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A realizmus: a
kor kihívása

Ha egymáshoz hasonlítjuk Budapest és
Moszkva színházi életét - s nekem eb-ben
az évben alkalmam nyílott ilyen
összevetésre - rögtön szembeötlenek
bizonyos rokon vonások és hasonlóságok.
Nem nehéz észrevennünk ezek sorában,
hogy a magyar és a szovjet drámaírásban
olyan folyamatok mennek végbe, amelyek,
ha nem is egészükben, de legalábbis sok
vonatkozásukban, megegyeznek, azonos
irányba mutatnak. Elegendő csak Gelman
azon színműveire gondolnunk (Egy,
értekezlet jegyző-könyve, Visszacsatolás, Mi,
alulírottak), amelyek az utóbbi
esztendőkben jelen-tősen megváltoztatták
színpadi művészetünk légkörét, vagy azon
fiatal szerzők, Alekszandra Szokolova,
Alekszej Kazancev, Ludmilla
Petrusevszkaja, Viktor Szlavkin
darabjaira, amelyeket mind gyakrabban,
mind izgalmasabban állítanak színpadra
rendezőink, és amelyek immár határozott
hangot, irányt kép-viselnek
repertoárunkban, s máris rá-jövünk, hogy
az említett művek szoros szellemi
kapcsolatban vannak a legerőteljesebb
magyar színpadi szerzők alkotásaival.
Említhetném példaképpen Örk é n y István,
Szakonyi Károly, Hernádi Gyula, Csurka
István nevét, akik - véleményem szerint -
kiváló írók. Műveikben nemcsak a
kiélezett és agreszszív (sokkoló) színpadi
megoldások iránti vonzalom nyilatkozik
meg, hanem egyfajta nagyon határozott
eszmei pozíció is, s ennek ma különösen
nagy perspektívája van.

Itt kell megjegyeznem egyébként, hogy
számomra az Almási Miklós által
előterjesztett, a mai magyar drámát elemző
referátum nagyon meggyőzőnek, nagyon
alaposnak tetszett. Távol áll tőlem az
önhitt szándék, hogy bármivel is
kiegészítsem Almási pontos tárgyisme-
retre támaszkodó eszmefuttatását. Már
csak azért sem tehetem, mert én nem ren-
delkezem ilyen tárgyismerettel. Annak
azonban, hogy összevessek néhány, a

* Felszólalás a magyar és a szovjet színházi
szakemberek 1979. május 24-én Moszkvá-
ban tartott szakmai tanácskozásán.

magyar és a szovjet drámákban egyaránt
föllelhető motívumot, megvan a maga
értelme, különösen akkor, ha ez-által
lényegi, alapvető dolgok tárulkozhatnak
föl.

Elsősorban arra a bátor, nyílt társa-dalmi
és nemzeti önvizsgálatra gondolok, amely
érezhetően erősbödő tendenciaként van
jelen az utóbbi időkben a színpadokon, s
kelt nagy közfigyelmet mind
Magyarországon, mind a Szovjetunióban.
A szovjet és a magyar drámaírók
megalkuvás nélkül lépnek föl a mai
társadalomban tapasztalható rend-
ellenességek ellen, az olyan idült beteg-
ségekkel szemben, mint amilyenek pél-
dául a nemzeti gőg vagy a magamutogató,
hazug álpatriotizmus. A színháznak ez a
csillapíthatatlan, harcos pozíciója
társadalmi és esztétikai vonatkozásban
egyaránt örvendetes és hasznos. Sőt, azt
mondanám, hogy az adott esetben az
esztétikai és a politikai vonatkozás
egybeesik. Országaink politikájáról-- akár
a külpolitikáról, akár a belpolitikáról van
szó - a sajtó az utóbbi időkben hiteles
valóságérzékkel tudósít. A gazda-sági-
társadalmi helyzet józan, tudományosan
pontos és alaposan átgondolt, minden
létező komplikációt és ellent-mondást
figyelembe vevő elemzésére való törekvés
arra ösztönöz, hogy egyenesen nézzünk
szembe a valósággal, egy pillanatra se
forduljunk el némely kevéssé vonzó
jelenségtől, hanem ellenkezőleg:
figyeljünk rájuk állhatatosan, kitartóan.

Az idő felgyorsult. Megváltozik, szét-
töredezik, átalakul a megrögződött élet-
forma, s a törésvonalak mentén nem-
egyszer föltárulkoznak-elővillannak azok
az éles ellentmondások, amelyek koráb-
ban a mindennapi megszokás leple alatt
észrevétlenek maradtak. Másfelől viszont
ebben a felgyorsult időben minden terü-
leten - a gazdaságtól a szellemi szféráig -
követelően jelentkezik a szociális lét
stabilizálása, az élet új, szilárd és meg-
bízható elveinek kialakítása, ésszerű
szabályozása és tartós rendezettsége iránti
igény.

A színpad az adott körülmények között
teljes nyíltsággal közvetítheti és kell hogy
közvetítse az igazságot. Más szóval: az
idő realizmust követel, de nem „rózsás",
nem megédesített, hanem - éppen
ellenkezőleg - abszolút becsületes,
agresszív realizmust. A társadalom és a
nemzet, a társadalom és a nép szellemi
egészségének a legjobb bizonyítéka az, ha
a művészetekben jól és tisztán hallható az
igazság hangja, az, ha a

művészet bátran él az önbírálat fegyve-
rével. Nos, ezért tartozik legörömtelibb
budapesti élményeim közé Csurka Istv á n :

Házmestersirató című darabjának
vígszínházi előadása, Horvai István ren-
dezésében. Csurka István igen tempera-
mentumos, gazdag tehetségű író, s ami
rendkívül ritka, csalhatatlan színházi
ösztönnel, meglepő színpadérzékkel ren-
delkezik; ezt bizonyítja a dráma fölépí-
tése, bravúros lendülete, minden egyes -
hol keserű, hol humorral teli - össze-
ütközése, végszava. Ami pedig a legfőbb :
Csurka úgy alkotja meg színműveit, hogy
bennük a való élet drámája sűrűsödik-
koncentrálódik, forr és pezseg, a való élet
drámája árad belőlük a nézőtérre.

Több minden tetszett nekem a Víg-
színházban. Egészében véve hallatlanul
tehetséges, friss, életképes színház ez.
Tetszett a Marton László rendezte eredeti,
politikus-poétikus, zenés ifjúsági revü, a

Harmincéves vagyok. Tetszett egy másik
rendező, Valló Péter munkája, a lengyel
Gombrovicz Operett című szeszélyes-
különös, régi darabjának szín-padra
állítása. Ebben az előadásban is-mertem
meg a társulat sok színészének a
virtuozitás fokáig kiművelt mesterség-beli
tudását. S mégis, Horvai István Csurka-
rendezése látszik számomra a
legfontosabbnak. Nemcsak azért, mert
kitűnő alakítást nyújt benne Tábori Nóra,
Szabó Sándor, Tahi Tóth László, Hernádi
Judit és Koncz Gábor, hanem legfőképpen
azért, mert érezhető benne az az állhatatos
törekvés, hogy a legszorosabb közelségbe
kerüljön a mai, való élettel, hogy ne
hagyja figyelmen kívül az élet
legcsekélyebb, de jellemző apróságát,
egyetlen hiteles részletét sem.

Budapesten több rendező és színész
beszélt meleg szavakkal a Sztanyiszlavsz-
kij művészete iránti elkötelezettségéről.
Horvai tettekkel bizonyította ezt. Így
aztán ésszerűnek és természetesnek tar-
tottam meghívását a moszkvai Művész
Színházba, Csurka István Eredeti hely-
színének megrendezésére. (Nálunk a da-
rab M o z i címen fut.) A Horvai rendezte
moszkvai előadás nagy vitákat váltott ki.
E viták utórezgései mostani konfe-
renciánkig is elértek. Úgy gondolom, az
efféle viták az adott esetben elkerül-
hetetlenek. Először is azért, mert Csurka
darabja eredendően polémikus természetű,
azzal a szándékkal íródott, hogy
összeütközéseket, nézeteltéréseket pro-
vokáljon. Másodszor pedig azért, mert
Horvai egy olyan színházban rendezte
Csurka darabját, ahol azokhoz a követel-



ményekhez, amelyeket annak idején
könyörtelenül diktált és írt elő Szta-
nyiszlavszkij, ma sajnos, távolról sem
mindig igazodnak. Ez meglátszott az
előadáson is. A tömegjelenetekben Horvai
még érvényt tudott szerezni rendezői
akaratának, de Jevgenyij Jesztyignyejevet,
a kiváló komikust már nem volt ereje
rábírni, hogy a főszerepet valamivel
komolyabban, több drámaisággal formálja
meg. Jevgenyij Jesztyignyejev ellenállt a
rendezőnek, s evvel alaposan elrontotta az
előadást. Horgai itteni munkáját - ennek
ellenére is - egészében sikeresnek tartom.
Nagy-szerűen dolgozott a keze alatt Alek-
szandr Kaljagin, nagyon jó volt Böröcker
szerepében Oleg Jefremov, dicsérni lehet
az Erzsébet szerepét alakító Angelina
Sztyepanovát. Az előadás - Alekszandr
Gelman új darabja, az Oleg Jefremov
rendezte Mi, alulírottak mellett - szerves
részévé vált a mai moszkvai Művész
Színház repertoárjának.

Amikor azt mondom: a kor követel-
ménye a realizmus, akkor ezt úgy gon-
dolom, hogy napjaink realizmusának
stilárisan sokszínűnek, s - még egyszer
hangsúlyozom - agresszívnek (sokkoló-
nak) kell lennie. Ezért a legerőteljesebb
(legaktívabb), olykor a groteszkbe hajló
színpadi kifejezésre való törekvés több,
mint szükségszerű. Bizonyítják ezt véle-
ményem szerint szovjet rendezőink más
magyar szerzőkkel történt színpadi ta-
lálkozásai is, az olyan előadások, mint
például Örkény István: Macskajátéka a
moszkvai Mosszovjet Színházban vagy
Szakonyi Károly: Adáshibája a leningrádi
Bolsoj Dramatyicseszkij Színházban.

Örkény komédiája Inna Dankian ren-
dezésében - mindenekelőtt Irina Kartaseva
(Erzsébet) és Ludmilla Saposnyikova
(Giza) csodálatos kettőse jóvoltából --
groteszk és ugyanakkor tragikomikus
feszültséggel telítődik. Én nem nevezném
„elégikusnak" ezt az előadást. (Bár azt
hiszem, az „elégikus komédia" kifejezést a
színház sem minden irónia nélkül
használja.) A darabban a komédián átsüt a
szenvedés, a nevetésbe fájdalom vegyül.
Az elégia látszat, elérhetetlen álom csupán:
mögüle elsöprő erővel tör fel-színre az író
közvetítette gondolat; arról, hogy
mennyire sivár a hontalanság, bárha
anyagilag teljesen biztos létet is kínál, s
mennyire teljes életet biztosít a szülőföld
még akkor is, ha az otthonlét fáradságos
munkával, kényelmetlenségekkel teli.

Georgij Tovsztonogov rendezése (Sza-
konyi Károly: Adáshiba) szintén kétség-

bevonhatatlanul érdekes munka. Külön
szót érdemel Zinaida Sarko alakítása
Bódog feleségének szerepében, és a fiatal
színésznő, Nyemcsenko játéka (Saci).
Leginkább az ő szerepformálásuk segít
megértenünk a rendezői szándékot:
mindketten feltétlenül, sőt naiv egy-
ügyűséggel igazságosak, továbbá van
bennük valami alig kitapintható hajlam a
hiperbola, az általánosítás groteszkbe
hajló szélsőségei iránt, s nem riadnak
vissza a határozott (kategorikus) ítélke-
zéstől sem.

Egy egészen kis társulat, a Szovjet
Színházművészek Szövetségének Iro-
dalmi Színháza tett kísérletet arra, hogy
megbirkózzék Karinthy Ferenc Buda-pesti
tavasa színrevitelének bonyolult
feladatával. Szerény pincehelyiségben, a
nézők szoros gyűrűje övezte szín-padon
folyik az előadás, és megint csak

expresszív, markáns, feszes ritmusú já-
tékot látunk.

Ámde a kiélezettség nem öncél, és ön-
magában nem biztosítéka sem a pontos
valóságérzékelésnek, sem a közönségre
gyakorolt nagy érzelmi hatásnak. Olykor
éppen fordítva történik: az író - s nyo-
mán a rendező és a színészek - bármi
áron a kiélezettségre törekszik, de eköz-
ben elszáguld a valóság mellett, s bele-
esik a - goromba effektusokkal megal-
kotott, szívszaggató melodráma lehető-
ségét kínáló - rutin csapdájába. Remé-
lem, nem sértődnek meg magyar kollé-
gáim, ha elmondom: evvel a jelenséggel
nemcsak Moszkvában, de olykor Buda-
pesten is találkoztam. Néhány magyar
darabban és színpadi adaptációban olyan
konfliktust exponál az író, amelyet leg-
jobban „a motiválatlan gyilkosság" ki-
fejezésével jellemezhetnék, A „gyil-

Tábori Nóra és Hernádi Judit a Házmestersirató című Csurka-darabban (Vígszínház)



Jelenet Karinthy Ferenc Házszentelő című színmüvének Thália színházi előadásából
(lklády László felvételei)

kosság" itt egyfajta impulzusként, az egész
előadás mechanizmusát működésbe hozni
és mozgásának hullámzó dinamikát
kölcsönözni képes erőként értendő. Ám ha
a „gyilkosság" motívumai
kétségbevonhatóak (sőt, esetleg hamisak),
akkor a keletkező feszültség nem életszerű,
hanem fals, mesterkélt. Ez a hamisság
egyébként tüstént és el-kerülhetetlenül
rányomja bélyegét a díszletezésre és a
színészi játékra is. El-riasztó példaként
talán Karinthy Ferenc: Házszentelő című
darabjának Thália színházi előadását
említeném. Buda-pesten sok emelkedett
hangú nyilatkozatot hallottam erről az
előadásról. Mondták, hogy Karinthy
Ferenc kitűnő író. Én ebben egy pillanatig
sem kételkedem. Mondták, hogy a
Házszentelő témája hihetetlenül aktuális,
hogy a kérdésfölvetés nagyon bátor. Ezt is
szívesen elhiszem. Csak egyet nem hiszek
el, azt, ami a színpadon történik. (Melléke-
sen jegyzem meg, maga a színpad is olyan,
akár egy kirakat: a bútorzat új, sohasem
használták, a ruhák pedig mint-ha csak
éppen most kerültek volna ki a szabó keze
alól.) Kazimir Károly mindent frontális
beállításban rendez, úgy, hogy a színészek
folyvást a nézők felé fordulnak, ami
számukra természetesen kényelmes. Ebben
a beállításban azonban nincs és nem is
lehet életszerűség, annál kevésbé, mert a
rendező úgy helyezi a színpadra a
színészeket, mint próbababákat a kirakatba.
Összességé-ben az egész produkció
egyetlen vonatkozásban bír jelentőséggel:
ritkán visszatérő lehetőséget kínál arra,
hogy saját szemünkkel láthassuk: milyen is
volt a színház hosszú éveken át, Szta-
nyiszlavszkij jelentkezése előtt.

hogy a szerepeket a kitűnő adottságú
fiatalok mellett olyan nagy tapasztalatú
művészek játsszák - s csaknem mind ki-
tűnően - mint Ivan Ljubeznov. Mind-
azonáltal az előadásból az sem derült ki
számomra, mikor, milyen időben, hányas
években játszódik a cselekmény. Ennek
oka nemcsak a régies, nehézkes
dramaturgiában keresendő, hanem
mindenekelőtt abban, hogy a kimódolt
konfliktusok s a belőlük kibontakozó
történetek törvényszerűen távolítják el a
cselekményt bármiféle konkrét tér-idő
meghatározottságtól. Ami történt, akár-
mikor megeshetett: tíz vagy húsz éve,
esetleg ma is: tetszés szerint. Követke-
zésképpen mindez csak a színpadon ját-
szódhat le, a való életben soha.

Visszakanyarodva gondolatban ma-
gyarországi élményeimhez, el kell mon-
danom, hogy némely esetben az volt az
érzésem, mintha valamelyest előtte járnánk
magyar barátainknak. Magyarországon is
történnek kísérletek a termelési dráma
újrateremtésére. Láttuk Miskolcon
Nyilassy Judit rendezésében Juhász István:
Máz című darabját. Nézetem szerint a
termelési témát elég könnyedén és
felszínesen kezelik, nem érzik a benne
rejlő közösségi és erkölcsi lehetőségeket.
Tartok tőle, hogy azt a bátor realizmust,
amely mondjuk a Gelman-műveket és
szovjetunióbeli színrevitelüket jellemzi, a
magyar színház még nem érte el a
termelési tematikában. A Mázt nézve
engem személy szerint az előadás
némiképp felszínesen optimista
hangoltsága zavart leginkább. Alig
kezdődött el a darab, s a szereplők túlontúl
üde hangja, behízelgő mosolya máris azt
sugallta számomra, s nyilván a többi néző
számára is : ne nyugtalankodjak, minden
jól fog végződni.

No de! Először is, ki állította azt, hogy a
színházban nem kell nyugtalankodni?
Másodszor, miért gondoljuk, hogy a
realizmus mindenképpen szerencsés
befejezést követel? A happy end fogalma
nem nálunk született, hanem
Hollywoodban, s a realizmushoz semmi
köze. Mi tökéletesen megvagyunk happy
end, erőltetetten üde tónus és megnyerő,
behízelgő mosolyok nélkül is. A színész
nem pincér: a megnyerő modor nem lehet
erénye. És végül, harmad-sorban, a pozitív
hős ajkán névjegykártya gyanánt viselt
bájmosoly, őszintén szólva, inkább
gyanakvást kelt. S nem is annyira a hős jó
szándékában kételkedünk, mint inkább a
puszta, reális létezésében. Az ilyen mosoly
- Sztanyisz-

Jellemző apróság: a darab legjobb
teljesítményt nyújtó színésze, a tehetséges
és temperamentumos Inke László, az
előadás folyamán kezébe fog egy kaszát.
Az általa megformált hős szeret kaszálni,
ez a hobbyja. Ám amikor a kasza a kezébe
kerül, rögtön látjuk, hogy most érinti
először ezt a „félelmetes" szerszámot,
hogy nemcsak kaszálni, de kaszát kezében
tartani sem tud, fogalma sincs, hogyan
nyúljon hozzá. Sztanyiszlavszkij az efféle
apróságokra mindig odafigyelt, s a hasonló
balfogásokat nem tűrte. A köznapi élet
nem ismeréséről árulkodó apróságok a mai
színpadon nemcsak archaikusnak tűnnek
föl, hanem egyenesen nevetségesek. És
ezek a balfogások mind egy eredőre
vezethetők vissza: a kimódolt szituációra,
a „motiválatlan gyilkosságra".

Ugyanez a helyzet Sarkadi Imre: El-
veszett paradicsom című elég régen íródott,
s most a Kis Színházban is bemutatott
darabjával kapcsolatban. Az Elveszett
paradicsom alapkonfliktusa nézetem szerint
egyszerűen fantazmagória. Egy idegsebész
abortuszműtétet hajt végre, aminek
következtében egy fiatal-asszony meghal.
Szinte hallom ellenvetésüket: minden
megtörténhet. A vígjátékíró Nyikolaj
Erdman egyik hőse jegyzi meg evvel
kapcsolatban: „a világon talán még
szakállas nővel is találkozhatunk. Én
azonban nem arról be-szélek, ami
előfordulhat, hanem arról, ami van."
Bármit elképzelhetünk, tetszés szerint,
akár koponyalékelést végző fogászt is: a
fantázia nem ismer határokat. Sarkadi
Imre játéka a képzelettel azonban, úgy
érzem, nem válik hasznára a Kis
Színháznak, annak ellenére,



lavszkij kifejezését használva: „sablon" -
nem művészre, hanem iparosra vall.

Miközben őszintén osztozom Önök-kel
az említett hiányosságok miatti elé-
gedetlenségükben, azt is legalább ilyen
őszintén el kell ismernem, hogy a szovjet
színház sok hasznos dolgot tanulhat meg a
mai magyar színháztól. Senki előtt sem
titok: nekünk ma nincs olyan szatíraírónk,
mint Csurka István. A mi vígjátékaink
elsődlegesen szórakoztató jellegűek és
fölötte együgyűek. Igaz, maga Puskin
mondta egyszer: „legyen a költészet
együgyű". Úgy vélem, még-sem volna
szabad e műfaj lehetőségeivel
visszaélnünk. Az utóbbi időben azonban
még azok az írók is, akik kétségkívül
rendelkeznek vígjátékszerzői adott-
ságokkal (Eldar Rjazanovra, Emil Bra-
ginszkijra gondolok), túlontúl békésen
siklanak tulajdon ötleteik simára csiszolt
felszínén. E tükörsík felület látni engedi
ugyan az író kellemes mosolyát, de mit
sem mutat meg a felszín mögött rejlő igazi
életből.

Kialudt, kiveszett nálunk az érdeklődés
a színházi paródia iránt is, annak ellenére,
hogy volt idő, amikor a szovjet színház
nagy mestereket tudott magáé-nak e
műfajban. Végtére Csurka: Eredeti
helyszínje is, bizonyos fokig, csípős,
szellemes paródia, ami pedig Hernádi
Gyula Hasfelmetsző Jackjének Jancsó
Miklós rendezte népszínházi előadását
illeti, úgy gondolom, az tökéletes példája
lehet annak, miként képes a lénye-gében
igénytelen, de nagyon szellemes és árnyalt
paródia a képzelőerő hatalmas tartalékait
felszabadítani, ha tehetséges rendező él
vele. Tudom, némelyekre sokkolóan hat
Jancsó előadása, akár fél évszázaddal
ezelőtt Brecht Koldusoperájának premierje
Berlinben. De szerintem, akik e
kompozíció eredeti rendezői meg-
formálását, azt a művészetet, amely így
tud elegyíteni cirkuszi, sport- és panto-
mimelemeket - Jobba Gabi, Tordai Teri,
Major Tamás és Madaras József elragadó
játékára gondolok, vagy annak a pofonnak
a fontosságára és erejére, amelyet Jancsó
és Hernádi a mai, erotikával és erőszakkal
átfűtött, kommercializált filmgyártásnak
szán - a maga érdemei szerint képesek
értékelni, azokat az előadás nem
összezavarja, hanem megörvendezteti.

Ha elvonatkoztatunk mind a vígjátéktól,
mind a paródiától, s egyáltalában a vidám
műfajtól, akkor is úgy tetszik, sok dologra
megtaníthatnának bennünket magyar
barátaink. Színházaink

repertoárján a mai napig nem szerepel
ahhoz fogható darab, mint amilyen
Gyurkó László tizenkét esztendővel
ezelőtt írott csodálatos tragédiája, a
.Szerelmem, Elektra. A mi drámaíróink
valahogy félnek az antik témáktól, sőt
saját történelmi múltunkhoz is kevésbé
szabadon, kevésbé magabiztosan köze-
lítenek magyar kollégáiknál. Csupán
Leonyid Zorin és Eduard Radzinszkij
fogott sokat ígérő kísérletekbe a törté-
nelmi dráma terén. S itt van még a kor-
szerű átértelmezését egyre jobban sürgető
szatíra is, amely - bármi keserű beis-
mernünk - egyelőre fehér folt színházi
térképünkön.

Ezért jelentett oly nagy örömöt, s vált a
magyar klasszikusok, a Bánk bán, A z

ember tragédiája és a Tigris és hiéna bemu-
tatásával egyenértékű, fontos eseménynyé
szellemi életünkben a Szerelmem, Elektra

sikeres premierje a rigai Lett Nemzeti
Színházban és az Alma Ata-i Kazah
Akadémiai Színházban.

Ismeretes, hogy néhány éve kirobbanó
sikerrel játszotta Az ember tragédiáját az

Észt Vajnemöjnen Színház. Volt alkal-
mam látni ezt a monumentális, szenve-
délyes előadást, Epp Kaidu rendezésé-
ben. Most a minszki Orosz Színházban
állította színpadra Madách darabját - a
neves költő, Leonyid Martinov átülte-
tésében - egyik legtehetségesebb ren-
dezőnk, Borisz Lucenko. A Bánk bánt

Kemerovóban játsszák, a Tigris és hiénát
egy azerbajdzsáni kisvárosban, Sokiban, a
Kaukázus hegyei között. Mai magyar
szerzők művei vannak műsoron az északi
Sziktivkárban, a déli Ashabadban, szerte
az országban tehát. Számos előadás élénk
érdeklődést vált ki s végződik nagy
tapsviharral. Szeretném, ha ennek a meleg
fogadtatásnak legalább a visszhangja
eljutna Budapestig.

Mindezeken túl, hinni szeretném, hogy
ez a fesztivál, amely most befejeződik,
nagy hasznára válik a szovjet színháznak.
Csak azt kívánhatom, legyen a ha-
marosan kezdődő budapesti Szovjet
Drámaszemle legalább ennyire hasznos
magyar kollégáink számára, s legalább
ennyire érdekes a magyar közönségnek.

Rég volt az, amikor Sztanviszlavszkij e
szavakat mondta: „A népek kölcsönös
megértését leginkább elősegítő nyelv: a
művészet nyelve." Segítsünk egymásnak,
hogy közös színpadi nyelvünk mind
világosabb és kifejezőbb legyen!

Fordította : Balogh Tibor

NÁNAY ISTVÁN

A jövő nézőiért!

Nemzetközi gyermekszínházi találkozó
Kaposváron

Fesztiválgazdag korunkban, amikor min-
den napra jut - nem is egy - találkozó,
szimpózium, tanácskozás, és egyre de-
valválódik a szakmai összejövetelek
rangja, jogosan merül fel a kérdés: van-e
létjogosultsága hazánkban egy színházi
fesztiválnak, ráadásul nemzetközinek és
gyerekszínházinak? Van-e
Magyarországon elég elfogadható
színvonalú gyerek- és ifjúsági színházi
produkció, amely - a lehetséges külföldi
vendégegyüttesekkel együtt - egy műfaj
helyzetéről hitelesen tudósít-hatna?
Vannak-e olyan lényeges elméleti és
gyakorlati megbeszélnivalók, amelyek
indokolhatnak egy fesztiválközegben és
fesztivál apropóján szervezett szakmai
tanácskozássorozatot?

Legalább ezekre a kérdésekre kellett
már akkor jó előre felelni, amikor a So-
mogy megyei Tanács - a Kulturális
Minisztérium támogatásával, illetve az
Állami Ifjúsági Bizottság, az ASSITEJ
magyar központja, a Magyar Úttörők
Szövetsége, a Népművelési Intézet, az
AITA/IATA magyar központja és az
Országos Pedagógiai Intézet közremű-
ködésével - szervezni kezdte az első
kaposvári nemzetközi gyerekszínházi
találkozót. S a szervezők feleltek is: a
találkozó mintaszerű technikai lebonyo-
lításával, valamint azzal az ígérettel, hogy
szabályos időközönként a találkozót
Kaposváron rendszeresítik. De e
kérdéseket - meg számos mást is - a
találkozó után is meg kell válaszolni, s
nemcsak a szervezőknek, hanem a szak-
embereknek is.

A kaposvári találkozó azon ritka fesz-
tiválok egyike, amelyet témájának idő-
szerűsége és fontossága egyaránt indo-
kolttá tett. Ma a gyerekszínház komplex
problematikája nemcsak a színházi kul-
túra, de az iskolai oktatás, a személyiség-
nevelés szempontjából is kulcsfontos-
ságú. Éppen ezért elengedhetetlenül
szükséges volt, hogy a hazai, meglehe-
tősen szegényes gyerekszínjátszás hely-
zetét reálisan felmérje a színházi szakma
és mindazok, akiknek valamilyen formá-
ban közük van vagy lesz a gyerekek szín-
házi illetve színházzal történő nevelésé-


