
A 70-es évek magyar drámája

„Az író újra fontos tényezôvé vált a színházban – jelenti ki Almási
Miklós a 70-es évek drámai és színházi tendenciáit összefoglaló ta-
nulmányában –, szorosabbá vált a drámaírók és a színházi mûhelyek
kapcsolata. Ennek egyik legfontosabb következménye, hogy több,
már korábban is méltán sikeres drámaírónk ebben az idôszakban
tartósabban is egy-egy színházi alkotómûhelyhez kötôdött, vagyis
talált otthonra több drámájával is, és vált ismertté nemcsak a szû-
kebb közönség elôtt, hanem a szélesebb közönség tudatában is”.1

És valóban sorolhatók a példák. Illyés Gyula öregkori drámáit
rendre a pécsi színház mutatta be (Dupla vagy semmi, 1974; Orfe-
usz a felvilágban, 1975; Dániel az övéi között, 1976; Homokzsák,
1979; Sorsválasztók, 1981). Szintén Pécsett volt számos Hernádi
Gyula-darab ôsbemutatója (Falanszter, 1972; Antikrisztus, 1972;
Vérkeresztség, 1975; A tolmács, 1976; Bajcsy-Zsilinszky Endre,
1977). Szabó Magda darabjai a 70-es, 80-as évek fordulóján a Ma-
dách Színházban kerültek elôször színre (Régimódi történet, 1977;
A meráni fiú, 1980; A csata, 1982; Béla király, 1983). Ekkoriban elsô-
sorban a Madách Színházhoz kötôdött Szakonyi Károly is (Holt lel-
kek, 1976; A hatodik napon, 1978; Holdtölte, 1982). Bár 1975-ben a
Csillag a máglyánt a Madách Színház mutatta be, Sütô András to-
vábbi új darabjainak magyarországi bemutatói már a Nemzeti
Színházban voltak (Káin és Ábel, 1978; A szúzai menyegzô, 1981). A
József Attila Színházban tartották Kertész Ákos darabjainak ôsbe-
mutatóit (Makra, 1972; Névnap, 1973; Özvegyek, 1977). Gyurkó
László darabjait az általa vezetett Huszonötödik Színház játszotta
(Búsképû lovag, 1973; Kômûves Kelemenné balladája, 1975). Itt
mutatták be Fejes Endre mûvét, a Cserepes Margit házasságát

(1976), de a Jó estét nyár, jó estét szerelem színpadi változatát
(1977) már a Vígszínház játszotta. Bár Örkény István két darabjának
(Székely Gáborhoz kötôdôen) Szolnokon volt az ôsbemutatója
(Macskajáték, 1971; Kulcskeresôk, 1975), Örkény mégis elsôsorban
a Vígszínházhoz kötôdött (Vérrokonok, 1974; Pisti a vérzivatarban,
1979; Forgatókönyv, 1982), akárcsak Csurka István és Gyurkovics
Tibor (Nagyvizit, 1972; Csóka-család, 1975; Kreutzer szonáta, 1976;
Isten bokrétája, 1980). 

A gazdag termés ellenére az évtized elsô felérôl Almási Miklós
úgy gondolja, hogy „nem születtek olyan kimagasló csúcsteljesítmé-
nyek, mint amilyen a korábbi periódusban Illyés Kegyence2, Örkény
Tótékja3, Gyurkó Szerelmem, Elektrája4 volt”. Ezek közül a darabok
közül igazából egyedül a Tóték maradt az élô színházi repertoár ré-
sze. Ugyanakkor Almási nem említette Szakonyi Adáshibáját5,
amelynek hasonlóképp vitathatatlan drámatörténeti jelentôsége
volt. (Több mint 200 elôadása volt a Pesti Színházban, egy éven belül
mûsorra tûzte tíz vidéki színház.) De ha egészében nézzük az évtize-
det, akkor az Örkény-darabokon kívül (Macskajáték, Pisti a vérziva-
tarban, Kulcskeresôk) talán csak a Sütô-darabok élték túl a 70-es éve-
ket. Abban azonban egyet kell érteni Almásival, hogy az évtizedet „az
általános színvonal erôteljes emelkedése jellemzi: ritkábban találko-
zunk rossz mûvekkel, de alacsonyabbak a csúcsok is”. (Almási) 

Az is megfontolandó, amit Pozsgay Imre nemcsak a drámairo-
dalomról mond: „A kor irodalma nemcsak remekmûvekbôl áll, és
egy korszak irodalmi funkcióit nemcsak a remekmûvek, hanem a
korhoz szorosan kötôdô s vele együtt elmúló tisztes irodalmi alkotá-
sok is teljesítik. Hogy az utókor mit ítél remekmûnek, az is nagyrészt
azon múlik, mennyire tudott ráhangolódni arra a valóságra, mennyit
tudott visszaadni abból a valóságból, amelyben született.” 6
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Bár Örkény István életmûve az egyetlen, amely biztosan túlélte a 70-es éveket, mégis elmondható a korról, hogy gaz-

dag, sokrétû drámairodalom bontakozott ki benne, amelyet élénk viták is kísértek. SÁNDOR L. ISTVÁN tanulmánya.
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1 Almási Miklós: Színházmûvészetünk öt éve (1970–1975). A színház valóságértéke és a társadalmi megbízatás. Társadalmi Szemle 1977/3. 83–94. o. A to-

vábbiakban Almási.

2 1968-ban mutatták be a Madách Színházban Vámos László rendezésében Gábor Miklós, Tolnay Klári, Mensáros László, Szemere Vera fôszereplésével.

3 1967-ben mutatták be a darabot a Thália Színházban Kazimir Károly (és Léner Péter) rendezésében, Latinovits Zoltán, Nagy Attila, Dayka Margit fôszereplésével.

4 1968-ban mutatta be a darabot a Nemzeti Színház Both Béla rendezésében Bessenyei Ferenc, Lukács Margit, Berek Katalin, Béres Ilona, Kálmán György

fôszereplésével.

5 1970-ben mutatta be a Pesti Színház Várkonyi Zoltán rendezésében, Bulla Elma, Páger Antal, Béres Ilona, Ernyey Béla, Halász Judit, Tahi Tóth László fô-

szereplésével.

6 Mit akar ez a minisztérium? Pozsgay Imrével beszélget Lázár István. Valóság 1977/8. 1–17. o. A továbbiakban Lázár.
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A magyar dráma három útja?

A 70-es évek gazdag drámairodalmának áttekintésére, jellemzésére
már akkoriban is több kísérlet történt. Például a Debreceni Irodalmi
Napoknak is a magyar dráma volt a témája 1976. november 11–13. kö-
zött. Nemcsak helyben zajlott élénk vita, hanem ennek nyomán
több folyóirat is visszatért „a mai magyar dráma” problémáira. 

A debreceni vitaindítót Hermann István akadémikus tartotta.
A Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában címû
elôadásában valójában a magyar drámatörténet egészét átfogó
koncepciót vázolt fel. Szerinte „a magyar irodalom, mely drámá-
ban általában szegény, a hitviták idején hozott létre egy olyan tí-
pusú konfliktussorozatot, ahol – elsôsorban Bornemisszánál – lét-
rejött az emberek szigorú osztályozása”. „A hitvitázó dráma töb-
bé vagy kevésbé, de határozottan érzékeltette azt, hogy miképp
foglal állást az ember, az író, a mûvész a különbözô társadalmi
konfliktusokban.” Hermann István szerint ez a szemlélet éledt új-
ra az újabb magyar drámában is: „Ezt a vonulatot ragadta meg új-
ra Illyés, valamint Németh László és tulajdonképpen ez a vonulat
folytatódik Páskándi Gézánál, Sütô Andrásnál és mindazoknál,
akik ma egy bizonyos felelôsséggel próbálják felvetni az emberi
élethelyzetek kérdését.”

Hermann azt is állítja, hogy „a hitvitázó drámával ha nem is
együtt, de mindenesetre a hitvitázó dráma fejlôdésének bizonyos
szakaszán megjelent ennek a kérdésfelvetésnek az ellentéte is”.
„A magyar dráma két nagy feladatot hajtott végre. Az egyik, hogy
kiásta a maga örökségét, a hitvitázó drámát, a másik, hogy meg-
szülte az ezzel szembeni polémiát, és megteremtette az ironikus
színjáték-formát.”7 A debreceni vitára visszautalva Székely
György így foglalta össze Hermann téziseit: Két ellentétes drámai
ábrázolásmódból indult ki. „Az egyiket a régi hitviták hagyomá-

nyához kötötte, és változatlan, kész figurák álláspontjának szem-
beszegezését látta benne; a másikat az elsô ellentétpárjának mi-
nôsítette, amelyben – ugyanilyen zárt rendszerben – de ironiku-
san vonulnak fel a frontok.”8

„Szituációk helyett tehát nézetek csapnak össze, az akció a dik-
cióban ölt testet – foglalja össze Hermann nézeteit Földényi László
–, s a dikció alighanem tragikomikus pózzá merevedik, ha akcióvá
akarna változni. Mélyreható, pátosszal teli és a hôsök egész lelkivi-
lágát felforgató morális diszkussziókban számolnak le nézetekkel,
sorsokkal, alkalmanként az élettel.” „Az ide sorolható drámák álta-
lános jellemzôjeként azt állapította meg, hogy e drámák hôsei a jel-

Középen Sütô András, jobbra Király István irodalomtörténész (1974)

Fortepan, Király Júlia

7 Hermann István: Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában. Alföld 1977/1. 53–75. o. A továbbiakban Hermann.

8 Székely György: A mai magyar dráma szolgálatában. Színház 1977/5. 1–3. o. A továbbiakban Székely.
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lemfejlôdés hosszú és bonyolult folyamata helyett, tehát az »ilyen-
né lettem« helyett az »ilyen vagyok« státusából indulnak.”9

Bár a „hitvitázó” elnevezés nem a legszerencsésebb, ennek a
szituációkat dikciókkal helyettesítô drámaformának valóban van
ironikus változata is – gondoljunk csak Csurka darabjaira. Az már
azonban vitatható, hogy a „hitvitázó” és az „ironikus” drámaforma
különbségeit Hermann Németh László és Örkény darabjainak
összehasonlításával jellemzi, hiszen amíg Németh László mûveinek
középpontjában tényleg a verbalitás áll, Örkény igazi drámaiságot
teremt, még ha ez nem is hagyományos formájú, és valóban az iró-
nia (pontosabban a groteszk) jegyében szervezôdik. 

Ettôl eltekintve Hermann megfontolandó jellemzést ad a két író
– és a két irányzat – különbségeirôl, aminek lényegét abban látja,
„ami Örkény egyperces novellái és Németh [László] epikája között
van”, ugyanakkor ez „két különbözô korszak”, „két különbözô állás-
pont” különbsége is. „Ha Németh számára az a kérdés, hogy vajon a
testi-lelki elnyomatás miképpen fogja össze, zárja be az embereket,
és ezzel szemben csak az entellektüel hûvössége, szervezôkészsége
és bûntelensége állhat, addig az örkényi novellisztika ennek a prog-
ramnak bizonyos értelemben az ellenkezôje. Örkénynél már bezárt
emberek jelennek meg, akiket bezártak a körülmények, akiknek
meghasadt a szemük, és akik épp ezért árkon-bokron át, hogy meg-
hasadt szemmel, de látáshoz jussanak – legalábbis perspektívához. 

Most ugyanezek az elemek a drámába áttéve Némethnél a hit-
viták egész sorozatát teremtik meg, míg Örkénynél a sajátos lázadás
képét. Tóték lázadása az Ôrnagy ellen komoly lázadás, anélkül per-
sze, hogy Tóték legcsekélyebb mértékben valamiféle forradalmi

gondolathoz vagy eszméhez jutnának.” „Németh és Örkény hôsei
tehát harcolnak. Némethnél igen nagy dolgokért, melyek átalakít-
hatják az emberek világnézetét, melyek új utakra vezérelhetik, de
az új utak nincsenek a színpadon, hanem csupán elvileg mondat-
nak ki. Örkény hôsei egészen pici és apró dolgokért veszekednek,
keresgélnek, vitatkoznak. De ha ôk valamit kiveszekedtek, valamit
kikeresgéltek és valamiben egymást meggyôzték, akkor hirtelen
egy világ nyílik meg számukra.” (Hermann) 

Hermann mind a „hitvitázó” drámát, mind ennek ironikus vál-
tozatát idejétmúltnak gondolja, és felveti egy harmadik drámafor-
ma lehetôségét, amelyben a jövô lehetôségét látja. „Véleménye
szerint a »Bánk báni út«: a konkrét történelmi szituációban megraj-
zolt és jellemének fejlôdésében ábrázolt drámai alakkal a közép-
pontban. Véleménye szerint az elsô két csoportba tartozó alkotói
módszer társadalmi-történelmi háttere elmosódóban van, tehát a
drámaírásnak is túl kell lépnie ezeken a fokokon. A kibontakozás ér-
telemszerûen a harmadik irányba nyílik meg”. (Székely) „A Bánk
bán-i hagyományt Sarkadi próbálta meg követni, a maga rendkí-
vüli eredeti és a valóságból sokoldalúan kinövesztett drámai kon-
cepciójával” – teszi még hozzá Hermann. (Földényi–Hermann)

Történelem, parabola, irónia

Többen vitatták Hermann vállalkozását, hogy „egy sajátos fejlôdé-
si ívet próbál kimutatni Sztárai Mihálytól Sütô Andrásig”. „Egy
olyan szellemi építményt tett elénk – mondta a debreceni vitában
Maróti Lajos drámaíró –, egy olyan periódusos rendszert, amely-
ben többé-kevésbé elhelyezhetôk a magyar drámaírók és a ma-
gyar drámák az utolsó 30 évben.” „Egy kicsit idegenül érzem ma-
gam ennek a konstrukciónak a közegében” – tette hozzá.10

Többen egyáltalán a teoretikus megközelítés jogosságát is vi-
tatták. „Hermann István referátuma nagyjából visszautasíttatott,
nem is minden ingerültség nélkül” – jegyzi meg Száraz György drá-
maíró. „Felosztását – »hitvitázó és ironikus szemléletû« drámai
irányzatok – voltaképpen elfogadhatja bárki, mint elméleti kon-
cepciót. Az ironikus színház jobban megfelel az ízlésének? Szíve jo-
ga. Hogy tíz évet jósol még az ún. hitvitázó drámának? Ha megér-
jük, meglátjuk. Addig is ki-ki csinálja a dolgát.”11

De voltak, akik továbbgondolásra érdemesnek tartották Her-
mann téziseit. Egyrészt egyetértettek azzal, hogy folytathatatlannak
tûnik az a parabolaszerû, tézisekre és modellekre épülô személet-
mód, amely határozott vonalat jelentett a kor drámairodalmában,
másrészt többen is a groteszk, illetve az irónia megerôsödésében lát-
ták a 70-es évek drámairodalmának egyik legfôbb jellemzôjét. 

„A parabola jellegû és célzatú történelmi drámák lassan alkal-
matlan eszközzé válnak hiteles mai mondanivaló mûvészi tolmá-
csolására” – írta Székely György. „Ennek az a legfôbb oka, hogy a
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Hubay Miklós 1965-ben Fortepan, Hunyady József

9 Földényi László–Hermann István: Debreceni disputa. Színház 1977/11. 1–4. o. A továbbiakban Földényi–Hermann.

10 Maróti Lajos: Kell-e a mai magyar dráma. Alföld 1977/1. 53–75. o. A továbbiakban Maróti.

11 Száraz György: Mit nekünk Hekuba!… Utólagos, de talán nem késett hozzászólás a debreceni drámai tanácskozáshoz. Színház 1977/2. 4–8. o.
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párhuzamot csak bizonyos ideig lehet többé-kevésbé szellemesen
fenntartani; óhatatlanul eljön az a pont, ahol szinte erôszakosan tör
fel a múlt és a jelen alapvetô történelmi ellentmondása”. (Székely)

De többen ebben is vitába szálltak Hermann eljárásával és gon-
dolataival: „Hermann Istvánnak azt kellett volna megragadnia, hogy
mi az a sajátosan magyar groteszk, mi az a sajátosan magyar történel-
mi dráma – mondta a debreceni tanácskozáson Páskándi Géza drá-
maíró –, mikor, hol kezdôdik az az ugrás, amikor már nem történelmi
humanista üzeneteket közvetít, hanem történelemfilozófiát sugall,
amikor történelmi modelleket kezdenek észrevenni drámaírók. Olyan
történelmi helyzeteket, amelyek ismétlôdnek vagy ismételhetôek.”

Sôt Páskándi mintha Székely György állításaival is vitába száll-
na (már ha a debreceni vita idején ismerhette volna a késôbb meg-
fogalmazott gondolatokat): „a történelem a mai író számára nem
ürügy, nem is történelmi képeskönyv, amelybôl eljövendô nemze-
dékek a történelmet tanulják, hanem a történelmi megismerés sa-
játos eszköze. Mi azzal, hogy történelmi drámát írunk, a történel-
met magát akarjuk megismerni, a történelem tendenciáit, rejtett
tendenciáit, ismételhetôségét. Hiszen éppen ebben az ismételhe-
tôségben, az ismételhetôség felismerésében van az érték. Szá-
munkra a történelmi dráma ismeretelméleti tárgy is, eszköz is, és
nem ürügy, amibe belerejtjük aktuális mondandónkat.”12

Hubay Miklós drámaíró azonban egyetértôen emelte ki Her-
mann István gondolatmenetének egyik fontos összetevôjét: „Na-
gyon termékenynek, fontosnak tartom azt, amit Hermann az ironi-
kus drámáról mondott. Az ironikus irányzat Magyarországon – de
nemcsak itt, hanem egész Európában – igen sokszor jellemezte a
drámairodalmat. A prágai, a krakkói, a bécsi, a budapesti, a zágrábi,

a trieszti városi kultúra a múlt századtól kezdve igen nagy alkotáso-
kat hozott létre, és a külföldi szemlélôk – hadd hivatkozzam most
rájuk – eléggé egységesnek látják ezt az ironikus szemléletet, ami
ezekben megnyilatkozik. Egy olasz filozófus szerint a közép-európai
népek irodalmára jellemzô, hogy hôseik a nagy, éles konfliktust
megkerülik, és egy ironikus nevetésben túllépnek rajta”13 (Ez a
megközelítés Örkény drámái kapcsán is termékenynek tûnik.)

Szatirikus drámaírók

„Végig akarom írni az egész drámatörténet stílusait, mûfajait a
vaskos antik komédiától, vagy a még vaskosabb commedia dell’ar-
tétól a mai groteszkig” – idézi egyetértôn Páskándi Gézát Szalay
Károly egy 1977 júniusában tartott rendezvényen. A Miskolci Szín-
házi Napok témája a humor és a szatíra jelenléte volt a magyar
színházi életben. „Mai komédiairodalmunk típusváltozataiban gaz-
dagodás, korszerûsödés tapasztalható” – állapítja meg Szalay. Bár
a körülményeket mostohának tarja, elsôsorban a mai komédiaírók
csekély bemutatószáma miatt. Ennek ellenére, úgy látja, igazi mû-
faji változatosság alakult ki: „Zenés bohózat mellett társadalom-
szatíra, jellemszatíra. Mai abszurd és 16. századi comico-tragédia”.
Az utóbbi „mûfajba” sorolja a korábban erkölcsi és bölcseleti vígjá-
tékokkal jelentkezô Illyés Gyula mûvét, a Dániel az övéi között cí-
mû „optimista comico-tragédiá”-t. „Történetfilozófiai komédia,
általános érvényû, szatirikus embertípusokkal – állítja róla Szalay. –
Legnagyobb mûvészi vívmánya az, hogy komikailag tudott fölébe
kerekedni az áldatlan magyar sorsnak, amely eddig legföljebb bal-
jós tragédiákra ihlette íróinkat. Ha van sorstragédia, úgy Illyés
most megteremtette a sorskomédiát.”

Szalay részletesen szól Csurka István életmûvérôl is, amelyet
„komédiatörténetünk fontos fejezet”-ének tart. „Rögeszmés, má-
niákus, önmagukkal meghasonlott, vágyaikat pótcselekvésekben
kiélô alakok a hôsei. Ha vannak is pillanatok, amikor úgy érezzük,
nekünk nézôknek nincs közünk önpusztító belsô nyavalyáikhoz,
mégis alapélményünk, hogy e szûk köröcskék belsô háborgásainak
ürügyén Csurka mélyen hatol bele mai társadalmunk problémáiba,
könyörtelenül, szókimondón leplezi le jelenünk torz mozzanatait.”

De kiemeli Szakonyi Károly munkásságát is, különösen „két ki-
váló komédiájá”-t, az Adáshibát és a Hongkongi parókát, amely „a
magatartásformákat gúnyoló szatírák sorába tartozik”. „Köznapi, ti-
pikus alakjait a reális alaphelyzetbôl a képtelenség abszurdumáig
fejleszti, s így teljesíti ki szatirikus mondanivalóját.” Gyurkovics Ti-
bort „a szûk látókörû, önzô kisszerûség szatírikusá”-nak nevezi Sza-
lay. „A kritika értékeli, hogy az író »észrevette a banalitás végzetes
terjedésének a tényét…«, s egy viszonylagos jólétbe terebélyesülô,
de egyre pitiánerebbé váló rétegrôl ad keserû és kiábrándító képet”. 

Szalay össze is veti a három írót: „Csurka cinikusan kineveti fi-
guráit, Szakonyi tartózkodó modorban, tisztes távolban tartja ma-

Gyurkovics Tibor és Szakonyi Károly 1964-ben  

12 Páskándi Géza: Az összhang hiánya. Alföld 1977/1. 53–75. o. A továbbiakban Páskándi.

13 Hubay Miklós hozzászólása. Alföld 1977/1. 53–75. o. A továbbiakban Hubay.



gától ôket. Gyurkovics saját tragikomédiáiba illô, penetráns gyûlö-
lettel veti meg teremtményeit.”

Páskándi Géza munkásságát is kiemelésre érdemesnek tartja
Szalay. Ô „szatírairodalmunk szertelen és örökké kísérletezô egyé-
nisége” – mondja róla. „Noha hajlik az abszurdra, ahogy ô mondja,
az »abszurdoidra«, mégsem ez az elsôdleges jellemzôje. Sokkal in-
kább a komikus hatású kísérletet formázó logikai játék.” „Páskándi
nem a közvetlen valóságot rajzolja meg elsôsorban, hanem annak
képletét, elvont mását. Ezt forgatja meg aztán szatirikus lombikjá-
ban, hogy kizsigerelve ismerje meg a közvetlen valóság valamely
jelenségének az esztelen logikai hibáját. Akár a hatalomról, akár
egy köznapi rögeszmérôl is lett légyen szó.” 14

Színházi stílus, drámai stílus

Szalay Károly elôadását is vita követte Miskolcon. Ezen Görgey Gá-
bor drámaíró egyrészt arról beszélt, hogy „a színházak folyton
csak eredeti bemutatókat akarnak, s ezzel belehajszolják az írókat

a nem mindig színvonalas munkába”. Ugyanakkor „a miskolci vitá-
ban többen is érintették: nem mindig tudnak jól vígjátékot játsza-
ni” a színházak. Nem mindig találják el „azt a színpadi stílust,
amely egy Örkény-, egy Hernádi-” vagy más, hasonlóan „nem »ha-
gyományos« stílusú darab elôadásához szükséges. Nem kétséges:
a Tóték, a Macskajáték, a Királyi vadászat [Hernádi Gyula], a Csóka
család (Gyurkovics) vagy a Szeretôk a hullámhosszon (Páskándi)
más rendezôi és színészi megközelítést igényel, mint egy Molnár
Ferenc- vagy egy Tabi László-vígjáték.15

Hasonló szempontok egy évvel korábban, a Debreceni Irodalmi
Napok drámáról szóló tanácskozásán is felmerültek. Páskándi Géza
például arról beszélt, hogy a drámairodalom legnagyobb problémája
az, hogy „sajnos színházaink stílusa általában – tisztelet a kivételnek –
elmaradt a drámaírók stílustörekvéseitôl. Ez különösen vonatkozik a
groteszkre, de a történelmi dráma elôadására is. Gyakran a történelmi
tablókat teszik színpadra; deklamáció az úr, a szavalóstílus. Még vesz-
élyesebb ez az elmaradás a groteszk esetében, amihez egyáltalán nem
értünk. És ez valami félelmetes dolog, hiszen ha meggondoljuk, a gro-
teszk ott van a magyar drámairodalom kezdeteiben, Csokonainál.”

Páskándi szerint tehát van „drámai hagyományunk, és nincs
hozzá színházi stílusunk. Világszerte nem ez a helyzet. A színház já-
tékstílusa, rendezôi és színészei ihletik a drámai szerzôket, hogy
minél merészebbek legyenek. Csak nálunk van ez a nagy-nagy le-
szakadás. A dráma viszonylag elôreugrott, a színház pedig a század
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Németh László: Szörnyeget címû darabja tévéváltozatának forgatása 

1974-ben (Vörös Eszter, Szacsvay László, Mensáros László) 

Fortepan

Örkény István 1966-ban Fortepan, Hunyady József

14 Szalay Károly: Humor és szatíra a mai magyar színházmûvészetben. Napjaink 1977/7. 7. o.

15 Takács István: Epilógus – nemcsak a vígjátékról. Magyar Ifjúság 1977. június 24. 26–27. o.
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elején tart a játékstílusában és rendezôi stílusában. Szerintem a
magyar drámairodalom számára a legfontosabb az lenne, hogy ezt
a félszárnyú kapcsolatot a színházzal minél elôbb ép kapcsolattá
növessze, fejlessze.” (Páskándi) 

„Direktben elmondani nem lehet”

A Debreceni Irodalmi Napok drámáról szóló vitájában több szó esett
a drámaírók helyzetérôl, mint Hermann István idézett téziseirôl.

Maróti Lajos drámaíró igen élesen fogalmazott: „Az alapvetô
kérdés az, hogy ez a társadalom, amiben mi élünk, igényli-e azt,
hogy drámaírói legyenek vagy sem, igényli-e, hogy tükröt mutas-
sanak neki a színpadról a saját konfliktusaira, a saját belsô ellent-
mondásaira.” Majd arról beszélt, „hogy különösen az utóbbi egy-
két évben egy furcsa, kicsit hipokrita, kicsit bizantinus szellem ala-
kult ki vagy van kialakulóban körülöttünk: amirôl nem beszélünk,
az nincs. Ezért aztán ha a társadalom belsô, sajátos fejlôdésébôl
adódó ellentmondásait kerülgetjük, akkor valamifajta furcsa tar-
tózkodás érzôdik velünk szemben.”

Késôbb arra is utal, hogy talán ez kényszeríti a drámaírókat ar-
ra, hogy kerülô utakat keressenek. „Ha a drámaírónak megvan a
belsô tartása és eltökéltsége arra, hogy számot adjon arról a világ-
ról, amelyben él, megkeresi a kerülô utakat. Érzésem szerint a hit-
vitázó drámáknak egy része egy ilyen furcsa és áttételes lehetôség
biztosítása, hogy elmondjunk dolgokat, amit – úgy tûnik – direkt-
ben elmondani nem lehet. Gátakat érzünk. Lehet, hogy ezek a gá-
tak magunkban vannak, saját félelmeinkrôl van szó pusztán, de
mint realitások azért megvannak bennünk kétség kívül.” (Maróti)

Csák Gyula író is megpróbál válaszolni Maróti Lajos kérdésére,
hogy „igényli-e ez a társadalom, hogy tükröt tartsunk elé”. De kis-
sé el is veszi Maróti hozzászólásának az élét, amikor azt fejtegeti,
hogy a kérdésre nem lehet egyértelmûen válaszolni, „csak bizo-
nyos jelekbôl következtetni. Ilyen jelek például azok, amelyekrôl itt
több kolléga beszélt, hogy a mai témát feldolgozó – színvonalasan
attraktív módon, izgalmasan feldolgozó – színpadi mûvek vonzzák
a közönséget; belenéznek az ilyen tükörbe. Van ilyen igény, egy bi-
zonyos közegben. Hogy az egész társadalomban van-e, azt nem
tudhatjuk, illetve tudhatjuk, hogy nincs még. A társadalomnak na-
gyon sok olyan szférája van, ahol még ezután kell ezt az igényt fel-
kelteni, feléleszteni. Mert fejlôdésünk adott szakaszában, millió
gondunkkal, bajunkkal küszködô világunkban nem olyan egyszerû
dolog új színházi közönséget teremteni, ha maga a színház – a ma-
ga polgári hagyományaival és a meglévô polgári hagyományok
iránt vonzódó közönséggel ellátva – nem tud ezeken túllépve az új
közönséghez is szólni, az új közönség iránt is vonzódni”.16

A tanulmány a következô kötet számára készült. Sándor L. István:
Repedések a rendszeren. Kultúra és társadalom a 70-es évek vé-
gén Magyarországon (Selinunte Kiadó, 2017.)

16 Csák Gyula hozzászólása. Alföld 1977/1. 53–75. o.

Illyés Gyula 1964-ben Fortepan, Hunyady József


