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élésben. Eleinte igazi színjáték volt, amit csi-
áltunk, aztán egyre több lett benne a színházi
lem.
 Mi a fontosabb számotokra, a közösség

agy a színház?
 Mindkettő. Ahhoz, hogy a közösség meg-
aradjon, nagyon jó előadásokat kell csinálni.
a egymás után két produkciónkkal megbuk-
ánk, azt éreznénk, semmi értelme nincs a mun-
ának.

A gyerekek elmondták, hogy amikor a szak-
ai megbeszélésen valaki azt mondta, hogy kí-

ánja nekünk, hogy ötszáz jelentkező közül vá-
aszthassuk ki a színészeinket, ez úgy hatott rá-
uk, mint egy kiátkozás. Ez nem egy válogatott
sapat. Nálunk soha nem volt felvételi, én soha
enkit nem küldtem el. Csakis a munka szelektálta
z embereket. Tehát mindig voltak, akik el-
entek, és mindig jöttek mások. A színészkép-

ésnek nagyon sokfajta útja létezik. Az egyik a
esterségbeli tudásra épít, technikai képzést ad,
s ha valaki nem tud megfelelni a követel-
énynek, akkor kihullik a csapatból. A másik vál-

ozat megpróbálja az adott csoportot felfejlesz-
eni. Az első változatnál tanfolyamszerű képzés
olyik, és a legjobbak belekerülhetnek egy elő-
dásba. A második változatnál - amit mi is kép-
iselünk - adott emberekre épül a munka, s szó
incs arról, hogy a gyengébbek kihullhatnának.
tt alanyi joga mindenkinek, hogy részt vegyen a
unkában, mert úgy szerveződött a csoport,

ogy vállalják egymást. Ezzel a módszerrel is lét-
ejöhet minőségi munka. A Stúdió K. és a Tanul-
ány Színház bizonyítja, hogy igenis fel lehet fej-

eszteni egy adott összetételű csoportot magas
zintre. Ma még nagyon sokan a másik utat jár-
ák: valamilyen alapon kiválasztódnak az embe-
ek, összeállnak egy adott feladatra.
 Az egyik meghatározás szerint az alterna-

ív színházat az különbözteti meg a profitól, hogy
indig egy adott közösségre épít.
 Mi nem élünk együtt. Nem vagyunk össze-

árva, mondjuk, Pilisborosjenőn, és nem hisszük
zt, hogy a színjátszás segítségével kell feldol-
oznunk mindent. Nem hisszük azt, hogy a konf-

iktusainkat a színházon keresztül tudjuk megol-
ani. Ez mentesíti a munkát egy csomó káros
lemtől. Nem terheljük egymást az életünknek
zon problémáival, amelyek nem tartoznak szo-
osan a munkánkhoz. Persze ez bizonyos fokig
ikerülhetetlen. Jelen vannak az előadás készí-
ése közben a viszonyaink, az emberi kapcsola-
aink a házasságtól a haragig. De van a társulat-
ól független életünk is, olyan területek, ahol más
apcsolatok között élünk. Nincs bennünk sem-
ifajta hittérítő szándék. Nincs előre eltervezett

ommunikációs szándékunk egyetlen darabbal
em, és azt sem tudjuk, hogy melyik a színház-
sinálás egyedül üdvözítő útja. Máshogyan szü-
etik minden előadásunk. Beleszeretünk egy

anyagba, mert valamiért, személyes okokból fon-
tos nekünk, és miközben megpróbáljuk tisztes-
séggel megcsinálni az előadást, felfedezzük ma-
gunkat is a darabban, meg azt is, hogy mit mond-
hatunk ezzel a művel az emberről meg a világról.
 Nyilván a pedagógiai ambícióiddal függ

össze, hogy létrehoztátok a Kerekasztal Színházi
Nevelési Központot, és az angol TIE-(Theatre in
Education) módszer hazai adaptálására töre-
kedtek.
 Szerintem jelentős szellemi tőke halmozó-

dott fel az amatőr és alternatív csoportokban, az
ott dolgozó emberekben az elmúlt évek során.
Ennek nincs meg az intézményes kiaknázása. A
hasznosítás egyik útja lehetne, ha színházi téren
valamilyen tudást szerzett emberek a gyerekne-
velésben kamatoztatnák ismereteiket. Nyilván-
való, hogy ehhez a színházi tapasztalatoknak
pedagógiai képzettséggel kell kiegészülnie. De
annak is megvan a kialakult metodikája, hogy
miképpen kell a TIE-színészt (aki egyszemélyben

Fekete háttér előtt fekete gyakorlóruhás,
mezitlábas fiúk és lányok tömege. Egy
balladaéneklő lány szavára kiválnak közülük a
szereplők: Artus király, Ginevra királyné, Galahed,
Mordred, Lancelot s a többiek. Aztán ismét a
tömeg lesz a főszereplő.

Tankred Dorst előadhatatlanul hosszú dráma-
folyamából szigorú és következetes dramaturgiai
tömörítéssel kibomlik egy mitikus szerelem s egy
hatalmi háborúskodás története.

A színészek mindent a testükkel, hangjukkal,
gesztusaikkal fejeznek ki, hol névvel jelzett figu-
rákként, hol a tömeg részeiként. A tömegé, amely

Kate Willard művészeti konzulensként dolgo-
zik Angliában. A liverpooli BROUHAHA feszti-
vál igazgatója és fő szervezője. A rendezvény
eredetileg a szocialista országokból érkezett
együttesek és az angol társulatok találkozója
volt. Jelenleg művészeti és ifjúsági fesztivál-
ként működik. Kate több mint négy éve rend-
szeresen jár Magyarországra, tiszteletbeli
magyarnak tekinti magát.

- Nemzetközi összehasonlítás alapján tudsz
véleményt alkotni a kazincbarcikai fesztiválról?
- Ez a fesztivál nagyon nagy mértékben
különbözik a BROUHAHÁ-tól. Kazincbarcikán

drámapedagógus és színjátszó) kiképezni. A
magyar pedagógia nincs olyan helyzetben, hogy
visszautasíthatná, ha színházi oldalról kínálnak
valamilyen segítséget. A másik oldalról a magyar
színjátszók sincsenek olyan helyzetben, hogy ki-
használatlanul hagyhatnák azt a lehetőséget,
hogy gyerekekkel foglalkozhatnak, nekik és velük
játszhatnak.

Úgy tűnik, hogy mindenfajta létbizonytalansá-
gunk ellenére a színházi nevelési központ követ-
kező féléve biztosított, dolgozhatunk. Viszont, ha
nem gyerekeknek játszunk, arra nem kapunk
anyagi támogatást. Egy évad alatt bebizonyo-
sodhatna, hogy fontos-e az, amit a gyerekekkel
csinálunk, szükség van-e Magyarországon is er-
re? Az általunk felkeltett igény nemcsak nekünk,
hanem mások számára is kínálna feladatot.
Alapvető érdekünk, hogy több ilyen csoport le-
gyen, mint a miénk. Ennek érdekében képzéseket
tartunk, igyekszünk minél többet átadni a
módszereinkből.

pillanatonként változtatja funkcióit: a király
udvar-tartása, élő díszlet (barlang, fal), a

főszereplők lelkiállapotának kivetülése.
megjelenítője (a szerelem kör alakzata, Ginevra
es Izolda levélváltása). A :színészi jelenlét
intenzitása elsöprő erejű. Közösségi színház ez,
amely most ismerkedik azzal. amit kegyetlen

színháznak neveznek Vagy szer tartás-
színháznak. S ebből következik, hogy a produkció
mindennél erősebb hajtóereje a közös feladatba
vetett hit. Ugyanakkor előadásuknak humora is

van. Ahol a keltő egyensúlyba kerül, ott igazan

jó
az előadás. N. I.

főleg az előadások minőségén van a hangsúly,
míg nálunk inkább az a fontos, hogy a társulatok-
nak lehetőségük legyen játszani. Azt gondolom,
az is nagyon lényeges, hogy egyensúly legyen az
előadások és a workshopok között, hogy a fiatalok
kurzusokon vehessenek részt, hogy meg-
beszélhessék a problémáikat, új tapasztalatokat
szerezhessenek.

 Kazincbarcikán nincsenek workshopok,
csak zsűrimegbeszélések.

 A délelőtti viták is az előadások minőségé-
ről szólnak. Szeretem ezeket a megbeszélése-
ket, főleg azért, mert a zsűri tagjai kitűnő szak-
emberek. Megalapozott véleményt mondanak
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az előadásokról, és biztos, hogy a lehető legob-
jektívebben ítélik oda a díjakat. De filozófiájában
mégsem tudom elfogadni a zsűrizés rendszerét,
a csoportok egymás fölé helyezését. Szerintem
nem fér meg a színház szellemével, hogy vetél-
kedésre szólítják fel a különböző társulatokat. A
művészet ugyanis mindig szubjektív megítélés
dolga. Mi értelme díjakat osztani? Egy fesztivá-
lon az a legfontosabb, hogy kapcsolatok jöhes-
senek létre. Hogy a rendezők megismerkedje-
nek egymással, új színészeket fedezzenek fel, a
különféle társulatok tagjai is találkozzanak egy-
mással.
 Korábban azt mondtad, hogy itt az

előadások minőségére került a hangsúly.
Milyennek ítéled a Kazincbarcikán látható
előadások minőségét?
 Apró eltérésekkel körülbelül azonos szín-

vonalúak voltak. De sokkal jobban örültem volna
- nem szívesen használom ezeket a szavakat -,
ha rosszabb és jobb előadásokat láttam volna.
Olyanokat, amelyek jobban próbára teszik a
nézőt, tehát különlegesebbek, merészebbek,
„őrültebbek".

Magyarországon egyébként is azt tapaszta-
lom, hogy az emberek valamiféle tisztelettel for-
dulnak a színház felé. Megpróbálnak hozzáértő
kézzel, sok gonddal és gondoskodással előadá-
sokat létrehozni. Angliában viszont azt tapaszta-
lom, hogy a színjátszást sok mindenre felhasz-
nálják. Gyakran fordulnak ehhez a formához ak-
kor is, amikor talán nem erre lenne szükség. Ná-
lunk jóval több lehetőség adódik arra, hogy em-
berek színházat csináljanak. Sokkal több helyen
és többször játszanak. De ez a színház valamifé-
le megerőszakolását is jelenti.

 Hogy értsem ezt?
 Játszanak a templomban, az iskolában, s

a különböző közösségeknek is van
színtársulata. Bár Angliában rengeteg színházi
előadást tartanak, ez nem jelenti azt, hogy a
minőségük is jó. Az emberek nagyon gyakran
nem azért csinál-nak színházat, mert ez az a
kifejezési, önmegvalósítási forma, amelyre
rátaláltak. Színházat csinálnak, mert pénzt
kaptak rá, vagy mert épp nincs mit csinálniuk.
Vagy azért választják a drámát az iskolában,
mert könnyebb, mint a matematika. Túlságosan
is gyakran élnek ezzel a formával, de nem tudják
igazán az okát, hogy miért is használják. Meg
érdeklődő nézők se nagyon akadnak. Annak
ellenére, hogy rengeteg színházi előadást
tartanak, mégis üresek a színházak.

Angliában mind a politikai életben, mind az
anyagi lehetőségek, az életszínvonal tekinteté-
ben jelenleg bizonyos visszaesés tapasztalható.
Az ember ilyenkor azt várná, hogy rendkívül ér-
dekes előadások születnek, amelyek megpró-
bálják feldolgozni ezeket a jelenségeket. Ilyes-
miről azonban nincs szó. Visszaesés tapasztal-
ható a színházban is.

Azt hiszem, nem csak a színház van válság-
ban. Az emberek többsége nem tartja fontosnak
a művészeteket. Nem érzik, hogy elemi joguk és
szükségletük a színház (is), akár a levegővétel

Somogyi István (1953) az Arvisura Színházi
Társaság vezetője és rendezője. Az együttes
Tanulmány Színház néven alakult 1979-ben.
Alaptörekvésük, hogy a magyar kultúra és a
keleti színház hagyományai alapján alakítsák
ki színpadi nyelvüket. Legfontosabb előadá-
saik: A Mester és Margarita (1985, 1989),
Szentivánéji álom (1986), Az Ezeréves Biroda-
lom (1987-88), Magyar Electra (1988), A cso-
daszarvas népe (1991). Több alkalommal nyer-
tek díjat Kazincbarcikán. Idén megosztott fő-
díjat kaptak a Suryakanta király története című
előadásukért.
- Nagyon tanulságos vita után vagyunk. Azt
gondolom, nagyon hiányzik a magyar színházi
életből a párbeszéd, a beszélgetés az előadá-
sokról, a szín játszás problémáiról, ugyanakkor a
mostani délelőtt is mintha arra figyelmeztetett
volna, hogy milyen végtelen nehézségekbe üt-
közik mindez.

- Úgy érzem, ezek a normális emberi kom-
munikáció nehézségei. Nem szívesen hivatko-
zom a saját előadásunkra, de a Suryakantában
mondja az egyik szereplő, hogy az emberek
messzebb vannak egymástól, mint az istenek.
Beszélgetés közben időnként olyan akadályok-
ba ütközünk, amelyeket nagyon nehéz
leküzdeni. Legtöbbször hirtelen, váratlanul alakul
ki a félreértés. Ezen aztán azért nehéz túllépni,
mert a fogalmi nehézségek pillanatok alatt
érzelmi tartalmakkal töltődnek meg, tehát kvázi
érzelmi szembenállások alakulnak ki.

Pedig égetően szükség volna arra, hogy be-
szélgetni tudjunk a színházról, szót tudjunk vál-
tani arról, hogy mit gondolunk egymásról, ma-
gunkról. Csak így születhetne meg egy vala-
mennyire is egységes színházkultúra. Enélkül
csak amolyan civil színházkultúra létezhet. Azt
gondolom tehát, hogy a nehézségek ellenére is
mindenképpen szükség van hasonló konzultáci-
ós alkalmakra. Úgy érzem, a mostani feszültség
is ösztönző lehet mindkét oldal számára. Olyan
feladvány ez, amely nem maradhat megoldatla-
nul. Ez remélhetőleg mindkét oldalon jó gondola-
tokat fog szülni.

vagy a folyószámla gondozása. Nem tudják,
hogy ugyanúgy szükségük van a színházra, mint
az életfenntartó szükségletek kielégítésére.
Eszünk, iszunk, alszunk - színházba járunk.

- Nemcsak a zsűri és a színházcsinálók kö-
zött alakult ki ellentét, hanem mintha a csoportok
között is feszültség volna. Nincsenek emögött
érdekkülönbségek? Nem kell a csoportoknak
egymással is megküzdeniük azért, hogy létezni
tudjanak?

- Nem hiszem, hogy a csoportok konkuren-
ciát jelentenének egymás számára. Nem nagyon
ismerek olyan eseteket, hogy a társulatok egy-
mást szorítanák ki egy-egy próbahelyről, vagy
hogy egymás elől szívnák el a pénzügyi támoga-
tást. Ugyanazok a gondok és hasonló körülmé-
nyek szorítanak mindannyiunkat. Magyarorszá-
gon ugyanis nagyon kevés pénzt fordítanak arra,
hogy az amatőr vagy alternatív csoportok létezni
tudjanak. Egyszerűen nem ismerik fel, hogy
mennyire fontosak ezek a csoportok. Angliában
például azt tapasztaltam, hogy a színjáték be-
épült a nevelésbe, eleve helye van az iskolában
is. Ugyanakkor azt is láttam, hogy a magyaror-
szágiaknál jóval gyengébb csoportok is jelentős
támogatást kapnak. Ennek az az oka, hogy ott
felismerték a színjátszás fontosságát. Felismer-
ték például, hogy ha emberek összeállnak azért,
hogy amatőr színházat csináljanak, ezáltal egy-
szersmind közösséget is létrehoznak. A közös-
ségek hiánya a mai Magyarország nagyon fon-
tos szociológiai problémája. A mi társadalmunk
nem közösségi sejtekből épül fel, nem közösségi
értékek alapján szerveződik. Pedig csak így ala-
kulhatna ki alulról építkező, valóban demokrati-
kus rendszer. A társadalom egészén megmutat-
kozik az a minőség, hogy közösségi sejtekből
épül-e fel vagy sem.
 Az egyik csoportnak azt kívántad, hogy

tudjanak rendszeresen, naponta dolgozni.
 Számunkra hála istennek tizenhárom év

után nagyjából adva van a mindennapi munka le-
hetősége. De a tizenháromból legalább tíz évig
nem így volt. Egyértelmű, hogy messzebbre tar-
tanánk, ha már korábban rendelkeztünk volna
hasonló feltételekkel. Ugyanis mindenfajta mű-
vészi munkánál alapvető a rendszeresség. Ha
bármilyen tevékenység esetleges és alkalom-
szerű, abból nehéz minőséget létrehozni.

SOMOGYI ISTVÁN
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