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megrendítő s rosszacska (kiemelés tőlem N. V.)
bemutatóját." Az is előfordul, hogy kertelés nél-
kül kimondja a türelmét próbára tevő előadásról:
„hosszú és unalmas". Ez körülbelül a szemé-
lyesség maximuma Tarjánnál - egyébként so-
sem traktálja az olvasót magánügyekkel, nem
kerüli meg a mégoly hálátlan feladatot sem az-
zal, hogy saját közérzetéről számoljon be a látott
előadás helyett. Az olvasó inkább csak sejti,
hogy a színház megszűnt örömöt szerző, lénye-
ge szerint játékos szelete lenni a kritikus életé-
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Művelődési és Közoktatási Minisztérium
Színházi Főosztály
Erkel Tibor főosztályvezető úr

Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Ön a televízió Napkelte című műsorában 1994. ápri-
lis 7-én azt állította, hogy fesztiválok sorával tudja
bizonyítani, miszerint a színházak ilyen alkalmakkor
ingyen bocsátják egyes előadásaikat a televízió
rendelkezésére*. Tisztelettel kérem Önt, szívesked-
jék ezen bizonyítékokat a rendelkezésünkre bocsá-
tani. Ezt a levelet és az ön szíves válaszátlapunk kö-
vetkező számában közölni fogjuk.

Tisztelettel:
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Tisztelt Főszerkesztő Úr!

F. év április 8-ikán kelt levelére tájékoztatom, hogy
Ön szereptévesztésben van: Ön kérdező nem, leg-
feljebb válaszadó lehet!
A Minisztérium az Európai Színházi UNIÓ budapesti
fesztiváljának megrendezésével kapcsolatban
kérte, hogy a szervezők gondoskodjanak a televízió
bevonásáról, mivel csak úgy kerülhető el a rendez-
vény sorozat közönség-ellenes arisztokratizmusa,
ha az előadások legalább egy részét élőben, vagy
felvételről közvetíthetik.
Ez nem teljesült, mint ön is tudja.
A kérdezés joga a 75 millió Ft-os támogatás biztosí-
tása után a kormány oldalán van. Szíveskedjenek
tehát tájékoztatni a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium Színház-, Zene- és Táncművészeti Fő-
osztályát, mit tettek annak érdekében, hogy az adó-
fizetők természetes és jogos igényét kielégíthes-
sék. Feltételezem, hogy a témában lefolytatott tár-
gyalások jegyzőkönyve rendelkezésre áll. Továbbá

Erkel Tibor a nemzetközi színházi fesztiválok állítólagos gyakorlatát
azzal kapcsolatban hozta szóba, hogy az Európai Színházi Unió buda-
pesti fesztiváljára hozott külföldi előadások közül a televízió egyet sem
közvetített

nek: küszködik, keresi önmagát, béklyózó anya-
gi lehetőségeiből olykor rossz módon próbál ki-
evickélni, nem él igazán, a szó teljes értelmében,
inkább csak dekkol, kivár s addig is imitálja, hogy
nélkülözhetetlen. Óhatatlanul úgy érezzük e két-
százharminckét oldalas (lapjaira széthullott) kö-
tet elolvasása után, hogy amit az egyik Bánk
bán-előadásról ír, elmondható az egész mai
színházról is: „Én nem ellenzem. Sőt. Csak nem
elég jó."
Széphalom Könyvműhely, 1994

birtokukban kell legyen a budapesti fesztivál alap-
szabálya (tervezete) is, amely kezdeményezéseik-
nek szintén egyértelmű bizonyítékául szolgálhat.
Az Ön által föltett kérdésre pedig már válaszoltam a
tárgyalások kezdeti szakaszában, mivel annak ak-
kor volt aktualitása, és nem az események után.

Budapest, 1994. április 13.
Tisztelettel
Erkel Tibor

főosztályvezető

Erkel Tibor főosztályvezető úr felelős kormányhiva-
talnokként kétségbe vonja a sajtónak azt a jogát,
hogy kérdéseket intézzen hozzá a hatáskörébe tar-
tozó kulturális szféráról és saját kijelentéseinek
mibenlétéről. Ehelyett ő kérdez. Azt kérdezi, miért
nem közvetítette a magyar televízió az Európai
Színházi Unió tavaly őszi budapesti fesztiváljának
előadásait. Noha erre a kérdésére a Magyar Hírlap
április 11-i számában már válaszoltam, most
megismétlem: azért, mert az erre vonatkozó - a
hivatalos érdeklődő számára hivatalos úton
hozzáférhető - szerződések a nemzetközi
fesztiválgyakorlatnak megfelelően bizonyos
előadásokból három perc sugárzását tették
lehetővé (más előadásokból annyit sem). En-nek
ellenére a magyar televízió az eseménysorozatról
kétszázötven percben tudósított, ami az általános
nemzetközi gyakorlat sokszorosa.

A főosztályvezető úr, ahelyett hogy - ugyancsak
a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - köszö-
nőlevelet fogalmazna az Uniófesztivál rendezőinek,
amiért a kormány által anyagilag támogatott ren-
dezvény sikeres lebonyolításával újabb híveket
szereztek a színháznak, és öregbítették a magyar
színházművészet hazai és külföldi rangját, közön-
ségellenes arisztokratizmusról beszél, vagyis köz-
vetve rosszallását fejezi ki saját kormányának kultú-
ratámogató tevékenysége iránt.

Ezek után, s megállapítva, hogy Erkel Tibor el-
mulasztotta bizonyítani a nemzetközi színházi fesz-
tiválok televíziós közvetítéseire vonatkozó kijélenté-
seit, igazán nem tudom, kettőnk közül ki van
szerep-tévesztésben.

Koltai Tamás

The outstanding event of the spring season was
probably the presentation of David Mamet's play
Oleanna at the new Shure Studio of the Budapest
Chamber Theatre, so this issue opens with a
group of writings devoted to this event. Judit
Csáki introduces the notion of "PC" (political cor-
rectness), Klára Györgyey recalls the play's world
premiere at the Yale University, Krisztina
Galgóczi compares the productions in London,
Vienna and Budapest, while Judit Csáki con-
centrates on the Hungarian performance. A
compilation of various reviews closes the chap-
ter.

The programme of this year's National Theatre
Festival-to be held at Zalaegerszeg-has been
selected by weIl-known film director Miklós
Jancsó. István Nánay questions him on his theat-
re-going experiences and on the standards of his
final choices.

In our column of reviews critics Judit Szántó,
István Sándor L., László Zappe, Dezső Kovács,
Tamás Márok, Katalin Kállai, Katalin Budai, Enikő
Tegyi, Judit Katalin Magyar and István Tasnádi
give their account of, respectively, Ödön von
Horváth's The Tales of the Vienna Wood (Pest
Theatre), Harold Pinter's Homecoming (Debre-
cen) and The Birthday Party (Sopron), Ignác
Nagy's An Election in Hungary (Kaposvár and
Szolnok), Ákos Németh's Anita (Radnóti Theatre),
Leo Birinsky's The Dance ofFools(Szegedalso this
month's playtext), Péter Horváth's Supermarket
(Miskolc), Love Must Be Learned (a compilation
on the fifties - Merlin Theatre), Hyppolit, the
Butler by Eisemann and Zágon (Veszprém), Willy
Russell's The Blood Brothers (Budapest Chamber
Theatre) and two plays by Stawomir Mrožek: The
Turkey(Eger) and Emigrants (Veszprém and
Theatre of the North of Szatmárnémeti-Satu
Mare-Rumania). This is directly followed by the
journal Budapest-based guest-director László
Bérczes kept on his experiences of the work with
the Hungarian company of Mrozek's play at this
town in Rumania.

The personality and work of director István
Keleti, a pioneer of children's theatre recently de-
ceased, is recorded by István Nánay; Valéria
Nádra introduces a book by fellow critic Tamás
Tarján and at the end we publish an exchange of
letters between editor-in-chief Tamás Koltai and
Tibor Erkel, head of the theatre department at the
Ministry of Culture on a controversial issue, i.e.
the television broadcasting of the events of the
1993 Festival of the Union of European Theatres.

Korniss Péter:
A rendező magányossága avagy Anatolij
Vasziljev a Művész Színházban - szokásos
teájával
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