
ZEPPELIN HELYETT
Isten bizony, még a Nagytemplom tornyába

is fölmásztam, hátha épp akkor siklik el
lomhán az orrom előtt egy Zeppelin, amely
hatalmas betűkkel hirdeti az Országos
Színházi Találkozót, sorrendben a tizen-ötödiket.
Csalódnom kellett. Az előadások egyik
helyszíne, a Kölcsey Művelődési Központ hom-
lokzatán például a Nemzetközi Katonazenekari
Fesztivál hatalmas transzparense feszült, az
Aranybika Szállót pedig - ahol az ország színhá-
zasai megszálltak - a távhőszolgáltatók konfe-
renciája tartotta lázban. Bizony: a mi „fesztivá-
lunk" volt az, amelyről a Magyar Hírlap a harma-
dik nap reggelén az ötödik oldal kishírei között
adott hírt, valahogy így: „a debreceni nyár egyik
fontos eseménye..." - pontosan fele akkora ter-
jedelemben, minta délegyházi tavak biztató idény-
kezdetéről. Kánikula tombolt ezekben a nyár eleji
napokban, ehhez kétség nem fér.

Mégis: felelősségem teljes tudatában kijelen-
tem, hogy június 10-e és 16-a között (sőt már
valamivel korábban is) Országos Színházi Talál-
kozó is zajlott Debrecenben (illetve nem csak
ott), amely jelentős (vagy legalábbis emlékeze-
tes) esemény lehetett volna a szakma és a
közönség életében. Ha mégsem lett az, ezúttal
nem a részt vevő színházak hibája (félreértés ne
essék, nem is a segítőkész szervezőké:
egyszerűen el-mulasztottuk kitalálni ezt a
találkozót).

Rengetegféle előadást láttunk, különböző
színházi eszmények ilyen-olyan szintű megvaló-
sulását, és majd' mindegyikben volt valami, ami-
nek örülni lehetett. Igazán dögunalmas vagy ele-
jétől végéig bosszantó előadás alig akadt kettő-
három, ez pedig rekordaránynak számít. A felvo-
nultatott produkciók a világnak és a színháznak
olyannyira különböző arcait mutatták, hogy leg-
szívesebben nem is méregettem volna őket egy-
máshoz (Ujházi tyúkhúslevest a Gundel-pala-
csintához?!), csak saját magukhoz. Igy, ha raj-
tam múlik, nem a hagyományos kategóriákban
osztottunk volna díjakat: nálam például a Nem
félünk a farkastól mint a „legjobb realista", a
Mauzóleum mint a „legjobb pszeudorealista"
produkció szerepelne; a „legértelmesebbre vasalt
abszurd" kategóriájában feltétlenül A székek
nyerne; a „legnagyszerűbben megszervezett hi-
ábavalóságért" a debreceni Operett rendezője
részesülne elismerésben; a mezőnyben a „leg-
jobb új musical" vitathatatlanul A dzsungel köny-
ve; a „legjobb sámánszínház" cím az Arvisurát
illetné meg, míg a „legmegdöbbentőbb színpadi
halálnemek" alosztályában az Amalfi hercegnő
vinné el a pálmát; a Vérnász tervezője a „leg-
szebb fekete ruhák", a Szent Johannáé a „legvál-
tozatosabb fehér jelmezek" díját érdemelné ki, és
így tovább; s még az is lehet, hogy a „legjobb
győri Macbeth-előadás" kategóriájában a győri
Macbeth diadalmaskodna. Ám nekünk, kiváltsá-
gos ötöknek, mégis döntenünk kellett, rendesen,

komoly szakemberekhez illőn. „A zsűri nehéz
helyzetben van" -sóhajtoztuk egymás fülébe, így
hasonlítván magunkat büszkén-önironikusan
nagy korok érdemdús tanúihoz évtizedek távo-
lából.

Pedig a döntéskényszer szorongató dilemmái
ellenére zsűritagnak lenni jó. Nem csupán azért,
mert az embert mindig a legjobb helyre ültetik,
és a szünetekben ásványvízzel (sőt olykor kávé-
val!) kínálják, de azért is, mert mindazt, amit évad
közben elszalasztott, elmulasztott vagy elbliccelt,
ilyenkor intenzív kurzus keretében pótolhatja.

Hogy végre a legsajátabb portám előtt seper-
jek: a debreceni találkozó felhozatalában nem
kevés szakmai ínyencség, megszívlelendő tanul-
ság akadt például gyakorló dramaturgok számá-
ra. A hagyományosan láthatatlan munkatárs itt
néhol nagyon is látványosan lépett fel (bár nem-
egyszer rendezőnek álcázva). Nagy felfedezések,
rátalálások nem villanyozhatták föl a nézőt,
amennyiben ezen új darabok színre segítését
értenénk. A versenyprogramban csupán egyet-
len új magyar dráma s egy új zenés mű szerepelt.
A dramaturg jelenléte ezúttal sokkal nyilvánva-
lóbban érhető tetten a kanonizált művek előadá-
saiban. Jól felmérhető az Amalfi hercegnőszö-
vegén elvégzett merész és tetszetős (ám nem
mindenütt autentikus) beavatkozások jelentősé-
ge, szembeszökőek az Othello
hangsúlyeltolódásai. Fájdalmasan hiányzott
ugyanakkor a Johanna masszív szövegkönyve
mellől egy könyörtelen dramaturg, aki nem
csupán jócskán meghúzta volna a szöveget, de
mellesleg a fölösleges és buta, itt durván
stílusidegen „négybetűsök" be-írását is
megakadályozza. A Bálványosvár tánc-
dramaturgiája különös tehetséget és érzékeny-
séget igénylő speciális munka. A Nem félünk a
farkastól kisebb-nagyobb mondat-telitalálatait,
hibátlan szövegfrissítéseit jól megoldott drama-
turgiai rutinfeladatnak minősíthetnénk, ha nem
ismernénk annyi negatív példát, nagy ambícióval
elvégzett szövegrontást. Mind a Macbeth, mind
a Tóték esetében a szokványosnál súlyosabban
beleavatkoztak a könyvbe, más-más
hozzáállással és végeredménnyel. Az Örkény-
klasszikusból itt úgy hullottak ki (különben
remek) mellékszálak, jelenetrészletek, hogy ami
megmaradt, kerek, harmonikus, az eredetihez
lelkületében teljesen hű egész. A Macbeth
rendező-dramaturgja épp ellenkezőleg: a
Shakespeare-művet alapul véve szabott-varrt,
kiemelt, átemelt (sőt egy helyütt beemelt), végül
vadonatúj, hatásos kamaradrámát prezentált,
amelyben a kevés komoly baklövés talán épp
abból adódik, hogy bizonyos döntések
következményeit nem vállalták. Paradox módon
van, ahol a hosszan meghagyott eredeti
drámarészlet hat zavaróan. Ha hirtelenjében az
előadások ennyi konkrét és érdekes dra-
maturgiai kérdést vetnek föl, mennyit lehetne a
tervezők munkáját boncolgatni, a színészi és ren

dezői irányzatokról nem is beszélve?! És akkor
még bele sem vágtunk általánosabb témákba.

Például: a legüdvözlendőbb fejleménynek
számomra az tűnik (és ez nem csupán a válogató
szubjektív szűrőjének köszönhető csalóka lát-
szat), hogy egyre átjárhatóbbak a határok a kü-
lönböző színházi formációk között. Régóta nem
kéri számon senki Máté Gáboron, Pinczés Istvá-
non vagy Kiss Csabán a rendezői, Nyakó Júlián a
színészi diplomát. Nem akad fönn senki azon,
hogy a győri Padlásszínház produkciójában egy
fia győri színész sem szerepel, vagy hogy Vincze
János az „alternatív" Harmadik Színházban „pro-
fi" művészekkel dolgozik. Mintha lassan minden
oldalon oldódnának az arisztokratikus reflexekés
görcsök. Nem kelt leküzdhetetlen undort a hiva-
tásosokban egy-egy „outsider" föltűnése; a rea-
lista színjátszás hívei és művelői nem horkannak
föl egy-egy expresszionista, szürrealista avagy
posztmodern megoldás láttán, ha az jó. Ahogyan
más részről, hála istennek, a színvonalas és
hiteles „konzervatív" produkció sem „ciki"
Vagyis: se „konzervatívnak", se „modernnek"
nem kötelező mutatkozni, hogy valaki
elfogadtassa magát. Tényleg: mi lenne, ha
ezennel ünnepélyesen el-határoznánk, hogy nem
puskázzuk el a lehetőséget, és igenis anélkül
próbálunk megteremteni újabb lehetőségeket,
kialakítani változatosabb formákat, hogy a
bevált régieket földig rombolnánk - már
amennyiben rajtunk múlik?! Lehet, hogy
hihetetlenül hangzik, de ezek a gondolatok -
legalábbis részben - a versenyben és versenyen
kívül látható produkciók nyomán serkentek, és
még jobb lett volna másokkal is megosztani
őket. Akár azon az áron, hogy olykor-olykor
mindenfélének elmondjuk egymást, persze szigorú
kölcsönösségi alapon. Es nem csak esetlegesen,
bús borok mellett, a lepusztult színészbüfében.

Alig hiszem, hogy a problémát csupán renge-
teg pénz oldhatná meg, sokkal fontosabb volna
az eltökéltség, az odaadó figyelem és néhány
eredeti ötlet. Biztosra veszem, hogy akadna ál-
dozni is kész város, amely - akár minden évben -
megrendezné, vállalkozó szellemű személy, aki
szívesen kitalálná az országos találkozót. Ez a
valaki - nevezzük nagyképűen fesztiváligazgató-
nak - „hozná" azt a tartalmi és formai pluszt,
amitől a rendezvény több lehetne, mint sűrűn
sorjázó vendégjátékok egymásutánja. Hogy a
„szakmának" fontos legyen, ami ez alatt az egy-
két hét alatt zajlik, hogy a közönségnek módja
nyíljék ebből valamit megérezni, hogy játszók és
nézők mindennap, minden este azt tapasztalják:
valami különleges történik értük, nekik és velük.
Folytatólagosan, bűnszövetkezetben elkövetett
színház, mondhatni: fesztivál.


