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Milyen New Yorkban egy egyetemi fesz-
tivál?

A kérdés az elmúlt év novembere óta
izgatott. Akkor kaptam meg Mortimer
Clark professzor meghívását, legyek az
áprilisban rendezendő fesztiváljuk egyik
értékelője.

Tudjuk, számtalan vélemény - meg-
alapozott és előítéletnek minősülő - él
nálunk az amerikai egyetemeket illetően.
Milyen helyet foglal el közöttük a West-
chester Community College? Először a
térképen találom meg: New York belső
részétől, mondjuk a Manhattantől körül-
belül olyan távolságra, mint Budapesttől
Tatabánya. Külváros lehet, gyárakkal és
raktárakkal ?

Amikor odaérek, kiderül, menthetet-
lenül európai fejjel gondolkoztam. A kör-
nyék inkább kertváros, csupa egy- és két-
emeletes családi ház, eredetileg angol,
aztán amerikaiasult stílusban. Az első
hajnalban másfél órás séta, s meglepődöm:
sehol nincs kerítés, igaz, járda se.
Mindenki autóval jár. Gyönyörű pázsitok,
ismeretlen díszfák virágzanak.

A hirtelen környezetváltozás azért is
meglepő, mert mielőtt kiutaztam volna
Westchesterbe, illetve annak Valhalla (így,
szimpla V-vel) nevű kerületébe, két napig
New York belső részeiben laktam. Jártam
a híres Greenwich Village-ben és a China
Townban. A Harlembe nem mentünk be.
Kísérőm finoman így fogalmazott: nem
akarok ott defektet kapni. A piszok, az
utcai szemét valóban lenyűgözően
elképesztő. Miként a nyüzsgés. A fekete,
sárga, barna és fehér ember az összes
lehetséges variációkkal mind egy-szerre
együtt; neonok nappal is, kavargás,
ácsorgók és rohanók, autók, tömeg. De
sokszor elfogott a félelem: megölnek a
narkotikusok. A legszörnyűbb alakok
szólítják meg és le az embert, olyanok,
akikről itthon azt mondjuk, húsz fillért
nem bíznék rá. Máshol egy apáca egyked-
vűen ül, előtte tányér, amelybe a centeket
dobják. Ő valahogy nem fél. A Manhattan
déli része, ahol ezek a kerületek vannak, a
maga vibrálásával, izgatottságával,
felhőkarcolóival, a színes és feszült és
gyakran fenyegető légkörével mégis

furcsamód vonzó. Itt, Westchesterben-
Valhallában pedig nyugalom és idill,
ahhoz képest. Mókusok ugrálnak, de nem
barnák, hanem világosszürkék, galambok
repdesnek, de nem házigalambok és nem
is balkáni gerlék.

A College, mint egy hatalmas park.
Egymástól három-négyszáz méterrel el-
választott, viszonylag kicsiny épületek,
egy-egy tanszék (fakultás). Csak a diák-
központ nagyobb, itt az étterem és a
kocsma. Az épületek között hatalmas fák,
vastag pázsitok és utak. A hallgatók ott
sem csak az utakon járnak: a pázsiton
kikoptatott ösvények jelzik a rövidebb
utat. Mert a parképítők itt sem tudják,
hogy az emberek lerövidítik útjaikat, ahol
csak lehet.

Az egyetemről kiderül, kitűnő felsze-
reltsége, úgynevezett tanítóegyetem.
Vagyis a tanárok nem foglalkoznak tu-
dományos kérdésekkel.

A fesztivál - ott is - fogadással kezdődik.
Westchester White Plains nevű
legnagyobb részében, egy művészeti ga-
lériában, vagyis műkereskedésben. Két-
szintes, nem nagy helyiség, zsúfolva a
fesztivál külföldi vendégeivel és a hely-
béli előkelőségekkel. Itt találkozom elő-
ször a meghívott magyar együttessel, a
Műegyetem Szkéné Színpadának tagjai-
val. Hivatalos aktus is van, a bemutatás és
a beszédek. Elkezdődött háta számom-ra
legfurcsább ceremónia, a bemutatás-show.
Később tudtam meg, hogy négy napig így
lesz. A név mindig a bemutató-szöveg
legvégén hangzik föl, olyan hang-
hordozással, mintha az illető a világ nyol-
cadik csodája lenne. De itt ez a normális, a
szokásos. (Később láttam a tévében az
amerikai szépségkirálynő-választást. Hát
az volt csak a show!) Bemutatják a helyi
előkelőségeket, az egyetem vezetőjét, a
polgármestert, az AITA (az amatőrök
nemzetközi szövetsége) norvég szár-
mazású főtitkárát, I. Ytteborgot, Mr.
Walter Lucast, értékelő társamat, és en-
gem. Mindenkinek rögtönzött beszédet
kell mondania. Majd jönnek a külföldi
együttesek: finnek, hollandok, írek, an-
golok, nyugatnémetek, mexikóiak, kana-
daiak és a magyarok. Aztán öt-tíz perces
beszélgetések kis csoportokban vagy ket-
tesével, mert a kis helyiségben mindenki
vándorol. Egy ősz úr csak úgy közli, most
jött Miamiból, mert nem bírta a hőséget.
Ohh! - gondolom. Aztán egy csinos, szőke
hölgy kérdi, milyen a Fekete-tenger, mert
mi magyarok biztosan ott nyaralunk
minden nyáron. Ohh! - gondolom újra, de
magamban hozzátéve:

hát ez is igaz? - hát minden közhely igaz?
És a szabványos kérdések: Először jár az
Államokban? Es hogy tetszik?

Végre megtudom, ami a legjobban izgat,
hogy miként zajlik le az értékelés. Négy
napig tart a fesztivál, az első és harmadik
napon Mr. Walter Lucas, a másodikon és
negyediken én értékelek. Amint vége van
az egyik előadásnak, ki kell menni a
színpadra, azonnal el kell mondani a
véleményemet a közönségnek és az
együttesnek. Este egyedül dönt az aznapi
értékelő a díjakról. Egy-egy napon tehát
egytagú zsüri van. Naponként ki lehet
osztani hat nagyobb és több kisebb díjat.
Az első és második, illetve a harmadik és
negyedik napon majdnem ugyan-azok az
együttesek lépnek fel, s így két értékelőtől
is kaphatnak díjakat. Vagyis okleveleket.
Furcsa szokás, Európában nem így szoktak
zajlani az értékelések.

Az előadásokat mindig Mortimer Clark
professzor konferálja, az értékelőt minden
egyes alkalommal ő mutatja be, s láthatóan
egyáltalán nem kényszerből teszi, vagyis
ezt az „alantas" feladatot cseppet sem
szégyelli. Európában - vagy nálunk? - ez is
másként szokott lenni. Mert tanszékének
hallgatói mindenben rendelkezésére állnak.
Ők segítik-kísérik a külföldieket, este ők
szállítanak haza saját autójukon. Az egyiké
rozoga, félek, hogy egy kanyarban
szétesik, a másiké a legújabb luxuscsoda.
Egyszer megüti a szemem a kívülről is jól
látható felírás: „Ne lőj rám! Diák vagyok!"
Hát így.

A körülbelül háromszáz személyes szín-
házteremben mindig sokan vannak (két-
száz méterrel arrébb épül az új színház-
épület), és iszonyatos a hőség. Az én nap-
jaim egyikén ömlik az eső, és olyan nagy a
páratartalom, hogy bent is nedves a levegő.
A színpad elég tágas, a világítási technika
megfelelőnek látszik a nézőtérről. Reggel
nyolctól este tizenegyig tartanak az
előadások, délután ötkor más-fél órás
vacsoraszünet. Az értékelőnek a lunch-öt -
szendvics, gyümölcs, tonik --úgy viszik a
nézőtérre. Nehéz munka, de több dologból
realizálom, hogy ha itt munka van, akkor
munka van. A közönség állandóan
mászkál. Egyszer, a z iszonyatos
hőségben, leül mellém vastag anorákban
egy ázsiai fiatalember, jegyzetel két
előadás alatt, aztán elmegy. Mások tíz
perceket töltenek benn, de a többség itt ül
egész nap.

Összesen huszonkét előadást láttam.
Szövegük jellege, témája szerint nagyon
különbözőeket. Színvonalukat tekintve is.



Voltak együttesek a mi középiskolá-
inknak megfelelő „high school"-okból,
különböző egyetemek csoportjai, az
úgynevezett „idősek klubjainak"

együttesei (három is, 5 5-60 éves
átlagéletkorú színészekkel), illetve
félhivatásos és hivatásos együttesek. Az
előadott művek között éppúgy volt ismert
író egyfelvonásosa (Pirandello, O'Neill,
Albee, Saroyan, Ghelderode), mint
kevésbé is-mert fiatal amerikai írók műve
(Jason Miller, Renée Taylor), Peter
Handke szavak nélküli drámája, a Das
Mündel will Vormund sein; James Saunders, a

finn Juhani Peltonen drámája, illetve mint
a bulvárszerző Terence Rattigané. Körül-
belül az előadások felének a szövegét
maga az együttes írta vagy válogatta.

Nem mindegyikük célja, hogy elsőd-
legesen művészi-esztétikai hatást keltsen.
Ismeretes, hogy Nyugat- és Észak-
Európában az amatőrök és félhivatásos
együttesek a színjátszást pszichoterápikus
célra éppúgy felhasználják, mint az
emberek közötti kapcsolatok létesítésé-
nek gyakorló terepeként, vagy éppen
társadalmi jellegű gondolatok-problémák
érzékeltetésére és felkeltésére. Néha az az

elsődleges céljuk, hogy a nézőknek
gondolatok jussanak eszükbe. Egy
Utrechtben működő holland együttes,
neve Damen und Herren, hat tagból áll, akik
egy akadémián, amelyen a szín-játszást
mint nevelési eszközt tanítják, már három
éve dolgoznak együtt. Külön kis
csoportjukat az érdekli, hogy miként lehet
a színjátszás segítségével a felnőtteket
nevelni. Közösen írták a szöveg-könyvet,
a címe: Zsöllyék. Hat ember ül a moziban.
Élvezik vagy unják az elő-adást, de
amikor annak vége van, nem tudnak
felkelni a székről, mert mind-egyikük
odaragadt. Erre az alapsémára épül a
produkció problematikája: miként lehet
egy kis közösség vezetőjévé lenni, illetve
azok fölött a hatalmat megszerez-ni,
aminek következtében a szűk helyhez
kötöttségtől meg lehet őket szabadítani.
Egymás után hat embernek a témával
kapcsolatos napi fantáziái, vágyai jele-
nítődnek meg. Az odaragadt embereket a
tudománnyal, az erőszak kétféle módjával,
a szexualitással, a játékossággal és
demagóg szónoklattal, demagóg szöve-
gekkel próbálja ki-ki a saját vezetésének
jogosságáról meggyőzni. A hatalom alatt
álló emberek fel tudnak kelni a székekről,
de ennek az az ára, hogy valakinek az
irányítása alá kerüljenek. Az előadás sem-
mire sem ad választ, „nyitott végű" pro-
dukciónak is nevezik. Így nem tudjuk,

van-e még több út és mód a kisebb-na-
gyobb csoportok meghódítására, hogy
miért épp csak valakinek a hatalma alatt
álló ember tud megszabadulni a szűk kis
helyhez való „ragasztódásától", miért épp
egy mozielőadás a keret stb. Otthonukban
ugyanis csak olyan előadásokat
rendeznek, amelyek után a fentiekről és
még sok másról vitáznak-beszélgetnek a
nézőkkel. Előadásuk célja egyértelműen a
vélemények-gondolatok felkeltése és meg-
vitatása, s nem az esztétikai-művészi-szín-
házi élmény kiváltása. Persze, ennek el-
lenére igen nagy hatású előadás volt, a
fesztivál egyik nagy sikere.

A Westchester Community College
egyik drámaszakos hallgatója monológot
adott elő, amelyet ő maga írt, saját
megtörtént életeseményei alapján. A
szöveg megírása, a próbafolyamat és az
előadás egyértelműen pszichoterapikus
célokat szolgált. Mindez számomra fel-
vetette a színjáték határainak kérdését.
Színjáték-e az, ahol valaki önmaga valódi
életéről vall másoknak, ahol valaki nem
másvalakit játszik-alakít, hanem önma-
gát, szigorúan csak önmagát?

Egyébként is, feltűnő volt a pszicho-
lógiai aspektusból történő privatizálás; a

saját élmény, a velem megtörténtek, a
kizárólag a saját tapasztalat volt a cso-
portok által írott szövegek legtöbbjének az
alapja, amit a mellékelt programokban
mindig hangsúlyoztak is. Ennek leg-
megfelelőbb formája a monológ, volt is
belőlük jó pár, s ezeket még akkor is át-
hatotta a pszichologizáló privatizálás, ha
mások által írt szövegből állították össze.
Ugyanakkor, esetleg éppen ezért, talán
egyetlen dráma vagy színjátékszöveg sem
foglalkozott elsőrendűen társadalmi
kérdésekkel. Minden efféle probléma csak
mellékesen, az egyedi-egyéni
pszichológia perifériáján került elő. Volt
például egy előadás, Keresés volt a címe.
Mindenki saját egyéni útjait próbálta ke-
resni, a sajátját, a csak reá jellemzőt. Ezt
persze jobbára csak elmondták, semmi
érdemlegeset nem tudtak mondani.

Itthon azt gondolhatnánk, hogy egy
New Yorkban megrendezett egyetemi
fesztiválon sok lesz az úgynevezett mo-
dern produkció, hogy változatos, újszerű
színpadi megoldásokat lehet látni. Nos, ez
nem bizonyult igaznak. Hadd valljam
meg, a magam részéről csak örültem
ennek. Mintha az ott látottak is azt bizo-
nyítanák, hogy vége már az elmúlt évtized
újabb „bolond színházának", akár a

valódinak, akár a mindenáron újat akaró
törekvéseknek. Úgy tűnik, s ezt a beszél-

getések is igazolták, hogy az egyetemi
színjátszás a „hagyományoshoz" tér
vissza, a „szabályos" formákhoz, s a
fiatalok új törekvése éppen ez.

Pedig épp a Westchester Community
College drámatanszékének hallgatói adtak
elő egy eléggé sikamlós, illetve - ha
tetszik - nyíltszíni szexre csábító szöveget,
az Alan Bennett nevű fiatal angol drámaíró
Habeas Corpusát, Mortimer Clark
professzor rendezésében. Féltem az elő-
adástóI, pontosabban az értékeléstől,
persze nem az esetleges szexlátvány miatt.
Az ember mégsem lehet szigorú ven-
déglátójához, ugyanakkor meggyőződése
és ítélete is van. Szerencsére nem kerültem
kínos helyzetbe, mert kitűnő előadást
produkáltak. És mindenféle hatásos szex
vagy meztelenség nélkül. A darab ugyanis
testünkről szól, arról, hogy a dráma
szereplői vállalják szexuális szen-
vedélyüket, mely az életet vezérlő erők
között az egyik legerősebb. A mű is igen
jó, könnyed vígjáték, a szó „klasszikus"

értelmében. Mindenki másra vágyakozik,
mint aki éppen van neki, régi kapcsolatok
bomlanak fel, vagy derül rájuk új fény;
régi szeretők találkoznak, a gyermek
megszületése után vagy tizennyolc évvel.
Az előadáson ritkán lehetett hangosan
nevetni, de a néző minden pillanatban a
hangos nevetés határán járt, vagyis
nagyon kellemes benső állapotot idézett
elő. Említsünk meg egy színész-nőt a
kitűnő együttesből, a nagyon tehetséges,
tizenkilenc éves Joanne Cavellt.

Az egyéni teljesítmények közül talán a
legjobb egy ír színésznőé volt, Phyl
Horgané. Írországban népszerű, sokat
játszott drámát adtak elő, Frank Carney
The Righteous are hold című művét, s ő ját-
szotta a női főszerepet. A darabról semmi
jót nem lehet elmondani. 1945-ben Nyu-
gat-Írországban, egy parasztcsalád kö-
rében játszódik, s afféle vallási apológia.
A leány Londonban dolgozott, ahol egy
spiritiszta társaságba keveredett, s mint
médiumot megszállta az ördög. Haza-jőve
az orvos pszichikusan akarja kezelni és
gyógyítani, de a pap szerint exorcizmusra
van szükség. Ez - 1945-ben! - a pap és az
orvos nagy vitája-veszekedése után meg is
történik. Az ördög a lányból kimegy, ő
most már nem tapossa a keresztet és a
Mária-szobrot. A pap azonban meghal,
valószínűleg a kiszabadult ördög ölte meg.
Az orvos elismeri vereségét, illetve a pap
igazát. S mindezt a darab és az előadás
komolyan állítja. Phyl Horgan azonban
kitűnően játszotta ezt a főszerepet, már a
belépése jó érte-



lemben dermesztette meg a nézőket.
És most, amikor a fesztivál legnagyobb

sikerű, legjobb produkciójáról lenne szó,
nehéz helyzetben vagyok. New York
messzire van, s ugye a messziről jött
ember azt mond, amit akar. Pedig való
igazság, hogy a Szkéné együttes
Fölszállott a páva című produkciója aratta
a fesztivál legnagyobb sikerét, a három-
négy igen jó előadás között. S ezt azért
mondom, mert hazai közvéleményünk
biggyesztheti ajkát: milyen lehetett akkor
a többi? Itthon is kitűnő produkció ez,
meggyőződéssel vallom, s megítélésem
szerint Mort Clarknak kitűnő színházi
érzékét-értését bizonyítja, hogy ezt az
együttest és ezzel hívta meg. Nagy siker
volt annak ellenére, hogy nem magyarok
számára nehéz megérteni. A nézők
kezébe adott ismer-tető és a vers angol
fordítása segített tájékozódni az előadás
tartalmát-témáját illetően, de teljes
appercipiálása természetesen a mi
kulturális hátterünkből s történelmünk
ismeretében lehetséges csak. Arról szól
ugyanis, hogy a vers megírásától
kezdődően a különböző történelmi
időszakok és politikai csoportosulások
miként használták föl a vers eszméit,
szövegeit a maguk céljaira. Az
előadásban kizárólag az Ady-vers szöve-
gei, sorai, különböző részletei hangzanak
el, s a fenti problémát a szöveg elmondá-
sának módja, a benső magatartások, a
színpadi csoportképek és alakzatok,
valamint a mozgások, gesztusok és a
hanghordozás nyilvánítja ki. Teljesen
természetes, hogy ezt a tartalmat a kül-
földi hallgatóság nem volt képes teljesen
megérteni és felfogni. A színház azonban
internacionális művészeti ág, s ezért két
tényező képes volt eltüntetni a tartalmi
megértés nehézségeit. Először az előadás
igen erős dinamikája, a gyorsan változó

színpadkép, vagyis az együttes mozgatása
és mozgása; másodszor a szereplők
átéltsége, a szenvedély, a benső erő, ami-
vel játszottak. A beszélgetések során
többen megkérdezték, hogy a rendező-
nek, Wiegmann Alfrédnak milyen sokat
kellett dolgoznia, míg művészi produk-
cióvá változtatta azt a sok személyes
szenvedélyt és emóciót, amely minden
egyes színjátszót eltöltött a társadalmi
problémát illetően. Faggatták is munka-
módszeréről. Értékelő kollégám, Mr.
Walter Lucas is mondotta az utolsó na-
pon, hogy az egész fesztivál során a ma-
gyarok váltották ki belőle a legnagyobb
megrendülést, s vitathatatlanul a legjobb
produkció volt.
Milyen hát New Yorkban egy egyetemi
fesztivál? Attól eltekintve is, hogy New
Yorkban van - s az ember ezért sok más
dolgot is lát, hall és tapasztal - fölöttébb
érdekes és még inkább tanulságos. Sok
tekintetben egy európainak - vagy csak
egy magyarnak? - furcsa és szokatlan.
Hiszen egyszemélyes zsüri van, nincs
pénz- vagy ajándék-díj, csak oklevél, amit
a professzor maga tölt ki esténként, és van
tizenkét előadás egy napon. És van sok
érdekes ember Kanadától Hollandiáig, és
itt van Mort Clark, akiben nagyon
barátságos, nagyon mélyen érző, humánus
embert ismerhettünk meg. S valaki
megkérdezi, hogyan viszonyulunk a hazai
politikai helyzethez. Es aggódik a válasz
miatt, nehogy fanyalogjunk. Mert ő
kommunista, mondja sziklaszilárdan és
büszkén. És nevet és örül, mert egyáltalán
nem fanyalgunk. És senki nem szidja, a
szocializmust, még halványan sem. s
nincs hókuszpókusza színpadon, nem
vetkőznek meztelenre; de. . . nincs
határozott társadalmi probléma sem. Sok
mindent másként lát az ember egy New
York-i egyetemi fesztivál után.

CSETNEKI GÁBOR

Egy hét Wroclawban

A megújult wroclawi fesztivál a világ
amatőr színjátszásának sokféleségét de-
monstrálta, éppen ezért kissé megkésve is
érdemes néhány előadás felidézésével az
általánosítható tapasztalatokról szólni.

A színház és a képzőművészet határán

A lublini KUL látványszínpad játékmód-
ja idehaza jószerivel ismeretlen, talán az
Orfeó bábegyüttes munkájával rokonít-
ható. Nedvesség című animációs játékuk a
belső tudatfolyamatok színi megjelení-
tésére tesz kísérletet. Szó nem hangzik el,
cselekmény nincs, csak felvillanó-el-
enyésző, önmagukat és egymást értelme-
ző maszkok, tárgyak, emberi arcok je-
lennek meg. Az előadás lényeges hatás-
eleme a sötétség és a zene.

A nézőtér sötét. A padlót s kétoldalt a
játékteret nylonborítás fedi. A zene
bugyborékol, örvénylik: mintha víz alatt,
egy akváriumban vagy egy cet
gyomrában lennénk. Egy keretben hal-
ványan megvilágított fehér maszk jelenik
meg, majd lassan eltűnik. A második
keretben női bábut látunk, a harmadikban
férfiarc lebeg, fejjel lefelé. Az arcok öt-
tíz másodpercre bukkannak fel, lilás,
narancsos fényben. Az első maszkot lát-
juk újra, közben hosszú haja nőtt, szél
lengeti, kócolja. Majd fantasztikus, moz-
dulatlan táj. Hirtelen mozgás indul a
képben, női kéz válik ki a háttérből, s a
táj maszkos arccá alakul. A kéz tapogat-
va, óvatosan lehántja a maszkot: hunyt
szemű, gyönyörű női arc bukkan elő. A
férfifej körben forog a harmadik rekesz-
ben. A nylonfal közben lélegzik, pulzál.
Fekete drapéria ereszkedik le, meztelen,
élettelen lábak csüngnek ki alóla, sárgák,
viaszosak, víz csepeg róluk. Három bábut
emel, dobál a víz. Majd ringlispilen
bábucsonkok, a lezáratlan múlt emlékei.
Elöl három kabát emelkedik fel,
kabátujjukat mozgatják, gesztikulálnak,
diskurálnak.

Kiürült, halottnak látott világ tárgyi
lenyomatai ezek; a bemutatás tárgyilagos,
rideg. A motívumok összekapcsolását,
befogadását és a sötétség kitöltését a
nézőnek egyszerre kell elvégeznie, azaz
az előadásban fontos szerepet kap a
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