált az én szá jam ban, ki min dig azt val lot tam, hogy
a mû vész a mes ter em ber nél kezdôdik. Ám végzôdni
nem végzôdhe tik a mes ter em ber nél, s ha ez áll a hat -
va nas, het ve nes és nyolc va nas évek ma gyar drá má -
jára, áll, bár szívbôl meg adva min den  tisz tes sé get az
új ma gyar drá má nak, mely egy-két ma gyar ne vet mél -
tán  tett vi lág névvé, nagy já ban a ma ira is. Scribe, Au -
gier, Du mas fils bi zo nyára le gelsôrendû mes te rek vol -
tak, s a mes ter em bert igaz költô s mély em ber is merô
tá mo gatta ben nük. Be is jár ták, s mél tán, a vi lá got;
min ták is vol tak, s tel jes jog gal, ide gen iro dal mak szá -
mára is. De nem le het azt mon dani, hogy úgy je len te -
nék a fran cia iro dal mat, mint je len tik a  nagy afo riz -
ma í rók, a nagy drá ma í rók s a nagy re gény írók. Így le -
het nek a mi leg ki tünôbb mai drá ma í ró ink a vi lág elôtt
jog cí münk és büszke sé günk s itt hon is örö münk s
elég té te lünk, de még sem mond hatni, hogy ôk vol ná -
nak a hu sza dik szá zad beli ma gyar iro da lom. Így le het
a Mus set pro verbe-jeitôl a Cla u del színi el ját szó dá sáig
je lentôség beli pél dát mon dani arra, amit pél dául a
Szo mory Dezsô színi szesz élyes sége je lent a  ma gyar
drá ma í rás ban. Ám Arany Já nos-i vagy Ady Endre-i s
ber zse nyis, vö rös martys vagy jó kais ér te lem ben ma -
gyar drá ma í rás haj dan sem volt, nem volt teg nap sem.
Ezek után az a való ság, hogy ilyen ér te lem ben értve
nin csen ma sem: csak nem je lenti vál sá gát?

KAR INTHY FRI GYES

Vi lág szerte ren ge teg szín ház
van, a szín házi vi lág óri ási for -
gal mat csi nál, a for ga lom egye -
nes mér téke, a szín házi rek lám
tel jes gôzerôvel dol go zik – nyil -
ván va lóan na gyobb len dü let tel
mû kö dik az egész üzem, mint
húsz vagy har minc év vel ezelôtt.
Ha te hát még is, en nek el len ére,

a szel lemi arisz tok rá cia vi lág szerte úgy érzi, hogy a
dráma vál ság ban van, ha nyat ló ban van, be teg és
erôtlen: ez azt mu tatja, hogy az írók hi á nyát ér zik
min den egész sé ges mû vé szet biz tos mér té ké nek,
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amit tu da to san vagy tu dat ta la nul döntônek is mer tünk
fel – azt a köl csön ha tást, ami nor má lis idôkben élet és
dráma közt lük tet. A baj ku ta tói vál tig ar ról be szél nek,
hogy a kor drá má já ban nincs benne a kor, a kor szel -
lem, ami csak ugyan jel lemzô – de nem ve szik észre,
hogy ez csak egyik fele a di ag nó zis nak. Sok kal na -
gyobb baj, hogy a kor szel lem ben, a di vat ban, a tár sa -
dalmi kon ven ci ók ban, a kö zön sé ges em be rek
könnyen irá nyít ható er köl csi és esz té ti kai vi lág szem lé -
le té ben nem ta pasz tal ható, nem is mer hetô fel a kor
drá ma i ro dal má nak ha tása, ami egész sé ges drá mai ko -
rok ban min dig meg volt. Rö vi den – a dráma azért be -
teg, il letve at tól gya nús, hogy nincs te kin té lye, nincs
hi tele. Nem  az a baj, hogy nem né zik meg a drá mát,
– a drá mát igen is meg né zik, de hi ába né zik, a dráma
nem hagy nyo mot, nem ala kít, nem for mál, nem vesz
részt azok nak az éle tet szülô és ala kító, pusz tító és te -
remtô erôknek össz já té ká ban, amik közt az em beri
kép zelôerônek ugya no lyan elôkelô sze repe van, mint
akár me lyik ter mé szeti erônek, hônek, fény nek, me -
leg nek, vi ta li tás nak, egyéni és tár sa dalmi ön fenn tartó
és faj fenn tartó ösz tön nek. Már pe dig az a mû vé szi
pro duk ció, ami eb ben az össz já ték ban részt nem vesz,
nem je len ség, csak tü net – a szín já ték, ami nyom ta la -
nul su han át a nézô lel kén, nem dráma, csak ko mé dia.

A kor fá radt és el csi gá zott.
Lel ki éle tünk ele ven sé gé nek hômérôje, az em beri

szel lem és ér te lem ked vet len in ga do zást mu tat. A dol -
gok va lódi, for galmi je lentôsége nem iz gat, in kább fá -
raszt – ér zé ke inkre bíz zuk ma gun kat. En nek meg fe -
lelôen vissza kí ván ko zunk gyer mek ko runkba, von zó -
dunk min den hez, ami kép, hú zó dunk min dentôl, ami
kép let. Ez a haj lan dó ság nem ked vez a sza vak ban kö -
zölt élet kul tu szá nak – az érint ke zés esz kö zei, ki mon -
dott és le írt szó mint ha az ôsi, pri mi tív ki in du ló pont -
hoz aka rózna vissza térni: a kép írás hoz, hogy azon ke -
resz tül vissza csi nálja a sza vak ból szü le tett gon do lat,
gon do lat ból szü le tett szó egész fejlôdés tör té ne tét,
meg pró bálja, még egy szer, az ér zéki érint ke zés pa ra -
di csomi áll apo tát vissza va rá zsolni. De ka dens vágy, re -
mény te len küz de lem, de ta gad ha tat la nul meg van – a
moz gó kép nagy si kere mint ha azt hir detné, hogy fö -
lös le ges be szélni – ami em bert em ber tár sá ról ôsi ér te -
lem ben, iga zán ér dekli, azt gesz tu sok ban is kö zölni
tud juk egy más sal.

A fo gal mak bá beli össze om lá sát él jük – új en cik lo -
pé dia szü le tik. Aki részt óhajt venni, új dra ma tur giát
csi nál jon elôbb, hogy az új dráma meg szü let hes sen.

KAS SÁK LA JOS

Ah hoz, hogy a föl tett kér dés mö  -
gött lévô, meg ol dásra váró vagy
meg old ha tat lan nak lát szó prob -
lé mák hoz hoz zá szól has sunk,
ma gát a kér dést kel lene át fo -
góbb és mé lyebb ér tel mûen
meg fo gal mazni. Mert hi szen a
dráma krí zise nem egy el szi ge -
telt je len sége ál ta lá nos kul tu rá -

lis éle tünk nek. Ha a drá má val mint mû vé szi pro duk -
tum mal kí vá nunk fog lal kozni, ak kor a mû vé szet krí -
zi sérôl kell be szél nünk. Ha pe dig a drá mát mint tár -
sa dalmi pro duk tu mot elsôdle ge sen eti kai és szo ciál is
té nyezônek fog juk fel, ak kor tár sa dalmi éle tünk po  li -
ti kai, gazda sági és mo rá lis prob lé má i hoz mint min -
den al kotóte vé keny sé gün ket de ter mi náló té nye -
zôkhöz kell vissza tér nünk. Ha túl né zünk a lo ká lis je -
len sé ge ken, a vi lág szem lé leti el ha tá rolt sá gon, ak kor
pe dig lát nunk kell, hogy nem a ma gyar dráma ju tott
krí zisbe, ha nem a dráma ál ta lá ban, te kin tet nél kül or -
szág hat árokra és tár sa dalmi osz tá lyokra. Le he tet len -
nek tar tom, hogy tar ta lom ban és for má ban ko moly
mû vé szi ér tékû al ko tá sok jö hes se nek létre olyan kor -
ban, ahol az em ber el ve szí tette belsô és külsô egyen -
súly áll apo tát. Az ilyen kor ban csak tu do má nyo san tár -
gyi la gos vagy ro man ti ku san el szánt, az adott le hetôsé -
gek kel nem szá moló kí sér le tekrôl le het szó. De ezek
a kí sér le tek is csak a je len élet kö rül mé nyek kel elé ge -
det len, ki tel je sedni kí ván kozó élet ten den ciák kö vet -
kez mé nyei le het nek. Nap ja ink ban ezek az élet ten den -
ciák mi ni má lisra csök ken tek, a há ború és for ra dal -
mak szét  tör ték az ural kodó tör vé nye ket, s a meg  ha-
son lott és te he tet len el ke se re désbe ju tott em be ri ség
csak a leg na gyobb ener gia meg fe szí tés sel tudja meg -
tenni elsô lé pé seit egy tûr hetôbb, ren de zet tebb élet -
forma felé. A mai em be ri ség leg na gyobb ré szé nek
nem csak a múltja sö tét, nem csak a je lenje tart ha tat -
lan, de a jövôbe ve tett hite is me gin gott, az utak és cé -
lok re mény te le nül össze ke ve red tek elôtte. Eb ben az
ál ta lá nos bi zony ta lan ság ban a tö me gek el vesz tik ér -
deklôdé sü ket, az al kotó in di vi du u mok pe dig, anél kül
hogy en nek tu da tá ban len né nek, le mon da nak kri ti -
kusi és irá nyító sze re pükrôl. Ahol ez a bi zony ta lan -
sági hely zet a leg na gyobb, ott a leg ki sebb az em be rek
pro duk ti vi tási kedve. Ez a bi zony ta lan sági hely zet
ma Eu ró pa-szerte ná lunk a leg na gyobb, és ép pen
ezért kez de mé nyezô erôink a leg szû kebb te rü le ten és
a leg ki sebb ha tá se red ménnyel mo zog nak úgy a tár sa -
dalmi tö rek vé sek, mint a mû vé szeti kí sér le te zé sek te -
rü le tén.

El te kintve a mû vé szet mai nem zet közi sze re pétôl és
je lentôsé gétôl, a dráma mint mû faj mai tar tal má ban
és for má já ban ál ta lá nos vál ságba ju tott. Azok ban az
or szá gok ban azon ban, ahol de mok ra ti ku sabb élet kö -
rül mé nyek kö zött egy in ten zí vebb tár sa dalmi élet van
fo lya mat ban vagy ki a la ku ló ban, ott in ten zív és sok ol -
dalú kí sér le tek tör tén nek a dráma krí zi sé nek a meg ol -
dá sára is. Ott van nak írók, akik az ural kodó po li ti kai
be fo lyá son túl han got akar nak adni ál ta lá no sabb
szem pontú élet föl fo gá suk nak, van nak szín igaz ga tók,
akik, ha csak okos üz leti be lá tás ból is (bi zo nyos kö rül -
mé nyek kö zött ez is hasz no sít ható) szín há za i kat át en -
ge dik ezek nek a mun kák nak a ré szére, és van nak ren -
dezôk, akik új szín pad tér-be ál lí tás sal, újabb és újabb
ren de zési kí sér le te zé sek kel ér vényt akar nak sze rezni
ezek nek a da ra bok nak, és ezál tal vissza akar ják nyerni
a kö zön ség ér deklôdé sét. A dráma krí zise te hát ezek -
ben az or szá gok ban is meg van, de ezek ben az or szá -
gok ban van egy föl felé len dülô élet fo lya mat is, ami
nem me rül ki az adott vi szo nyok hoz való vak al kal -In
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maz ko dás ban, ha nem azok tár sa dalmi, eti kai és esz té -
ti kai meg kor ri gá lá sára tö rek szik.

A kül földi új szín pad-kí sér le te zé sek nem csak a mai
szín padi tech ni ku sa inkra, ha nem az egész mai szín -
pad föl fo gásra rá cá fol tak, s ha új ered mé nye ket csak
rész le tek ben ér tek is el, két ség te le nül be bi zo nyí tot ták
a mi szín ház élet tart ha tat lan sá gát. Ha a szín pad mint
szá mot tevô té nyezô fenn akar ma radni, ak kor aho -
gyan az épí té szet, a zene, a köl té szet, a fes té szet el ju -
tott ön maga tiszta meg is me ré séig, a szín ház mû vé -
szet nek is el kell jut nia való ön ma gá hoz. De hogy ez a
tör vény be tel jed hes sen, a szín ház mû vé szet nek fel kell
sza ba dul nia a sa ját múltja alól. Azt a föl sza ba du lást
csak a költô, szí nész, festô és ren dezô, fény, hang,
szín és moz gás nak mint ele mek nek az egy sorba ál lí -
tá sá val le het el érni. Mert az új szín ház kér dése nem a
mai írók vagy ren dezôk, ha nem egy új em ber tí pus, az
érzô, vi zu á lis és kol lek tív ren det te rem teni akaró or ga -
ni zá tor ke zé ben fog meg ol dódni.

Az új szín ház mû vé szet az anyag szerû ség és tár gyi la -
gos ság felé fejlôdik. Nem il lú zi ó kat, ha nem tér ben tör -
ténô való sá got aka runk. A szín ház mû vé szet va ló sá gát,
mely nek egy sége az al kotó szel lem és az al kal ma zott
anyag szi gorú konst ruk ci ó ján alap szik. És itt nem gon -
do lok egy ro man ti kus és ezer szer agyon komp ro mit tált
Ge samt kunstra. Nem, csak egy új mû fajra, ami a mai
em ber ér zés- és gon do lat vi lá gát fe jezi ki az idôben és
tér ben, mint aho gyan ki fe jezôdünk az iro da lom ban,
ze né ben és képzômû vé szet ben. (Gon dol junk Ta i roff –
Pis ca tor – és az ame ri kai mû ked velô szín pa dokra.)

KÁR PÁTI AU RÉL

Ilyes mirôl ko mo lyan csak
ak kor le hetne be szélni, ha
lenne ma gyar dráma. De
saj nos nincs. Leg alább ab -
ban az ér te lem ben nincs,
ahogy van gö rög, an gol,
fran cia, né met vagy nor -

vég dráma. Ezért kü lön ben csep pet sem kell szé gyen -
kez nünk. A ró ma iak elég nagy és mû velt nép vol tak,
elég mû vé szi ér zék kel s fej lett szín házi kul tú rá val di -
cse ked het tek: sa já tos ró mai drá mát mégse te rem tet -
tek. Pla u tus, Te ren tius, Se neca egy for mán gö rög min -
tá kat utá noz tak. Be ér ték az ide gen for má val, ame lyet
ha zai tar ta lom mal igye kez tek meg töl teni. Ugya nez
tör tént ná lunk, s tör té nik ma is, Kis fa ludy és Ka tona
óta. Fran cia, né met, nor vég, an gol ha tá sok alatt igen
ér de kes, sôt ér té kes szín padi iro dal munk tá madt, de
spe ci á lis ma gyar dráma?… Bo szor ká nyok ról, akik nin -
cse nek, ne be szél jünk. Mert bi zony még a nép szín mû
is csak lát szatra ma gyar. Nem népi ere detû, csu pán
népi tár gyú, ami nagy kü lönb ség. Va ló já ban: fa lusi
va u de ville. Fran cia és né met posz tót utánzó, kül földi
sza bású gú nya, amely nek leg fel jebb a bé lése ha zai
szôttes.

A kér dés sel te hát mind járt kez det ben baj van. Fel ve -
té sét ak kor tar ta nám he lyén va ló nak, ha lenne sa já tos,
ma gyar, nem zeti dráma, s ez a dráma mind for ma i -
lag, mind tar tal mi lag ki me rült, meg bu kott, vál ságba

ke rült vagy egy sze rûen le ma radt volna a meggyor sult
tem pójú élet-ro ha nás ban. (Mint pél dául az ib seni
dráma.) Stí lusp rob lé má ról azon ban – vagy is ép pen a
lé nyegrôl – ná lunk nem le het szó. Ami itt szín há zak
tá jé kán mu tat ko zik, nem annyira iro dalmi, in kább
anyagi krí zis, amely nek már csak ki su gár zása, vissza -
ha tása ér zik meg az új ab ban színre ke rült ma gyar da -
ra bok át la gos ní vó süllye dé sén. (Mert hogy mi lyen ní -
vót kép vi sel nek a vissza u ta sí tott, elô nem adott szín -
mû vek: nem igen áll mó dunk ban vizs gálni.) Ezen a
pon ton csak ugyan meg döb bentô je len sé gek öt le nek
sze münkbe. A szín ház fok ról fokra kap ita li zá ló dott, s
ma már elsôsor ban üz leti vál lal ko zás, amely min de-
ne kelôtt a be fek te tett tôke ka ma téh sé gé hez iga zodva
ál lítja össze szel lemi menü kár tyá ját. Re per to ár já nak
ve zetô szem pontja: a kassza si ker. S ezt leg biz tos ab -
ban úgy véli el ér hetônek, ha min den iro dalmi és mû -
vé szi el vet ki kap csolva, a kö zön ség menn él szé le sebb
ré te geit tö rek szik ki elé gí teni, be csa lo gatni és elôzé ke -
nyen ki szol gálni, per sze a fi zetô pub li kum le fo ko zott
igé nye i hez al kal maz kodva. Szín igaz ga tó ink való ság -
gal egy másra li ci tál nak a re per toár szín von alá nak
süllyesz té sé ben, s ház iszerzôiktôl is le hetôleg „köny -
nyû”, mu lat sá gos, ol csó pub li kum si kert ígérô dara bo -
kat sür get nek. Pusz tán szó ra koz tató el me mû ve ket,
ame  lye ken va csora elôtt is le het de rülni eb ben a gond -
ter hes vi lág ban. Mert – amint mond ják – ez kell ma a
kö zön ség nek. 

Ami te hát itt ki üt kö zik: nem a ma gyar drá ma í rás,
ha nem a ma gyar szín ház igaz ga tás csôdje. 

En nek a csôdnek pe dig vajmi ke vés köze van ah hoz
az egész Eu ró pára ki ter jedô belsô, iro dalmi és mû vé szi
vagy he lye seb ben lel ki vál ság hoz, amely új ab ban a
dráma és a szín pad kö rül tá madt. Ez csak ugyan ko -
moly, igazi vál ság. Ki élt for mák és tar tal mak om la nak
benne össze, egy új stí lus szü le té sé nek lá zas va jú dá sá -
ban. De ki ke resi ná lunk az új dráma és új szín pad le -
hetôsé geit? Egy, ta lán két el szi ge tel ten ma radt, meddô
kí sér let után, évek óta nem tör tént semmi. Ci gány mu -
zsika, jazz band vagy gra mo fon kell a ma gyar nak. Az az -
hogy – bo csá nat – csak a ma gyar szín igaz gató urak nak.

LEN GYEL MENY HÉRT

Az igaz ság az, hogy a ma gyar,
he lye seb ben bu da pesti kö zön -
ség so ha sem sze rette a szín pa -
don az új kez dé se ket, a kí sér le -
te ket, me lyek pe dig nél kü löz he -
tet le nek, mi kor a nagy for   du lá-
sok és me gúj ho dá sok ide jé nek
kell el kö vet kezni.

Az, amit új ma gyar drá ma í rás  -
nak ne vez nek, tel jes fegy ver zet ben pat tant a vi lág elé.
Ki tûnôen konst ru ált, jó fran cia is ko lán ne vel ke dett,
ér de kes szín da ra bok vol tak ezek, de több ak tu a li tás sal,
több szel lem mel, ma ibb élet tel, mint mes te reik pap ír -
ízû al ko tá sai – ez a plusz s ami ma gyar és  bu da pesti,
te hát ne künk ér de ke sebb elem volt ben nünk – az ma -
gya rázza  gyôze lemre ju tá su kat.

De a kí sér le tek, a más for mák, a ma ga sabb szel le mi -
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ség felé való tö rek vé sek itt min dig meg buk tak a Li li -
omtól – a Pró fé táig.

Vagy elô sem ad ták ôket.
Most sem ad ják elô. Füst Mi lán Ca tul lus címû szín -

da rab já nak, újabb iro dal munk egyik le gér de ke sebb és
le gé ret tebb al ko tá sá nak nincs szín padja.

A ma gyar drá ma i ro da lom vál sága te hát nem mai
ke letû.

•••
Itt ret tentô jó za nok a szín igaz ga tók, a kö zön ség, a

kri tika. A bu da pesti okos ság, mely min dent ki szá mít,
a bu da pesti fö lény, mely min dent le néz egy ki csit,
„nem hagyja ma gát be csapni” – nem ked vez a bo lond
– vad – szesz élyes – ôszinte – kí mé let len – ge ni á lis já -
ték nak. Ami nél kül nincs igazi meg moz du lás és ma -
gasba ug rás.

Itt az író egy ra ci o na liz musra kény sze rül – mely te -
het sége leg ja vát te szi tönkre.

•••
Bor zasztó ha tása van a drá ma í rásra – és min den

írásra – köz ál la po ta ink nak.
Az az er kölcs- és ál lam ren dé szeti hul lám, amely nek

sze mé ben az írói sza bad vé le mény nyil vá ní tás majd -
nem egy el bí rá lás alá esik a kom mu nista moz gal mak -
kal, meg bé nít min den ôszinte han got.

Tár sa da lomk ri tika? Sza tíra?… Az ösz tön élet ôszinte
fel tá rása?… Erre ná lunk gon dolni sem le het.

Oda künt a nagy vi lág ban pe dig csak errôl be szél nek.
Az új mû vé szet ezek meg nyil vá nu lá sá ban rob ban ki.

A mi drá ma í rá sunk te hát las san ként el zár kó zik, és
le ma rad a vi lág ver se nyé ben.

Régi szín padi kész sé günk ne hány bri li áns, mu lat -
tató da rabja ta lán még ki fog menni a hat áro kon, s egy
ideig fenn tartja majd a ma gyar drá ma í rás szup re má -
ci á já nak lát sza tát – de amíg ez az áram lat tart, az írók
nem fog ják meg írni igazi mû ve i ket.

Az a szen ti men tá lis édes szi rup pe dig, mellyel itt
nya kon ön tik a kö zön sé get, ez a bank igaz gató–gép író -
ki sasszony-po é zis még in kább a mo zik felé fogja te -
relni a kö zön sé get. Ott ezt ol csób ban kap ják.

De mi vel ott tar tunk, hogy a film me ré szebb kezd
lenni, mint a szín ház, és fel vil lanó cél ja i ban is ma gas -
ren dûbb – még az is le het, hogy a film ma ga sabb ní -
vóra fogja ser ken teni – a szín há za kat.

Sze ren csére szín padi kul tú ránk oly erôsen meg ala -
po zott – s szín ját szá sunk oly ösz tö nö sen te het sé ges –,
hogy a ma gyar drá má nak ezt a vál sá gát is ki bírja, s
meg tudja várni, míg a hul lám vo nal fel felé emel ke dik.

Ta lán.

NAGY ENDRE

Sta tisz ti kai ada tok nél kül is tu -
do má sul ve heti min den ki, hogy
a szín ház ma arány ta la nul szé -
le sebb nép ré te gek szá mára dol -
go zik, mint akár csak né hány
év ti zed del ezelôtt. Nem is kell
na gyon mé lyen bele em lé kez -
nünk a múltba, ami kor még a
szín ház na gyon is vá lo ga tott és

szûk számú „szép lel kek” szel lemi tor nája volt, ho lott
ma a nagy vá ro sok leg sze gé nyebb la kos ság ré te gé nek is
meg szo kott és nél kü löz he tet len szük ség évé vált. Ter -
mé sze tes nek ta lá lom, hogy ami kor a szín ház nak ilyen
új, ren ge teg tö me ge ket kell el lát nia, té mája ki vá lasz tá -
sá ban, hang já ban át kel lett ala kul nia. És amíg van nak
ná lunk jól menô szín há zak is, ad dig el kell fo gad -
nunk mint vi tat ha tat lan való sá got, hogy ezek a szín -
há zak el is ta lál ták té má ban, hang ban e kö zön ség igé -
nyeit. Ma gam is, aki bi zo nyos me rev, meg nem al -
kuvó iro dalmi és mû vé szi szín vo nal hoz kö töt tem az
íz lé se met, kény te len va gyok el is merni, hogy a ma nap
ter melt szín da ra bok leg na gyobb ré szé ben hasz ta la nul
ke res ném ki elég ülé se met. Az is bi zo nyos, hogy ma -
gam fajta íz lésû em ber sok van még Ma gyar or szá gon,
de ha az igazi iro dalmi szín ház még min dig nem tu -
dott a maga egész sé ges élet föl té te leibôl meg szü letni,
ez an nak a bi zony sága, hogy még min dig ke ve sen va -
gyunk – min den esetre ke ve seb ben, mint amennyien
a mai rop pant költ sé gek kel meg ter helt szín házi üze -
met táp lál hat nánk. A mai kor nak fejlôdési tü nete,
hogy a szín ház el vált az iro da lom tól, és ön célú mû vé -
szetté vált. Eb ben lá tom an nak a ma gya rá za tát, hogy
az iro da lom igazi, or to dox ba rá tai könyv tár szo bá juk -
ban is meg ta lál ják a ma guk ki elég ülé sét. Vi szont ha
az iro da lom a szín há zat akarja ki fe je zési esz köz évé
tenni, szá mol nia kell a megnôtt szín házi inst ru men -
tum ha tal mas igé nye i vel. A mai szín ház be ren dez ke -
dé sé ben, hang sze re i nek gaz dag  sá gában túl sá go san
költ sé ges lett ah hoz, hogy pél dául egy Ib sen vagy egy
Bri eux tár sa dalmi prob lé má i nak a szó csöve le hes sen.
Egy új te het ség tí pus ala kul ki, amely ezt a ki te re bé lye -
se dett üze met el tudja látni fog lal koz tató anyag gal. És
ha ez az anyag a maga nyers alak já ban azo nos nak lát -
szik is az iro da lom anya gá val, ez csak olyan ro kon ság,
mint a szo bor rá fa ra gott és a mésszé ége tett már vány
kö zött.

SCHÖPF LIN ALA DÁR

Egy szer már a múlt év ben ki fej -
tet tem azt a né ze te met, hogy a
nagy dráma alig lát szik ma le -
het sé ges nek, mert a mai kö zön -
ség ben hi ány zik a gon dol ko dás
és ér zés con sen susa, nincs a
nagy kér dé sek kö zött egy se,
me lyek ben az em be rek tö me gei
kö zös ne vezôre kap ha tók vol ná -

nak. A vi lág nagy drá ma í rói mind olyan kö zön ség nek
ír tak, mely nek vi lág fel fo gása egy sé ges volt, s ezt az
egy sé ges vi lág fel fo gást szó lal tatta meg a költô. Ez áll
még a Du mas–Sar dou-féle drá mára is, mely nek mód -
já ban volt fel vetni és tár gyalni olyan tár sa dalmi vita -
kér dé se ket, me lyek egy for mán ér de kel ték az ak kori
pol gári kö zön ség egye te mét. Mai drá ma író nem ta lál
ilyen con sen sust az em be rek nek sem hi té ben, sem ér -
deklôdé sé ben, s a mai iz ga tott at mosz fé rá ban a drá -
ma í rót, amint ko mo lyabb kér dé se ket fe sze get, foly ton
fe nye geti az a leg na gyobb ve sze de lem, hogy meg -
osztja a kö zön sé get, s ma gára zú dítja az egyik rész el -
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len szen vét, anél kül hogy meg tudná nyerni a má sik -
nak a lel kes ro kon szen vét. Ami iz gat, ami nyug ta la nít,
ami gon dol ko dásba ejt vagy za varba ejt, azt mind
rossz kedv vel fo gad ják ma az em be rek. S a kö zön ség -
nek a ter me lésre ható nyo mása se hol sem olyan erôs,
mint a drá má ban, ami ma gá tól ér tetôdô, hi szen a
dráma célja min dig a tö me gekre való ha tás.

Ezért kény te le nek az írók va la hol meg ke resni a kö -
zön ség át lag kí vá nal mát, s ez a tö meg kul túra mai fo -
kán csak meg le hetôs alul ta lál ható. Itt ugyan az a hely -
zet, mint a mo zi nál, melyrôl Ber nard Shaw mondta,
hogy ter mé sze té nél fogva ki kell elé gí te nie az an gol
gaz dag pol gár, az ame ri kai mun kás, a kon ti nen tá lis
nyárs pol gár és a kí nai kuli igé nyét, te hát ok vet le nül
ala csony szín vo nalra kell lesz áll nia. A dráma hely zete
va la mi vel jobb, az igé nyek vele szem ben va la mi vel ma  -
gas ab bak, de a ha son lat a do log lé nye gé ben ugyan az.

Ma rad te hát az a dráma, mely két fôtu laj don sá got
kö ve tel író já tól: a kö zön ség íz lé sé vel való szo ros kon -
tak tus és a tech ni kai ügyes ség. Eb ben a genre-ben sok
az ügyes, sôt te het sé ges író, de azt a nagy ha tást nem
tud ják el érni, mellyel an nak ide jén Du mas, Sar dou és
ál ta lá ban a fran cia tár sas ági dráma ural ko dott a vi lág
szín pad jain. Mert ma sok kal ne he zebb ezt a kon tak -
tust a tö me gek kel meg ta lálni. Ezért van az a fur csa
hely zet, hogy egy forma kva li tású két da rab kö zül az
egyik meg bu kik, a má sik si kert arat, s ugyan az a da -
rab pél dául Né met or szág egyik vá ro sá ban na gyon tet -
szik, a má sik ban ha sonló szín vo nalú elôadás ban
vissza uta sítja a kö zön ség. Ezért él nek bi zony ta lan ság -
ban a szín há zak.

TER SÁNSZKY J. JENÔ

Egyre na gyobb és na -
gyobb ará nyo kat öl tött va -
lami pesszi miz mus az
iro dalmi kö rök ben, hogy
az em be rek nek nem kell
a mû vé szet; lát vá nyos ság,
ol csó iz ga lom kell, nem
szí vet visz nek és be csü le -
tes kí ván csi sá got a szín -

házba, ha nem proc colni men nek. Per sze, ha így van,
ak kor ez na gyon gyönge ala pot rak maga a szó ra ko zás
alá is. A kon tár munka ga ráz dál ko dása olyan, mint a
rab lóg az dál ko dás, ki szedi a sa vát-zsír ját va la mi nek,
az tán kora pusz tu lás jön a nyo mába. Ha nem szük -
ség let, belsô kény szer va la mi nek a frek ven tá lása, ak -
kor való ság gal azt mond hatni, hogy ter mé szet el len es.
Már pe dig ez zel a ter mé szet nagy ha tal má val ne héz
szembe szál lani. És a do log a di vat dib dáb jává süllyedô
drá ma i ro da lom mal itt tart, vagy efelé ten dál, majd -
nem azt mond tam: meg ál lít ha tat lan.

Majd nem, csak majd nem, sze ren csére, mert hi -
szem, hogy az una lom a leg jobb or vos szere lesz en -
nek a do log nak. Ha így csú szik az iro da lom a drá má -
ban, ak kor az em be rek egy sze rûen nem bír ják ide gek -
kel és íz lés sel egy idô múlva, és ak kor meg in dul a
do log re ne szán sza. A szín ház nem olyan sem szük -
ség let nek, sem üz let nek, hogy a tôke és egyéb fak to -

rok le mon da ná nak a kul ti vá lá sá ról. Hal lot tam már jó -
hi szemû és okos szín ház igaz ga tók tól olyan vé le mé -
nye ket, hogy: saj nos, kény sze rek nek en gedni kell, a
tö meg ol csó íz lé sé vel szá molni kell, de a ment ség, az
irány elv az egyet len, ahol egy kis rés akad, ott jó írók -
tól jó dara bo kat kell be csem pészni, mél tó a kat a mú -
zsák há za iba.

Nos, mi kor az egész do log meg for dul majd (ami -
ben nem le het el vesz teni a bi zal mat), hogy tud ni il lik
így be szél nek majd a drá ma i ro da lom ról, hogy nem
baj, ha itt-ott fel is hí gí tó dik kissé se ké lye sebb mû vek -
kel a szín ház mû sora, hadd le gyen meg Ap olló mel -
lett Szi lé nosz nak is a ma gáé, ak kor kö rül be lül vissza
van nyerve a nor má lis te rep. Ak kor me gint 80 szá za -
lék ban mû vé szet és 20 szá za lék ban kon tár ság lesz a
té nyezô, mint ahogy ere de ti leg in dult ez a drá ma i ro -
da lom ban.

FÜST MI LÁN

Ne fe led jük: mi min den kép pen
hul lám csú csok után va gyunk –
va la hol lenn a mély ben. Ne fe -
led jük, hogy nem ré gen még,
né hány év ti zed elôtt, az in di vi -
du a liz mus nagy vi rág zása ide -
jén, az ib seni kor ban vé gig néz -
tünk ma gun kon, s úgy ta lál tuk,
hogy egy új kor kü szöbe elôtt

ál lunk. Ké nyes kedôn tört lel kek nek, de nagy ha tá ro -
zott ság gal drá mai hôsök nek is érez tük ma gun kat
mind annyian… Mi rend kí vüli fon tos sá got tu laj do ní -
tot tunk meg ha son lott sá gunk nak – de nem vol tunk
meg törve, sôt el vol tunk szánva, hogy va la mit tenni
fo gunk… Ha mást nem: hogy fül ledt vi lá gun kat pel -
len gérre ál lít juk, s ab ban a re mény ben, hogy job bik
énünk jut ál tala va la me lyes ura lomra ma gunk s e vi -
lág fel ett. S min den ütt újra éledt a dráma sze re tete.

Ma azon ban az ak ti vi tás vá gya le csök kent ben nünk
me gint. Ki az, aki e meg tört kor ban oly szó za tot hal -
lat hatna fel et tünk, amely me gin dí taná, ha lot ta i ból fel -
rázná ben nünk az erôt, s az el ha tá ro zott ság felé haj lí -
taná kon temp lá ci ón kat? – A vi lág fá radt – s ezt min -
den ide gem érzi –, s hogy ir tó zik at tól, amit tett.
Ener vált. Vál to za tos sá got, szó ra ko zást ke res – nar ko ti -
záló s nem fel zak lató ví zi ókba akar el me rülni. Iga zuk
van a szín igaz ga tók nak. S még ak kor is iga zuk van, ha
ez a vi lág oly kor meg csö mör lik sa ját ma gá tól és szó ra -
ko zá sa i tól. Az élet jobb kedvû, üte me sebb és élet tel je -
sebb hul lám ve rése majd félre ért he tet len je leit fogja
adni an nak, hogy mi kor kö vet ke zett el me gint az igazi
dráma ideje.

A kul túra ôre i nek még is kö te les sé gök volna azon -
ban arra vi gyáz niok, hogy az ily drá ma i at lan idôkben
is a drá mai te het sé ge sek meg ne ful lad ja nak. (Mert
aho gyan ma ál lunk, lé tez niök tel je sen le he tet len.)
Hogy leg alább bi zo nyos kon ti nu i tása lenne a drá mai
kul tú rá nak, s azok a bi zo nyos el szi ge telt, ma gá nos kí -
sér le tek is, ame lyek a lap pangó erôk je lei, hogy azok el
ne vessze nek a sem mi ben. Egy pár ki tûnô drá mai
mun kát még is csak lá tunk eb ben a drá ma i at lan kor -
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ban is. En nek az an két nak rész vevôi meg is em lí tet tek
né há nyat. Ma gam ré szérôl A cso da szar vast pél dául
pom pás da rab nak ta lál tam – Barta La jos Sze re lem
címû da rabja me gin dí tóan szép volt, – Mó ricz Zsig -
mond Sári bí rója is pom pás. S vé gül: pro domo is le -
hetne egy pár sza vam, ha több ked vem volna, hogy
maga mért küzd jek – s még ha tár saim nem is tar tot -
ták ér de mes nek, hogy Bol dog ta la nok címû kí sér le -
temre vissza em lé kez ze nek.

IG NO TUS PÁL

Amit mi a drá ma í rás vál sá gá -
nak ér zünk, az

1. az in tel lek tu á lis szno biz -
mus vál sága. A szó, a gon do lat,
az ana lí zis diszk re di tált sága,
amellyel Kar inthy is fog lal ko -
zott. Az iro dalmi és el mél kedôi
szel lem vir tu sos meg ta ga dása,
amely az utóbbi év ti ze dek fo lya -

mán s kü lö nö sen a há ború óta di vattá lett, nem csak a
tár sas ági élet ben, ha nem a fi lo zó fiai iro da lom ban és a
bel let risz ti ká ban is. A szno biz mus irá nyá nak  el for du -
lá sa a dif fe ren ci ált el méktôl a naiv-szen tek, sofôrök,
boksz baj no kok, mo zisz tá rok, pa rasz tok, úr lo va sok,
hin duk, hot ten tot ták és pi ló ták felé. Amit Ma gyar or -
szá gon még fo ko zott a re ak ci o ná rius kul túr po li tika,
amely, ter mé sze te sen, min dig a par la gi as sá got, a
„hit”-et és az „ösz tö nös ség”-et re ha bi li tálja az in tel lek -
tus sal és ana lí zis sel szem ben. S ez az áram lat szok -
tatta az után rá az em be re ket nem csak arra, hogy az ér -
tel mes szót un ják –  hi szen ez nem volt ritka ság ez -
elôtt sem –, ha nem arra is, hogy büsz kék le gye nek
arra, hogy un ják: arra, hogy gon dol ko dás beli ké nye -
lem  sze re te tük osz ten ta tív be val lá sá val le saj nál ja nak,
„szín pad sze rût len”-nek tart sa nak, s ér deklôdési kö -
rük bôl ki re kessze nek min den szín da ra bot, amely ben
a sze replôk in tel li gens és ren de sen meg fo gal ma zott
mon da to kat mon da nak.

2. A szín padi dísz let vál sága. – Mond hat nám azt is,
hogy a szín ház lá to gató tár sas ág vál sága. A tár sas ágé,
amely már annyira nem ve szi ko mo lyan ma gát, hogy
nem csak hogy exakt mon da tokba fog lalva nem akarja
hal lani a maga életp rob lé máit, de a maga mi lieu-jére
sem kí ván csi többé. – A tu da to san anak ro nisz ti kus,
abszt rakt klasszi kus szín pa dot, ame lyen az élet konk -
rét jel leg ze tes sé gei abszt ra hálva vo nul tak fel, ki szo rí -
totta a ro man ti kus szín pad, az élet konk rét jel leg ze -
tes sé ge i nek fan tasz ti kussá való túl zá sá val, majd a
re a lista szín pad, az élet konk rét jel leg ze tes sé ge i nek
„el le sés”-ével. A mai szín da ra bok leg na gyobb ré sze
va lami egé szen ima gi ná rius, bi zony ta lan, meg fog -
ha tat lan, de ép pen nem abszt rakt mi lieu-ben ját szó -
dik. Ez a mi lieu: el lenôriz he tet len ke ve réke a nagy vi -
lág nak, fél vi lág nak, apa che-vi lág nak és kis pol gári vi -
lág nak. 

Ami vé gül a drá ma i ro da lom vál sá gát ennyire akut
köz gazda sági nya va lyává mér ge sí tette, az

3. a bár gyú ság vál sága. A kö zön ség bele fá radt a
maga ala csony ren dû sé gé nek na gyon is skru pu lus ta -

lan ki él ve zé sébe. Bele fá radt az anti in tel lek tu á lis kont -
rasz no biz musba; bele fá radt abba, hogy a szín ház ban
„két de rûs órát tölt sön, amely el fe lej teti vele az élet
gond jait”. Kezd rá jönni arra, hogy az a szín da rab,
amely nek leg na gyobb eré nye a gon do lat ta lan ság és az
élet te len ség, csak annyi ban kü lön bö zik a va ri e té da -
rab tól, hogy pre ten ci ó zu sabb, fesz élye zet tebb, de ép -
pen nem mû vé szibb nála. Kezd rá jönni arra, hogy a
per hor resz kált iro da lom nél kül a szín ház le vegôje
sem mi vel sem elôkelôbb, leg fel jebb csak unal ma sabb
a mu la tó ké nál. Kezd töb bet kö ve telni a szín ház tól,
mint amennyit most kap – a több le tet azon ban, mos -
tani el ké nyel me se dett, meg pud vá so dott agy ve le jé vel,
szin tén nem tudja be venni.

JÓB DÁ NIEL

A drá ma í rás és a szín ház prob -
lé má ját nem le het ki sza kí tani
az or szág mai ál la po tá nak sok -
kal na gyobb prob lé má já ból.
Min den élet, te hát a mû vé szet
is a nem zet ben gyö ke re dzik.
Ha be teg a föld, a fa is be teg
gyü möl csöt te rem. Néz zük az
egész ma gyar éle tet, az adó zási

vi szo nyo kat, a sza bad ság kér dé sét, a mun ka vi szo nyo -
kat, a kö zép osz tályt, a könyv- és szap pan fo gyasz tást,
az anal fa bé ta sá got, a gyer mek ha lan dó ság kér dé sét,
néz zük a vil la most, néz zük a tôzsdét, néz zük a köz -
mun ká kat, néz zük a dip lo má ciát – ez a sok prob léma
haj szál fi no man össze függ egy más sal és a ma gyar
dráma kér dé sé vel is, s ha ezek hez mér jük ezt az úgy -
ne ve zett vál sá got, még min dig ha son lít ha tat la nul ma -
gas ní vót mu tat a mai ma gyar szín ház.

Ter mé sze tes, a kér dés sel kap cso lat ban sok min -
denrôl le hetne be szélni, és fôleg töb bet cse le kedni.

Pél dául a kí sér leti szín ház nak csak ugyan óri ási je -
lentôsége lenne az új író- és szí nész ge ne rá ció föl ne ve -
lése kö rül. De nin cse nek anyagi esz kö ze ink, a ma gán -
szín ház nak fönn tar tása amúgy is el bír ha tat la nul költ -
sé ges. 

To vábbá pél dául tan szé ket le hetne ál lí tani gya kor lati
dra ma tur gi á ból, ahol nem köny vön ne velt pro fesszo -
rok ad ná nak elô, ha nem ele ven szín pa don a leg te het -
sé ge sebb írók és ren dezôk, de erre sincs pénz. Az ál -
lam más sal van el fog lalva, me cé nás pe dig nincs.

Az oro szok, akik újat csi nál nak, Ma yer hold és Ta i -
roff, nem pol gári szín dara bo kat ad nak elô, ott a szín -
ház nem kul túra vagy mu lat ság, ha nem pro pa ganda,
me lyért a ha ta lom min den ál do za tot meg hoz.

Ná lunk ki ma radt Strind berg, ki ma radt We de kind,
ma gyar meg fe lelôjük nem volt.

Amíg ez a ge ne rá ció él, és ez csi nálja a szín há zat,
mást nem él het és mást nem csi nál hat, csak a maga
ko rát, le hetôsé geit és stí lu sát.

Szer kesz tette: 
Gajdó Ta más és Szán tó Ju dit


