
Amatőr színházi világfesztivál, Monaco, 1981

MÁTÉ LAJOS

Régi szemmel

Valamikor 1951-ben, egy kora januári
délelőttön, felújítópróba volt a Nemzeti
Színházban Gorkij Jegor Bulicsovjából.
Somlay Artúr változatlanul a címszerepet
játszotta, de sok élvonalbeli színészt
gyengébbekkel váltottak fel.

A főpróbán Somlay egyre elégedet-
lenebbül morgott, foghegyről végsza-
vazott, hátat fordított a hozzá beszélő-nek.
Majd egyszerre csak megállt, előrejött a
súgólyukhoz és leszólt a szín-ház
nézőterén ülő vezetőségnek :

- Mi a fenének játsszuk ezt újra? Hogy
bebizonyítsuk, mennyit romlott a színház
négy év alatt?

„Szolid" eleganeia

Ez az élmény, melynek szem- és fültanúja
voltam, jutott eszembe ez év augusztus
végén, Monacóban, amikor újabb esti
előadásra készültem. Somlayt idézve
tehettem volna fel a kérdést:

-- Azért rendezzük ezt a fesztivált, hogy
bebizonyítsuk, mennyit romlott az amatőr
színjátszás négy év alatt?

Az Amatőr Színházak Nemzetközi
Szövetségének (AITA/IATA) védnöksége
alatt ugyanis négyévenként rendezik meg
Monacóban az Amatőr Szín-házak
Világfesztiválját. Ezúttal - 1957 óta -
hetedszer! A négy évvel ezelőtti-ről ugyan
kevés összevetésem van (néhány előadást
láttam csak), de az ezt megelőzőről,--
1973-ban - tudósítottam is a SZÍNHÁZ
olvasóit („Szabad" szín-házak fesztiválja -
Monacóban. SZÍNIIÁZ, 1973/12.).

Akkor úgy hittem - s ma is úgy hiszem:
joggal -, hogy az amatőr színházaknak
ezen a világfesztiválján a résztvevő húsz
együttes valóban tükrözte az
amatőrszínjátszás akkori állapotát.

Tudtam, és tudomásul is vettem, hogy
ez a fesztivál kiegyensúlyozottabb, mint az
avantgarde jellegű wroclawi vagy az
ifjúsági jellegű nancyi és palermói. De
éreztem, hogy a fesztivál „reprezentálni"

igyekezett „a világ ama-tőr színjátszását és
annak minden irányzatát". Valahogy olyan
széles skálán, mint ahogy a közönség is
széles skálán reprezentálta az amatőr
színház iránti

érdeklődést. Mellettem egy fehér se-
lyemszmokingos, zsabóinges amerikai ült,
mögöttem egy szakadt farmeros,
mosdatlan holland hippi.

Most - 1981-ben - éppúgy hiányzott a
fehér selyemszmokingos amerikai, mint a
mosdatlan hippi. Szolid közönség töltötte
meg a Salle Garnier t és a két - eléggé
alkalmatlan - szabadtéri színházat: a Forte
Antoine-t és a Théâtre aux Étoiles-t.
Tiszta, szolidan elegáns nyári öltönyök, a
nőkön egy-szerű esti, délutáni ruhák. A
színpadon ugyanaz a mértéktartó „szolid"

elegancia, mint a nézőtéren...
Nem érezhettem, hogy világszínházi

kirakatot látok. Nem hihettem, hogy itt
találom a mai amatőr színház minden
irányzatát: szegény vagy mezítlábas
színházat éppúgy, mint kegyetlent vagy
gazdagot! Inkább az volt az érzésem: egy
színházban szegény fesztivál szemlélője
lehetek. Noha a műsoron szereplő
huszonhárom előadásból csak tizenhatot
sikerült megnéznem, nem hiszem, hogy a
kép a továbbiakban sokat változott volna.
Talán a lengyelek A paradicsomba
deportálva című szerkesztett játéka (Teatr
Scena 6) vagy a Kolumbiából és
Zambiából érkező együttesek
módosíthattak valamit az összképen.

Nem hallgathatom el azt a gyanúmat,
hogy az együtteseket küldő országok
óvatos mérlegelés után választották ki az
előadásokat: a kis hercegség-be illik-e a
küldendő prokukció? Ugyan-is több
külföldi tapasztalattal egyez-tetve sem
tudom elfogadni, hogy a világ amatőr
színjátszása ennyire elszürkült,
sterilizálódott, érdektelenné vált volna.
Noha erre mutató tendenciákat
tapasztaltam már az elmúlt két évben
Olaszországban és Belgiumban is.

1973-ban nagy lelkesedéssel üdvö-
zöltem a bemutatók szakmai vitáit, a be-
mutatókon kívüli kerekasztal-beszélge-
téseket, stúdiómunkákat. Úgy éreztem,
bekerültem az amatőr színjátszás világot
összefogó vérkeringésébe! Most ez a
„körítés" is sokkal halványabb volt. Az
előadások értékelése lapos udva-
riaskodásba, tapintatoskodásba, óvatos-
kodásba fulladt.

Érdekes volt viszont az AITA/IATA 15.
kongresszusának témája. A fesztivált
megelőzve folyt le a szövetség hagyo-
mányosan kétévenkénti kongresszusa. A
kongresszus igyekszik mindig mun-
kaprogramot is adni. Ezúttal a plenáris-és
szekcióülések négy kérdést tárgyaltak: az
amatőr színházak társadalmi,

pedagógiai funkcióját, az amatőr szín-ház
és a hagyományok kapcsolatát, az amatőr
színház szórakoztató feladatát.

Ez utóbbi témához eleven hozzászólás
volt a fesztivál műsora. Látni való volt,
hogy az itt bemutatkozó amatőr színházak
fontosabbnak érzik a szórakoztató funkció
betöltését, a színházi hagyományok
őrzését, mint akár a pedagógiai, akár a
társadalmi szerep vállalását. Köztudott,
hogy a színház akkor vállal igazi
társadalmi feladatot magára, ha vállalkozik
üzenet közvetítésére, alkalmassá válik
arra, hogy fórummá legyen.

Az általam látott tizenhat előadásból
összesen három olyan produkciót találtam,
amely vállalkozott erre a feladatra. A többi
együttes inkább csak szórakoztató,
színvonalasan esztétizáló előadás-ra
törekedett. Ezek óvakodtak attól, hogy
mélyebb, társadalmi igényű mondanivalót
fogalmazzanak meg. Meg-elégedtek a
„míves", szép előadások létrehozásával, és
még az egyén, az individuum
pszichológiai problémáit is igyekeztek
messze elkerülni. Az individuális
problémák kibontása, a pszichológiai
hitelesség is abban a három elő-adásban
bukkant fel - vagy legalábbis jelezte az
igényt -, amely társadalmilag fontos
kérdéseket is tárgyalt. Pontosabban:
ezekben az előadásokban is az egyéni,
pszichológiai ábrázolás erősebb volt a
társadalminál.

A színészi játék átgondoltsága, inten-
zitása, szakmai tökéletessége viszont nem
változott az elmúlt nyolc év alatt. A
színjátszók nyolcvan-kilencven százalékát
nézve az ember elhiszi, hogy igaz az a
kissé fellengzősnek ható megállapítás,
miszerint hivatásos és amatőr színész
között csak annyi a különbség, hogy az
utóbbi nem művészi tevékenységével
keresi kenyerét. Az általam legkevésbé
kedvelt, leglaposabb, legkülsőségesebb
produkcióban is rangos, plasztikus,
atmoszférateremtő, a drámai vi-
szonylatokat kifejező, a szituációkat meg-
elevenítő színészi munkával talákoztam.

Á rendezők (igen sok esetben maguk is
szereplői előadásuknak) pontosak a
térszervezésben, az atmoszférateremtésben
és jó játékmesternek bizonyulnak. A
franciák (meg a franciául beszélő svájciak
és belgák), valamint az olaszok erősen
őrzik a színházi hagyományt. Ez nem csupán
a színpadi produkciókból tűnt ki, hanem
belőlük verbuválódtak a hagyományőrző
színház szekcióvitájának résztvevői is.



Kit és hogyan érdekelnek
a társadalmi kérdések?

A színes bőrű maliak közéleti töltésű sza-
tírája mellett az NSZK-ból, Hollandiá-ból
és Finnországból érkezett olyan együttes,
mely a fórumszínház eszméjének
igyekezett hódolni.

Az esseni T h e a t e r d e r J u g e n d Peter
Thomas Kopt' o d e r Zahl (Fej vagy írás)
című egyfelvonásosával egy kissé „new
left"-es ízű tandrámát mutatott be.

Valahol Amerikában négy dokk-
munkás meg akar leckéztetni egy szak-
szervezeti funkcionáriust. A „Ieckézte-
tés" túl jól s ikerült : megölték a funkcio-
náriust. Most mind a négyen börtönben
ülnek, nem sok reményük van arra, hogy
elkerüljék a villamosszéket. Ha nem derül
ki, melyikük ölte meg a funkcionáriust,
mind a négyükre kivégzés vár. A
legidősebb, Bull, azzal az öt-lettel áll elő,
hogy húzzanak sorsot, ki vállalja magára a
gyilkosságot. A három ember nagy
nehezen rááll a sorshúzás-ra, csak Lefty
tiltakozik sokáig.

Már itt sejteni lehet, hogy a halál-sors
Leftyre jön ki. Igy is történik. De Lefty
nem fogadja el a feldobott pénz ítéletét.
Újra feldobják az egydollárost. Ismét
Lefty írása jön ki.

Leftyre a sors tehát már kétszeresen
rászavazott. Vita keletkezik Bull és Lefty
között. A. vita tettlegességgé fajul, Bull
dulakodás közben - ugyancsak akaratlanul
- megfojtja Leftyt. Meghalt tehát az, akit
a sors erre kijelölt . . De a „sors" más
értelemben a többieket is kijelölte a
halálra. Most már nincs módjuk arra,
hogy elkerüljék a villamos-széket.

Első pillanatra tetszetős dráma, itt-ott
progresszívnek is tűnik. De egy kis
utánagondolás során kiderül, hogy blöff.
Ennyit az ókori tanmesék is tudtak: senki
nem kerülheti el a sorsát.

Mégis lett volna alkalom ebben az
előadásban némi társadalomábrázolásra és
pszichologizálásra is. A rendező Doris
Plewa - azonban nem tudott élni
lehetőségeivel. Kihagyott minden igazi
atmoszférateremtő eszközt, és ki-
bontatlanul hagyta a szituációk nagyobbik
részét. Tehát: éppen azzal maradt adós,
ami mégis üzenetközvetítővé tehette
volna az előadást: az erőteljes színészi
játékkal.

A holland Maasrricht '46 nevű Toneel-
groep (amatőr együttes) H ug o Claus
szexuálpatológiai drámáját a V r i j d a g o t

mutatta be. V r i j d a g -p é n t e k . A péntek a
klasszikus ókorban Vénusz napja volt ,

a keresztény kultúrában pedig az utolsó
ítéleté. A műsorfüzet előre megfogal-
mazza az „üzenetet" : a dráma hőse
Vénusznak áldozott, de ez a péntek az ő
„fekete" péntekje, utolsó ítélete lesz.

Egy középkorú férfi, Georges, pénteken
tér haza a börtönbő l, ahol másfél évet
ült, mert megerőszakolta saját lányát.
Otthon természetesen új helyzeten talál :
a felesége összeállt Erikkel, a volt
baráttal. Gyereket is szült neki. A
hazatérés pillanatában veszekedés támad
Georges és felesége, Jeanne között, Már
az első nagy veszekedés köz-ben Georges
hallucinálni kezd. Beállía Erik, a volt
barát. Újabb veszekedés. Újabb
hallucinációk. Majd egy flashback
(visszajátszás) bemutatja a megerőszako-
lás történetét, melybő l kitűnik, hogy a
lány erőszakosabb volt apjánál. Georges
gyengesége okozta a bajt. Újra a jelen-
ben: Georges megölni készül Jeanne és
Erik közös gyermekét. De megijed saját
szándékától, nem teszi meg. Végezetül
ráerőszakolja Jeanne-ra és Erikre, hogy a
lakás emeleti szobájában újra egymáséi
legyenek. Közben Georges
hallucinációiban átéli a fenti szeretkezést.
De a lakás felső emeletén ezalatt nem
történt semmi. Georges tehát újra
tévedett. A hiba őbenne van.

Az eredeti szövegből és a szituációkból
valami olyasmi derülhet ki, hogy Georges
gyáva határozatlansága, ideg-gyengesége,
kispolgári bizonytalankodása hozza
magára a bajt.

\ műsorfüzet szerint az előadás tele van
feszültséggel, érdekes fordulatokkal.
Ehelyett belép a színpadra egy érdekte-
len, szürke ember sapkában. Ezt a sapkát
egész előadás alatt a fején tartja. Nem
veszi le evés, ivás, veszekedés
sőt szeretkezés közben sem.

A hallucinációkat úgy oldotta meg a
rendező (Georges Meuwis), hogy
nyúlfarknyi zenét játszott be, majd a
hallucinációk tartalmát adó szöveget
géphangon. Saját hallucinációit Georges
alakítója egy nyugdíj előtt álló művezető
nyugalmával vette tudomásul. Annyira
sem volt zaklatott, mintha kedvenc
vendéglőjében kifogyott volna a
pacalpörkölt.

Ha csak ezt a két előadást láttam volna,
a szórakoztató és hagyomány-őrző
produkciókkal szemben, akkor áldozatul
eshetnék egy olyan általánosításnak, hogy
míg a szórakoztató, kommersz színház
bővelkedik rendezői és színészi
remeklésekben, addig a fórumszínház
ügyetlen rendezők és dilet

táns színjátszók kezén tönkresilányul.
Ám a svédül beszélő finnek Teater

Gruppen N. N. N. elnevezésű együttese,
Georg Malvius látomásos rendezésében,
Büchner Woyzeckjével az ellenkezőjét
bizonyította. Malvius, akit a magyar
amatőrök jelentős része személyesen is
ismer, a színjátszás harmadik fajtájának
elkötelezett rendezője: elő-adásait
improvizációkból a mozgás és a szó, a
zene és a világítás egyensúlyára építi.

Malv ius híven követi a darab büchneri
szerkezetét, nem helyez át jeleneteket, de
erőteljes húzásokkal tömörít A játékidő:
hatvan perc.

Georg Malvius fiatalokkal dolgozik.
Mégis minden önálló figura karakteresen
jelenik meg. Nemcsak Woyzeek és Marie,
hanem a Tamburmajor, a Kapitány, a
Doktor is plasztikus, cizellált,
feszültséget és atmoszférát teremtő szí-
neszi munkát mutat.

Malvius végig feszültséget tart, erő-
teljes színpadi hatásokkal él, és rendkívül
gyors tempót diktál. Egyetlen jelenetben
sem szöszmötöl. „Kegyetlen színházi"
hatásokkal él, miközben valami furcsa,
északias költészettel meg tudja teremteni
az előadás romantikus vonulatát.

A játék üres színpadon folyik, mely-nek
hátterében ül az egyetlen zenész, aki hol
dobütésekkel biztosítja az erős drámai
effektusokat, hol Büchnerhez nem illő,
mai jellegű , lágy gitárzenével teremti meg
a költői kontrasztokat! A játékban nem
aktív szereplők a szín két oldalán
elhelyezett lócán ülnek, s a több kisebb
szerepet játszók ott cseréI-nek inget-
kabátot egy-egy újabb szín-padi
felbukkanáshoz.

Mi, magyarok nehezen tudunk sza-
badulni a Stúdió K előadásának emlé-
kétől. Egy angol rendező elemzése szerint
a két előadás nagyon különböző,
összevetése lehetetlen, de mindkét
előadás egyaránt kitűnő!

Bizonyosan igaza van, mégis meg kell
mondanom, hogy Fodor Tamás
értelmezése nekem büchneribbnek tűnik,
mint Malviusé. A különbség ugyan-is
koncepcionális. Értelmezésem szerint
Fodor rendezésében egyértelmű :
Woyzeck és Marie a társadalom áldozata.
A társadalmi erőszak képviselői a
Kapitány, a Doktor, a Tamburmajor, sőt
a boltos-korcsmáros is.

Malviusnál viszont Woyzeck és Marie is
felelős azért, ami velük történik.
Woyzeck -- mintha a viktimológia meg-



testesítője lenne - maga hívja fejére a
sorsot. Marie pedig egyenesen kihívóan
viselkedik: nem áldozata a férfiaknak,
hanem csábítója. Malvius individuali-
tásukban szemléli hőseit, és ezért a Ka-
pitány, de elsősorban a Doktor mint-egy
„privát" perverzióból, kéjsóvárságból
kegyetlenkedik.

Ebben a legjobb előadásban is, mely
kétségtelenül a fórumszínház szelle-
miségét képviseli, erőteljesebb hang-súlyt
kap az egyén pszichológiája, mint a
társadalmi erőszaké. Malviusék köz-vetítik
a büchneri üzenetet, de az individuum
boncolása folytán, hangsúly-eltolódással
módosítják is.

A konzervativizmus előretörése

Már-már úgy tűnik, hogy a fogyasztói
társadalomban működő amatőr színházak
nem érzik a társadalom problémái-nak
akkora súlyát, mint mi itt Közép-Kelet-
Európában. Még akik szembefordulnak is
a fennálló társadalommal, azok is inkább
pszichologizálnak, mint
„szociologizálnak".

A kongresszus szekcióvitáiban is ki-
tűnt, hogy erősödött egyfajta konzerva-
tívabb szemlélet, mely az esztétikus
szórakoztatás irányában igyekszik be-
folyásolni az amatőrök színházát. Még a
társadalmi funkciót vizsgáló szekcióban is
volt olyan erőteljes álláspont, mely a l' art
pour 1' art művészi értéket előbbre
valónak tekintette a társadalmi értéknél.
Az AITA/IATA jelenlegi elnöksége
egységesen igyekszik a kor-szerű
színházeszményt előnyben részesíteni:
nem amatőr és hivatásos, hanem
fórumszínház és kommersz színház között
húzza meg a határvonalat. Néhányan
viszont - és éppen a házigazda Studio de
Monaco irányítói - mereven az olyan
amatőrség kizárólagosságát hirdetik,
amely színvonalasan szórakoztat és
elzárkózik a társadalmi kérdések elől.
Nem kedvelik a félprofi, harmadik utas,
avantgarde előadásokat. Ennek az
elsősorban a szekcióvitákban kifejeződő
álláspontnak minden bizonnyal hatása volt
a válogatások, meghívások mérlegelésénél
is.

Ennek következtében a korábbiakkal
ellentétben, az idén inkább törekedtek a
művészi és politikai kiegyensúlyozott-
ságra, mint a színvonalra és az érde-
kességre. A „harmadik világ" színját-
szóinak megjelenése (Mali, Zambia) is
inkább az UNESCO-program előtti
tisztelgés volt, mint igazi érdeklődés a
fejlődő országok társadalmi ügyei iránt.

SZŐDY SZILÁRD

Szürkeség
és szakmai tudás

A jó értelemben vett amatőr törekvések -
amelyek lényege, hogy ne a kőszínház
másolása legyen az ideál - kisebb hánya-
dát jellemezték a Monacóban, a VII.
Amatőrszínházi Világtalálkozón látott
produkcióknak. A nagyobb rész mintha
valami színházpótló, nagyszínházat (ebből
is a legkonvencionálisabbat) utánzó
funkciót vállalt volna magára. Ezt a ten-
denciát igazolja a hevenyészett statisztika
is. Tizenhatból nyolc együttes klasszikus,
illetve klasszikusnak számító drámát, hat
kortárs drámát vagy legalábbis meg-
formált színjátékszöveget mutatott be.
Mindössze két együttes készítette maga az
előadás dramaturgiai vázát, illetve szö-
vegkönyvét. Ha ezt a statisztikát kibőví-
tem a műsorfüzet által jelzett, további hét
produkció adataival, az arány alig módo-
sul. Kilenc - nyolc - hat a végső összeg-
zésben. (Néhány szerző, a teljesség igénye
nélkül: Tirso de Molina, Ionesco,
Ghelderode, Büchner, Sartre, Goldoni,
Radicskov, Csehov.) A választott drámai
anyag persze korántsem határozza meg a
színielőadás milyenségét. Csakhogy jelen
esetben többnyire a drámák eljátszására
szorítkozott az együttesek jó része, nem
értelmezésére, újraformálására, gondolat-
közvetítésére.

De még a legunalmasabb, legérdektele-
nebb, legholtabb előadás is magas mester-
ségbeli szintről tanúskodott mind a színé-
szi játék, mind a technikai felkészültség
tekintetében. Ritka kivételtől eltekintve
minden színjátszó pontosan élt a szituá-
cióban, még a realisztikus megközelítésű
„alakítások" sem vesztették hitelüket.

Mesterségbeli tudás jellemezte a leg-
expresszívebb stilizált játékmódot, az
akrobatikus táncot és a kissé avítt natura-
lizmust is. Szcenikai, térszervezési, szí-
nészvezetési, akusztikai problémákkal
nem küszködött egyetlen előadás sem.
Rendezői tisztázatlanságokkal sem, leg-
feljebb igénytelenséggel. Fontosnak tar-
tom ennek hangsúlyozását, hiszen Ma-
gyarországon a leggondolatgazdagabb
rendezői törekvések csorbulnak ki
színpadképtelen, beszédhibás, színész-
technikai minimumot nem ismerő szín-
játszók miatt.

Tendeneiák

Két tendencia rajzolódott ki a fesztiválon.
Az egyik pólus a jó értelemben vett ama-
tőr színház, melynél az amatőr jelző bizo-
nyos mértékig nem szociológiai, hanem
esztétikai kategória. Ezen azokat a saját
színházi törekvéseket értem, amelyek a
létrehozók kollektív elgondolását, létét,
gondolatait sugározzák egy sajátos formai
eszköztár kialakulásával együtt. Ez az
eszköztár nem jobb vagy rosszabb a tra-
dicionálisnál, sőt sokszor tradicionális
elemeket is használ, hanem más. Ezek az
együttesek és előadások mindig hordoztak
és sugároztak társadalmi töltetet,
gondolatot, lett légyen klasszikus dráma
vagy általuk kreált kanavász az alapanyag.
Ide tartozott elsősorban a finnek
Woyzeckje (Teater Gruppen N. N. N. -
rendező: Georg Malvius), A kopasz énekes-
nő, amelyet a svéd Wendelsberg's Teater-
grupp adott elő Ingela Wennergren ren-
dezésében és bizonyos mértékben a szlo-
vákiai Z-Divadlo Zeleneč sajátos értel-
mezésű Tirso de Molina Don Juanja. A
másik pólus számomra szintén pozitív
tartalmú; az abszolút professzionista szín-
ház, amit amatőrök csinálnak. Ilyen elő-
adás csak egy volt a fesztiválon, de az
maradéktalan élményt nyújtott. A skót Old
Grammairians, Amateur Dramatic Society
előadásában Csehov Medvéje (rendező:
George McQueen).

Hol jobb, hol gyengébb szinten, de
érdektelen, üres, manírokkal teli színházat
csináltak a belgák (Ghelderode: Un soir de
pitié - Egy kellemetlen éjszaka), a japánok
(Junji Kinoshita: A Tale of Hikoichi -
Hikoichi meséje), az olaszok (Goldoni: Le
Morbinose). Bizonyos mértékig az ausztriai
Theater im Werkraum Euripidész-Sartre:
Trójai nőkje is ehhez a körhöz tartozott.
Más-más szinten, de az egyként avítt,
megkövült játékmódban osztozott a
holland együttes (Hugo Claus : Vrijdag -
Péntek) és az igen fontos társadalmi
problémákat feszegető kanadai társulat
(Ted Galay: After Baba's funeral - A Baba
temetése után). A nyugat-német előadás
alapanyaga (Peter Thomas : Kopf oder zahl
- Fej vagy írás) szintén gondolatébresztő
dráma. De az erőltetett realista játékstílust
képtelenek voltak hitelesíteni, elsősorban
a színészi kvalitások hiánya, másrészt a
rendezői sztereotipiák miatt.

A szórakoztató törekvések pozitív
példája egy spanyol együttes fergeteges
amerikai musical-film persziflázsa volt
(En Pepitu Enamorat - Pepitu szerelmei) .


