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Mű-kedvelő fesztivál

Mesébe illő hangulata volt az idei V. ifj.
Horváth István Országos Színjátszó
Fesztiválnak, az anderseni hangulatot
nemcsak a véleményem szerint legjobb
produkció, hanem a hatalmas távolságok,
a hol túl gyors, hol szinte állni látszó idő, a
leküzdhetetlen vagy annak vélt akadályok,
a lelkes, ám nem mindig talpraesett
közreműködők, az irreális szituációk,
döntések és a távoli, homályos ködbe ve-
sző cél is sugallta.

Első pillantásra nem a színjátszótalál-
kozó lényegét érintő, olcsó fogás a szer-
vezés hiányosságait felróni egy olyan
fesztiválnak, amely jellegénél és helyze-
ténél fogva engedhetne kötetlenebb for-
máknak. Ám ha ez a kötetlenség (szín-
padon és azon kívül egyaránt) a fegyel-
mezetlenségben és nem az oldottabb lég-
körben nyilvánul meg, feltétlenül szót ér-
demel. Különösen akkor, ha szemet szú-
róan kitalált, mesterségesen felcsigázott
érdeklődést próbált kelteni néhány együt-
tes felléptüknek. Egy amatőr együttes,
amely, reméljük, része akar lenni a ma-
gyar amatőrmozgalomnak, s ezek szerint
átérzi, hogy pillanatnyilag mekkora súlyt
kell fektetni a közönség és a közvélemény
meghódítására vagy megtartására,
egyszerűen nem engedheti meg magának,
hogy érdeklődőket zárjon ki pro-
dukciójáról. Ráadásul sok esetben az elő-
adás nem is kívánta a szűk színpadot, az
intim nézőteret, tehát a színreállitó elfelej-
tett „közönségben gondolkodni", hogy
rosszabbra ne is gondoljak... Ugyanis
fölpörgetett előadások helyett inkább
fölpörgetett idegrendszerű - magukat
szerencsésnek gondoló nézőket láttunk
túlnyomórészt. A tumultuózus „keretjá-
tékok" tanulságait leszűrve, azért sokan
elgondolkoztunk azon, hogy érdemes-e
„bedőlni" olyan „kasszasikereknek",
amelyek mesterségesen idéznek elő férő-
helyhiányt, s így kívánnak, csak a beava-
tottak titkaként, sikerelőadások lenni, arra
a biztos tételre építve „műsorpolitiká-
jukat", hogy ami hiánycikk, az biztosan
kapós is. Nos, ezekre a hiánycikkekre,
mint az sajnos későn, de bebizonyosodott,
elsősorban az volt a jellemző, hogy
senkinek sem elégítették ki a hiányérzetét.

A fesztivál időbeosztása elvben azt kí-
vánta szolgálni, hogy a délután megte-
kintett előadásokat másnap délelőtt, egy
rövid ismertetés, értékelés után, melyet
egy előre megbízott szakember referens
tartott, közös beszélgetés során vitassuk
meg. És bár a szakmai tanácskozások
adtak lehetőséget az eszmecserére, a rövid
idő és több hozzászóló felkészület-lensége
lehetetlenné tette, hogy egy-egy
előadással valóban érdemben lehessen
foglalkozni. Az itt felvetett szakmai, er-
kölcsi, politikai kérdések fontossága és
aktualitása mindenképpen a viták folyta-
tását tették volna szükségessé, de a dél-
utáni programok sűrűsége (sokszor dél-
után 3-tól éjfélig) ezt gyakran kizárta.
Különösen zavaró volt, hogy az egymást
követő előadásokat nem lehetett azonos
helyszínen megtekinteni, így a nagy tá-
volságok miatt eleve le kellett mondani
néhány produkció megnézéséről.

Ezek a szervezési bizonytalanságokból
adódó fogyatékosságok azonban talán fel
sem tűntek volna, ha a színpadon nem
találkozunk ezekkel ismét. Minduntalan
felvetődő kérdése lett e néhány napnak :
vajon milyen alapon, milyen értékek sze-
rint választották ki a meghívott együt-
teseket. Mert a nézőt összesen az érde-
kelte, hogyan fér meg egymás mellett két-
három korszerű vagy idejétmúlt színpadi
forma, s hogyan válik a jó szándékú,
tisztességes irodalmi színpadi munka
halvánnyá „profi" produkciók fényé-ben.
S miután ezekre a kérdésekre egyértelmű,
határozott választ senkitől sem kapott,
kénytelen volt tapasztalatait így
sommázni: a fesztivál célja az volt, hogy
mindent megmutasson, ami ma hazánkban
fellelhető amatőr színjátszás címén. Ez a
törekvés rendkívül rokonszenves, de
semmilyen körülmények között sem
viselheti magán a mérce alacsonyságának
terhét. És ráadásul még a néhány jó
produkció miatt érzett örömbe is ürömöt
vegyített, mert esetleg megkérdő-jelezte
önálló, igazi értékeit; ezeket vi-
szonylagossá csökkentette.

Már tényleg közhelyszerű, hogy jó szí-
nészek, jó rendezővel a telefonkönyvet is
el tudják játszani. Méghozzá jól. De
mégis, a darabszerű daraboknak megvan
az a vitathatatlan előnyük, hogy legalább
fogódzót kínálnak az előadás koncepció-
jának kialakításához, fegyelmezettebbé,
egységessé képesek tenni a produkciót.
Tendenciaszerűnek tűnt, hogy az együt-
tesek szívesebben vállalkoztak eddig
színpadot nem látott művek bemutatására.
Ezek között kimagasló értékek (Utca-

színház, szegedi Egyetemi Színpad) és
pontatlan, tisztázatlan színpadi látomások
egyaránt születtek (Nyílt Színház, szegedi
Medicus Színpad).

Az Unió Munkásszínpad (Debrecen)
RODINIÁN A - Mozgásfantázia szob-
rokra címmel a francia szobrász életmű-
vét választotta előadása alapjául. Díszletek
és kellékek nélkül csupán zenei és
fényhatásokkal az emberi test és mozgás
harmóniájával kívánták felidézni az is-
mert alkotások világát, kibontani a szob-
rokba keményedett mozdulatot, erőt.
Szándékukat a húszas évek munkás-
avantgarde törekvései felől akarták meg-
valósítani, feltámasztani a mozgásművé-
szet pantomim és balett közötti kifejezési
formáját. Ez a számunkra még (már) va-
lóban idegen megjelenítés előadásukban
azonban nélkülözte azt a harmóniát, amely
Rodinnél az emberi testet annyira
jellemzi. A szögletes vonalak és mozdu-
latok világa még akkor sem egyeztethető
össze a szobrász gondolataival, ha a szo-
bor (például a Pokol kapuja) nem idilli
hangulatot sugall, s még akkor sem, ha az
együttes tudatosan távol tartja magát a
balett formavilágától.

Műfaji újdonságával, ötletességével
keltett előzetes rokonszenvet a budapesti
lntermezzo együttes. Gluck A rászedett
kádi című operáját játszották, s rokon-
szenvem még most is csorbítatlan, ha a
szándékra és a kétségtelenül tehetséges
szereplőkre gondolok. De ellenszenvvel
viszonzom a keretjáték felém (nézőtér
felé) sugárzó antipátiáját. S bár hajlandó
vagyok elfogadni, hogy a komplex szín-
házi hatásba időnként beletartozhat a néző
molesztálása is, azt már megengedhe-
tetlennek tartom, ha mindez idegen a mű
gondolatiságától. Ez a keretjáték inge-
rültséget és rossz érzést váltott ki a kö-
zönségből, s ez csak lassan engedhetett fel
a commedia dell'arte-stílusban elő-adott
operajáték alatt.

Az Utcaszínház (Budapest) nagy sikerű
díjnyertes előadásának, a Műmamá-nak
aktualitása sohasem ült volna ennyire,
mint most, hiszen a Könyvhéten megjelent
Szent tehén című Moldova György-könyv
is a textilipar helyzetének feltárása
kapcsán gondolkodtat el más iparágak,
üzemek tevékenységéről, gazdaságossá-
gáról. A Műmama egy gazdasági folyamat,
egy állapot tükörképe, s hogy mennyire
az, azt nemcsak az említett könyv és
annak népszerűsége igazolja, hanem a
mesék örök tanulságai is. Hiszen régi mese
szól a külhoni takácsokról, akik
kihasználva az emberek hiszékeny-



világszínház
ségé t , lustaságát, befolyásolhatóságát,
valójában nem szőtték meg a király ru-
háját, csupán imitálták a munkát, tömjé-
nezték az eredményt, és bezsebelték a ju-
talmat. Az előadás szkeptikusabb a mesé-
nél. Itt az igaz, a jó, aki valójában lát, nem
tudja felnyitni a többiek szemét, itt neki
kell eltűnnie a porondról. Az előadásról az
első és legszembetűnőbb benyomása a
nézőnek a pontosság és a fegyelem volt. A
szerencsétlenségnek, az elesettségnek, a
bárgyú gügyeségnek egyszerre görcsös, de
butasága miatt laza állapotát csak hi-
hetetlen koncentrációval lehet eljátszani. S
ehhez még hozzá kell tennünk, hogy bár a
produkciónak csak előnyére válhatna a
rövidítés, így is van erejük le-mondani
több poénról, hogy a maguk választotta
ütemet, ritmust mindvégig tartani
lehessen.

Három jellemzőnek vélt előadást ra-
gadtam ki. Választásom azt célozta, hogy
az új kezdeményekről, a pozitívumokat
magukban hordó bemutatkozásokról
megemlékezzem. Nem térhettem ki a ne-
kem igen tetsző Nyilvántartás (szegedi
Egyetemi Színpad) című produkcióra,
mert kidolgozottsága, íve és szerkezete,
kitűnő játéka az író-rendező-színész Ár-
kosi Árpád nevéhez fűződik, s csak mint
az ő egyéni teljesítménye értékelhető.

Feltétlenül említenünk kell még a
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Szín-játszó Stúdiójának nyilván okkal és
joggal díjazott előadását. Ha másért nem,
már csak azért is, mert ha rendezőjük
Csorba István Sándor csak feleannyira
határozott a színészvezetésben, minta né-
zők (netán érdeklődők) (el)irányításában,
akkor bátran állíthatjuk, hogy legerősebb
kezű rendezője ma amatőrmozgalmunk-
nak. Erről jelen sorok írója nemcsak vi-
zuálisan, hanem „manuálisan" is meg-
győződhetett. És bár általánosságban
vonzó elképzelésnek tartja a szakmabeliek
közvetlen kapcsolatát a közönséggel, a
pofonosztogatást, mint ennek első lép-
csőfokát, túl bizalmasnak érzi. Az előadás -
értők szerint - jó volt.

Szolgáljon tanulságul az idei fesztivál,
nehogy kudarchoz vezessen a kétségte-
lenül jó szándékkal kikövezett út, nehogy
akkor veszítsen presztízséből az amatőr-
mozgalom, amikor lennének vállalkozó
szellemű rendezői, lelkes, tehetséges szí-
nészpalántái, fóruma a kritikának és nyílt
eszmecserének. Nehogy úgy veszítsen te-
kintélyéből, hogy érdeklődő közönségét az
unalom és a fásultság távolítsa el a
széksorokból.

OTAKAR BRUNA

A mai cseh dráma útjai

Kisebb-nagyobb szenvedéllyel, több-ke-
vesebb tudományos megalapozottsággal, a
szerzők egyénisége, beállítottsága és főleg
ismeretei szerint, sok szó esik arról
napjainkban: hogy állunk a mai drámával
a világban, és természetesen nálunk,
Csehszlovákiában?

Nemcsak a cseh drámairodalomról
fogok beszélni, hiszen a drámák szövege
beszerezhető a Szerzői Jogvédő Hivatal-
tól. A mai cseh drámák színpadi útjáról
írok, mert drámát ugyan természetesen
olvasni is lehet (a közeljövőben jelenik
meg egyik legnépszerűbb könyvkiadónk-
nál, a Mladá frontánál Ján Solovič Á l -
lampolgári trilógiája, amely három sikeres
drámát tartalmaz), de végleges arculatát,
hogy milyen az a darab, azt a szerzőn
kívül a dramaturgok s színészek is
alakítják, legfőképpen pedig az előadás
filozófusa és első számú „felelőse", a ren-
dező határozza meg.

Nagy kár, hogy Csehszlovákiában
egyelőre nincs az eredeti, mai színpadi
műveknek olyan fóruma, mint a lengye-
leknél Wrocławban vagy a jugoszláviai
Újvidéken. Ezeken a fesztiválokon végig
lehet nézni a drámák előadásait, el lehet
beszélgetni a rendezővel, a szerzővel, és
az ilyen szembesítések kapcsán a világ
minden tájáról összejönnek a mai színpadi
művek fordítói. A Csehszlovák Szocialista
Köztársaságnak jelenleg nincs ilyen
jellegű találkozója.

Arra azonban bőven van lehetőség, hogy
a színházi szakemberek év közben
megismerjék a mai dráma helyzetét,
egybevessék az egyes színházi évadokat,
értékeljék a látogatottságot, a művek
visszhangját.

Csehszlovákiában található Európa
legsűrűbb színházi hálózata. Korántsem
mondom ezzel, hogy mindent ez jelen-
tene. Egy dolgot azonban jelez: van
érdeklődés a színház iránt, s az érdeklődés
nem csökken, és vannak színházak,
amelyekben jó előre minden jegy elkel,
akár egész évre, évadra vagy pedig
bérletben eladják az előadásokat.

Azt kellene, persze, mondanom, hogy a
jó színház iránt van érdeklődés, és azt is
hozzá kellene tennem, hogy vannak

színházak, amelyek komoly látogatott-sági
problémákkal küzdenek, amelyek
kénytelenek beszállítani közönségüket a
színházba, meg azt is, hogy vannak „holt
lelkek" a nézőtéren, vagyis hogy elmélet-
ben minden jegy elkel, gyakorlatban
viszont sok üres hely akad. Tehát az
emberek megvásárolják a jegyeket a kö-
zönségszervezőtől, de nem mennek el az
előadásra.

De most nézzük meg, milyen az ér-
deklődés a mai cseh dráma iránt. A je-
lenkori színház és a kultúrpolitika egyes
rágalmazói azt állítják, hogy valójában
nincs is jelenkori színház, nincs mai
dráma. Rendszerint azok állítják ezt, akik
emigrációban élnek vagy akiknek a
darabjait nem játsszák a színházak. Meg
azok a „kritikusok", akik valóban édes-
keveset tudnak a mi színházunkról.

Akinek lehetősége nyílt vagy nyílik
megfigyelni, mit játszanak szerte egész
Európában, aki ismeri például a szovjet
dramaturgia hatalmas mennyiségi mu-
tatóját, az a részletes elemzés során
megállapíthatja, hogy valójában soha
nincs és soha nem is volt elegendő eredeti
drámai szöveg.

De vegyünk néhány példát. A prágai
Zdenĕk Nejedly Realista Színház Oldřich
Danĕk Szünet után tör ki a háború című
darabját játssza. Ez a darab évek óta
műsoron van és óriási siker, pedig már a
televízió is közvetítette. Oldřich Danĕk
nemcsak minálunk ismert, mint az egyik
legtöbbet játszott szerző, de Bulgáriában,
az NDK-ban, a Szovjet-unióban is. Ír
tévéjátékot, filmet, rendez, történelmi
témákban és korunk világában egyaránt
otthonosan mozog. A Szünet után tör ki a
háború egy Benda nevű színészről szól,
nyilván azért, mert Oldřich Danék
megbízható ismerője a színészi munka
problémáinak, légkörének és
vonatkozásainak, jól ismeri a kulisszák
világát. Végletes szituációkban vizsgálja
az emberi jellemet, és bátran hasonlítanám
Różewicz Kartotékjához vagy Danailov
némely darabjához.

A Josef Kajetán Tyl Színházban Lida
Englová (Peter Brook asszisztense volt a
Szentivánéji álomnál) állította szín-padra
Oldrich Danék dialógusait A morvamezei
csata címmel. Ez stúdióelőadás, amelyet a
Dominik klubban adnak elő a színészek -
színészek között. Mono-lóg követ
monológot. Kegyetlen, elemző módszerrel
mutat rá itt Dančk a jellem
megváltozásának, a közlések és a


