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ITI kongresszus Budapesten

Mintegy kétszáz színházi szakember vett részt
az ITI (International Theatre Institute) 13.
budapesti kongresszusán. Köztük rangos
színészek és rendezők, mint a szovjet Mihail
Carjov, az NDK-beli Walter Felsenstein, az
amerikai Allen Schneider, Ellen Stewart, a chilei
Agustin Siré, a finn Arvi Kivimaa, a román Radu
Beligan, és ismert drámaírók, mint az angol
Arnold Wesker, a francia François Billetdoux, az
olasz Aldo Nicolai vagy a kubai Hector Quintero.
A tanácskozás felmérte a színházi világ-szervezet
helyét az egyes országok színházi életében, és
vitát folytatott a színház fennmaradásáért
folytatott küzdelméről. Úgy hisszük, ez számot
tarthat a magyar színházművészek és
színházbarátok érdeklődésére is.

Jean Darcante főtitkári beszámolója éles és
őszinte hangú volt. Az ITI-nek - mint mondotta -
választania kell. Megmarad-e zárt nemzet-közi
szervezetnek, tovább adminisztrálja magát
anélkül, hogy bármi eredetit adna a világ szín-
házi életének, vagy pedig vállalja a kockázatot és
mer „veszélyesen élni".

Az ITI ugyanis a maga jelenlegi 48 tagorszá-
gával nem mindenütt egyformán hatékony. Né-
hány szervezetnek nincs széles körű tagsága.
Vannak vezetőik, de az ország színházi szak-
emberei nincsenek megfelelően képviselve. A fő-
titkári beszámoló szerint az ITI szervezet mint-
egy 35 országban aktív. Ha a 13 csak formálisan
létező központhoz számoljuk a helyi színházi
élethez alig kapcsolódó központokat is, akkor
kiderül, hogy az ITI tagszervezetei mintegy
felének sem személyi összetételét, sem tevékeny-
ségét tekintve nincs kapcsolata az élő színházzal.
Hogyan tovább?

A budapesti kongresszus az ITI nemzeti bi-
zottságainak eljövendő újraválasztásával kap-
csolatban két dolgot javasol: a tagszervezetek
biztosítsák a tényleges szakmabeliek minél na-
gyobb számú részvételét és ugyanakkor: az ITI
megfiatalítását is.

Az ITI helyzete kontinensenként rendkívül
eltérő, és nagyjából megfelel az adott országok
színházkultúrája fejlettségének. Európa és Észak-
Amerika csaknem minden országában működik
ITI szervezet (a két kivétel : Albánia és Írország).

Aránytalanul csekély a világ többi részének
aránya. Míg a fenti területekről tevődik ki a tag-
országok 8o százaléka, addig Ázsiából, Afriká-
ból, Latin-Amerikából, az egész ún. „harmadik
világból" mindössze az állandó tagországok tíz
százaléka kerül ki. Fekete-Afrikában még jó-
formán nincs szervezett színházi élet. Az ITI
megkereséseire azt válaszolták, hogy szívesen
fogadnának látogató külföldi társulatokat, vala-
mint technikai segítséget, szakkönyveket, szak-
embereket, de ők ezt a munkát nem tudják meg-
szervezni.

Beszámolójában a főtitkár felvetette, hogy a
gazdaságilag és színházilag egyaránt fejlett or-
szágok három-négy év alatt nem több, mint 50
ezer dollárnyi költséget vállalva pártfogolhatná-
nak és elindíthatnának a színházi fejlődés útján
egy-egy ilyen fejlődő országot.

Kedvezőbb a helyzet Észak-Afrikában és
Közel-Keleten, az arab világban. Egyiptomnak és
Libanonnak már közel egy évszázados modern
színházi múltja van. A közelmúltban Szíria is
tagja lett az ITI-nek. Irak és Jordánia - noha nem
rendes tagok - kapcsolatot tartanak a
világszervezettel. Algéria és Tunézia csatla-
kozásáról ugyancsak folynak az előkészítő tár-
gyalások.
Drámapályázatok

Az arab országok színházi életének további
fejlesztése érdekében az ITI az Unesco-val kar-
öltve 1967-ben arab drámapályázatot hirdetett. A
pályázaton hat ország (Egyiptom, Irak, Jordánia,
Libanon, Marokkó és Szíria) írói vettek részt. Az
országos első és második helyezettek drámáit a
rádió és a televízió is bemutatta. Egy nemzetközi
zsüri most bírálta el a hat ország által beterjesztett
hat legjobb darabot. A két legjobb dráma egy
egyiptomi és egy libanoni író műve. Mindkettőt
lefordítják angolra, franciára és spanyolra, és szó
van arról, hogy az első díjas művet az Unesco
fogja megjelentetni.

Latin-Amerikában az ITI-nek regionális
szervezete működik (I. L. A. T.) 9 tagországgal.
A közelmúltban lépett be Costa Rica és valószínű
Nicaragua és Jamaica csatlakozása is. A terület
színházi élete és ezzel egyidejűleg a szín-házi
szervezetek aktivitása a belpolitikai válto-
zásoknak megfelelően nagyon hullámzó. Sokszor
előfordul, hogy válságos időszakban meg-



szakad a kapcsolat a nemzeti ITI központ és a
világszervezet között. Az is megtörtént, hogy
Bolívia ITI képviselőjének a politikai helyzet
miatt Peruba kellett menekülnie. Mindennek el-
lenére a közelmúltban mégis meg tudták rendez-
ni a latin-amerikai drámapályázatot, amelynek
eredményét éppen a budapesti kongresszuson
hirdették ki. Az első helyezett Hector Quintero
fiatal kubai író, mellesleg a kubai delegáció tag-
ja. A díj című drámája a forradalom előtti évek-
ben játszódik, Kubában.

Foglalkozott a kongresszus az ázsiai közpon-
tok helyzetével is. Annak ellenére, hogy ebben a
térségben számos régi nagy színházkultúrájú
ország található, India kivételével a tagszerveze-
tek működése nem kielégítő. A kapcsolatok
számos országgal többször is megszakadtak, és
újrafelvételük után is eléggé formálisak maradtak.
Az indiai küldött, Som Benegal felszólalásában
rámutatott arra, hogy az ázsiai országok belső
gazdasági és politikai problémái sokkal
súlyosabbak, semhogy a külvilággal folytatott
kulturális kapcsolatoknak megfelelő figyelmet
szentelhetnének. Azt javasolta, hogy az ITI ke-
retén belül hozzanak létre egy ázsiai irodát. Ez
elősegíthetné az európai és az ázsiai színházi
kultúra közeledését, a gondolatok és a formai
megoldások kölcsönhatását, egymás értékeinek
jobb megértését, az információk és a szakembe-
rek cseréje útján.

Színházi világnap

Nem mindenki tudja, hogy az évek óta rend-
szeresen megtartott színházi világnapot is az ITI
szervezi. Minden évben más, rangos szín-házi
szakember és alkotó mondja el gondolatait a
színház mai szerepéről és jelentőségéről. 1969-
ben Peter Brook üzent a színház nevében, az
1970-es üzenet szerzője Dimitrij Sosztakovics
lesz. A tapasztalatok szerint a világnap az ITI
egyik legsikeresebb rendezvénye, mely a szín-
háztól távol állók figyelmét is a színházra irá-
nyítja. A kongresszus megállapította, hogy a
színházi világnap azokban az országokban sike-
rült a legjobban, ahol a rádió és a televízió is
megfelelő nyilvánosságot biztosított a színház
jelentőségét hangsúlyozó műsoroknak.

Nemzetek Színháza

Közel másfél évtizede annak, hogy a dubrov-
niki kongresszuson az ITI elhatározta a Nemzetek
Színháza szervezését. A Nemzetek Szín-házát
valamennyi ország társulatainak találkozására
tervezték. Az ötvenes évek végén és a hatvanas
évek elején ezek a találkozók és elő-

adássorozatok a szenzáció erejével hatottak. Az
utóbbi években azonban csökkent az érdeklődés.
A budapesti kongresszus elsősorban ezért tűzte a
témát napirendre. A vita során számos javas-latot
elfogadtak. Ezeket a Nemzetek Színháza
igazgatótanácsa elé terjesztik. A kongresszus
kérte a francia kormányt, hogy mielőbb tegye
meg jelölését a Nemzetek Színháza igazgatói
tisztére. Elhangzott az a javaslat, hogy a nemzeti
[TI központok biztosítsák a tagországok fiatal,
újat hozó társulatainak részvételét a fesztiválon.
Érdekes gondolat az is, hogy a Nemzetek Szín-
házát nem kellene mindig Párizsban tartani. Ha
évente máshol rendeznék meg, sokat nyerhetne a
vendéglátó ország színházművészete is. El-
hangzott olyan javaslat, hogy a Nemzetek Szín-
háza legyen versenyszerű fesztivál. Ezt azonban a
küldöttek többsége elvetette.

Szakmai találkozók

Az ITI fennállásának első 20 évében (tehát
1948-tól napjainkig) számos szakmai kollokvi-
umot, szimpoziumot, munkaértekezletet rendezett
a modern színház aktuális problémáiról.
Megemlítünk néhányat ezek közül: Modern
színházépületek (Nyugat-Berlin, 1960); A ren-
dezők jogai és kötelességei (Bécs, 1961); Nagy-
számú közönség részére rendezett előadások
színháztervezési kérdései (Athén, 1962); A szín-
játéktípusok elmélete keleten és nyugaton (Pá-
rizs, 1964); Klasszikus művek mai rendezése (Tel
Aviv, 1965); Az operarendezés napjainkban
(Lipcse, 1965); A totális színház (Új Delhi,
1966); A színház holnap (New York, 1967); A
politikus Brecht (Berlin, 1968); Az alkotó kí-
sérleti színház (Prága, 1968); A fiatal rendezők
problémái (Bukarest, 1969).

Az ITI szakemberei az elmúlt években öt
nemzetközi értekezleten cserélték ki tapasztala-
taikat a hivatásos színészképzés kérdéseiről.

A következő két évben a lengyel, a szovjet és
az NDK-beli ITI szervezet tervezi újabb szak-mai
találkozók megtartását.

Mi történt a bizottságokban?

A Tanulmányi és Tervbizottság 9 pontos ja-
vaslatot terjesztett a kongresszus plenáris ülése
elé a szakmai eszmecserék jobbá, gyakorlatibbá
tétele érdekében. Például találkozót javasolt fiatal
díszlettervezők, rendezők, drámaírók és színházi
építészek között az 1971-es második Prágai
Quadriennalé alkalmából. De célszerűnek tart a
javaslat hasonló találkozókat az egyes szín-házi
fesztiválok alkalmával is. Ezeken - mint
hangsúlyozzák - ne a formális megnyilvánulá-



soké legyen a szerep, hanem az olyan közös
problémákról cseréljék ki véleményüket, mint
„Az új színházi közönség érdeklődése felkelté-
sének módszerei és technikája", „A színházi fo-
lyóiratok szerkesztésének tapasztalatcseréje"
vagy a „Színháztudományi kutatások a modern
rendezés szolgálatában". A jelentés szerint ezek a
tervek csak akkor valósíthatók meg, ha a talál-
kozókra meghívják a 30-40 évesek generáció-ját,
mert máskülönben az ITI óhatatlanul az „ősz
veteránok klubjává" válik.

A kongresszus második szakbizottsága, amely a
zenés színházakkal foglalkozott, budapesti ülésén
alakult át állandó jellegű munkacsoporttá, és
ezentúl két kongresszus között is tart majd
megbeszéléseket. Tevékenységét meghatározta,
hogy egyik elnöke a nagy német operarendező,
Walter Felsenstein. Ez a bizottság nemcsak az
opera, hanem az operett, a musical és a balett
kérdéseivel is foglalkozik. Budapesti eszmecse-
réjük főleg arról folyt, hogy a mai opera-tolmá-
csolásnak van-e színházi értéke. A vitaindító
előadás hangsúlyozta, hogy az operaszerzők -
bármikor is éltek - műveiket nem egyszerűen
mint zeneműveket komponálták, hanem azért,
hogy azok színpadon jelenjenek meg. Az operát
tehát nem csupán zenés műfajnak kell tekinteni,
hanem olyannak is, amelyre érvényesek a szín-
pad törvényei. Felsenstein és az ITI Zenés
Színházi Bizottságának más vezetői úgy látják,
hogy a legtöbb operaházban az éneklés és a zene
mellett egyelőre csak harmadrangú szerepet
töltenek be a színjátékos elemek (színészi munka,
díszlet stb.). Véleményük szerint ez az oka annak,
hogy az operai előadások szinte csak zenei
élményt nyújtanak, és operában ritkán be-
szélhetünk felkavaró erejű színházi élményről.

Egy folyóirat jövője
Az ITI kiadványaival foglalkozó bizottság

borúlátó jelentést terjesztett be az ITI kétha-
vonként franciául és angolul megjelenő folyó-
iratáról, a Le Théátre dans le Monde-ról. A lap
olyan késve jelenik meg (még nyomdában van az
1968. évi 5. és 6. szám), szerkesztése olyan
mértékben megmerevedett és elavult, hogy nem
halogatható a gyökeres átszervezés. Úgy tervezik,
hogy az 1968-as 17. évfolyammal zárják a
jelenlegi folyóiratot, és 1970-től új, friss és vál-
tozatos formában jelentkeznek. Elvetik a be nem
vált gyakorlatot, hogy egy-egy számot bizonyos
témának vagy országnak szentelnek, ehelyett
teret nyitnak a legkülönfélébb és kisebb ter-
jedelmű cikkeknek, amelyek a gyakorlati szín-
házi élet egyes részproblémáival foglalkoznak.
Nagymértékben fejleszteni kívánják a lap kap-
csolatát az olvasókkal. Ennek elérésére nem
csupán új előfizetőket akarnak találni, hanem a

szerkesztőség az ITI központjai segítségével ki
fogja építeni a tagországokban az állandó leve-
lezők hálózatát. Így a színházi világlap kevés ké-
séssel minden fontosabb színházi fejleményről
tájékoztat majd. Valószínű, hogy a lap eleinte
kisebb terjedelemben és szerényebb formában fog
megjelenni, mint 1968-ig. De a pénzügyi deficit
nem fokozható tovább. Mihelyt az új folyóirat
széles olvasótábort harcol ki magának, lehetőség
nyílik a formai színvonal emelésére is.

Két társszervezet
A bizottsági jelentéseken kívül a kongresszus

foglalkozott két társszervezet jövőjével is. Kö-
rülbelül 12 éve, hogy megszületett a Díszletter-
vezők és Színházi Technikusok Nemzetközi
Szervezete, valamint a Színházi Kritikusok Nem-
zetközi Szövetsége. Ezek formálisan azóta is lé-
teznek, mint az ITI nemzetközi tagszervezetei, de
nem töltenek be semmilyen feladatot. Az ITI a
közelmúltban munkához látott, hogy élet-re
keltse a két szövetséget. A tagországok illetékes
szerveivel folytatott levelezés után végre június
első napjaiban a díszlettervezők szervezete
megtarthatta első kongresszusát Prágában. A
szervezetnek jelenleg 13 állam a tagja.

Ami a kritikusok nemzetközi szövetségét illeti,
ennek első kongresszusát májusban tartották
Párizsban. 16 tagországot huszonheten képvi-

seltek és a fejlődő országokból három megfigyelő
vett részt. A Szövetség megválasztotta végrehajtó
bizottságát, és kidolgozta tényleges munka-
programját.

Pénz, pénz, pénz

Az ITI akármelyik tervét vagy célkitűzését
tekintjük, szembetűnő, hogy az anyagi eszkö-
zökkel nagyon csínján bánik. Nem is lehet más-
ként. Az a támogatás, amelyet élvez (évi 36 000

dollár) a létezéshez elég, a cselekvéshez kevés.
Ezért valamennyi rendezvényét tagországai
szervezik. Ezek tagdíjaikkal és anyagi felajánlá-
saikkal lehetővé teszik, hogy a szerény, de mégis
egyetlen átfogó nemzetközi színházi program
megvalósuljon. A kongresszuson például a hol-
land ITI Nemzetközi Színházi Csereközpont
felállítását vállalta. A központ támogatást kap
majd a holland államtól és azoktól az országok-
tól, amelyek társulataikat külföldi vendégszerep-
lésre ajánlják. A központ segítségével a színházi
csere (amely eddig többnyire kétoldalú kulturális
egyezmények keretében történt) a jövőben



multilaterálissá fejleszthető. Hágában nyilván-
tartják majd mindazokat a komoly színházakat,
amelyek vendégszereplésre jelentkeztek és azokat
is, amelyek szívesen vendégül látnának másokat.

Lehetőségeihez képest a magyar ITI központ is
segítséget nyújt a színházi világszervezetnek.
Jean Darcante, az ITI főtitkára, a tagországok
színházi kutatói és gyakorlati szakemberei fi-
gyelmébe ajánlotta a Magyar Színházi Intézet
nemzetközi dokumentációját. Alkalomszerűen
már eddig is sok külföldi vette igénybe ezt a
gazdag anyagot. Remélhető, hogy ezután még
gyakrabban lesz a külföldi érdeklődők hasznára.

A z ú j vezetőség

Az ITI új végrehajtó bizottságának megválasz-
tásában 30 küldöttség vett részt. A bizottság 12

tagját a következő országok küldik ki: Argentína,
Csehszlovákia, Egyesült Arab Köztársaság,
Egyesült Államok, Franciaország, India, Kana-
da, Magyarország, Nagy-Britannia, Románia,
Svédország, Szovjetunió.

Mivel a szavazás első fordulójában Izrael,
Kanada és az NSZK egyformán 20-20 szavazatot
kapott, még egy fordulót rendeztek. Ennek
eredményeként került Kanada tizenkettediknek a
színházi világszervezet vezetőségébe.

Hazánkat a budapesti kongresszus harmadízben
választotta be újabb két évre a végrehajtó
bizottságba. A plenáris ülés felhatalmazta a vég-
rehajtó bizottságot, hogy ha szükségét látja, ki-
emelkedő személyiségeket kooptáljon soraiba.

A Nemzetközi Színházi Intézet 14.

kongresszusát Londonban tartják 1971.
júniusában. A 15. kongresszus megtartására a
szovjet, a 16.-ra pedig a kubai ITI szervezet
vállalkozott.

A tanácskozás hivatalos részét kétnapos nyil-
vános kerekasztal vita követte „A színház az
ember társa" címmel. A kongresszus ideje alatt
többször is találkoztak a magyar színházi szak-
emberek és a külföldi vendégek. A találkozókról, a
vitákról és beszélgetésekről később számolunk
be.

DERSI TAMÁS

Szilénusz feltámadása

A drámaíró Tersánszky

A kegyelmes asszony portréjáról és a drámaíró
Tersánszkyról sokat elárul a Katona József
Színházban bemutatott darab története. Régi
kéziratok böngészése, afféle irodalmi meddő-
hányó rendezgetése közben talált rá a szerző ifjú
költőbarátja. Maga Tersánszky alig emlékezett
erre a művére, amely tíz-valahány be nem
mutatott, hírből sem ismert színdarabbal, töre-
dékkel, egyfelvonásossal együtt porosodott a
kézirathalomban. A Thália Színház Kakuk Marci
felújítása óta tudjuk, hogy Tersánszky a húszas
években drámát is írt, az viszont meglepetés,
hogy meg-megújuló próbálkozásai alapján rutinos
színpadi szerzőnek tarthatnánk. Persze, ha írásai -
bármilyen műfajban - összeférnének a
szokványos-átlagos gyakorlattal. Hiszen ha azt
írta volna, amire az igazgatóknak akkor szük-
ségük volt, nem kellene most felfedezni, illetve
újra felfedezni színműveit. De vajon jogosan
használjuk-e ezt a kifejezést, amely kallódó ér-
tékek be- vagy visszakapcsolását jelenti az is-
meretek áramkörébe. Óvatosság nélkül szólva:
érdemesek-e ezek a művek az ismerkedésre,
méltóak-e szerzőjükhöz, vagy pedig sikertelen
kirándulás emlékét őrzik a prózaíró számára
idegen és meghódíthatatlan színpadi világban. Az
ismert darabok, tehát a létező színművek kisebb
része alapján úgy tűnik: Tersánszky nél-kül nem
lehet a huszadik századi magyar dráma teljes
színképét reprodukálni. Nem adott a színháznak
remekműveket, drámaírói rangja meg sem
közelíti a regény és a novella klasszikusáét.
Mégis érdemes kibányászni mostoha sorsú
darabjait, amelyek a kor társadalmi és kulturális
viszonyainak teljesebb megismeréséhez segíte-
nek, s a magyar dráma egyik - jórészt kiakná-
zatlan - lehetőségével szembesítenek.

Miért nem hoztak sikert annak idején? Mert ha
el is jutottak bemutatóig, sértették a közönség
önelégültségét és ásatag ízlését. Jellemző törté-
netet mond erről Tersánszky. Paulini Bélával
közös vállalkozásban mutatott be kabaréműsort a
Vasúti Hajózási Klubban. Nem mindenben



CALDERÓN: HUNCUT
KÍSÉRTET (KATONA
JÓZSEF SZÍNHÁZ)
MOóR MARIANN
(DONNA ANGÉLA)



CALDERÓN: HUNCUT KÍSÉRTET (KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ)
MOÓR MARIANN (DONNA ANGÉLA) És PÁPAI ERZSI (ISABEL)



CALDERÓN: HUNCUT
KÍSÉRTET (KATONA
JÓZSEF SZÍNHÁZ)
SINKÓ LÁSZLÓ
(DON LUIS)



CALDERÓN: HUNCUT KÍSÉRTET (KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ)
SZTANKAY ISTVÁN (COSME)



GOLDONI: KÉT ÚR
SZOLGÁJA
(JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ)
BODROGI GYULA
(TRUFFALDINO)

GOLDONI: KÉT ÚR
SZOLGÁJA
(JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ)
BENKŐ PÉTER
(SILVIO), VOITH ÁGI
(BEATRICE)



GOLDONI: KÉT ÚR SZOLGÁJA (JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ)
BODROGI GYULA (TRUFFALDINO), SUGÁR LÁSZLÓ (NÉMA KOLDUS)



GOLDONI: KÉT ÚR SZOLGÁJA (JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ)
VOITH ÁGI (BEATRICE), PÁLOS ZSUZSA (CLARICE)



GOLDONI:
KÉT ÚR SZOLGÁJA
(JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ)
BODROGI GYULA
(TRUFFALDINO),
VOITH ÁGI
(BEATRICE)




