
FELSZÁLLT A LÉGHAJÓ
Ha június, akkor Országos Színházi Találkozó.

Idén: Fesztivál Szegeden. Ünnep. Megnyitóval,
beszédekkel, éjjel-nappal nyitva tartó,
fantasztikus hangulatú fesztiválklubbal, szép
záróünnepséggel, léggömbökkel, tűzijátékkal.
Naponta több előadással, szakmai beszélgetéssel. Es
kisebb-nagyobb csalódásokkal. De erről majd később
lesz szó-ahogy Bodó Béla halhatatlan hőse, Brumi
mondaná.

Éppen egy éve ugyanezen az oldalon e sorok írója
azon kesergett, hogy a tizenötödik Országos Talál-
kozó észrevétlen múlt ell - se találkozási pont, se
ünnep nem lett-, vagyis: amolyan kedélytelen nem
fesztiválnak sikeredett. Mintha ezekre a sorokra
igyekezett volna csattanós választ adni az idei szer-
vezőbizottság: beleadtak apait-anyait, hogy Esemény
legyen ez a nyolc nap a szegedi nyárelőn.

Együtt lehettek a szakma jelenlevői - és nagyon
sokan voltak jelen -, ki-ki addig maradt Szegeden,
ameddig kedve tartotta, ingyen és bérmentve elszál-
lásolták . A portyázó szegediek autogramot kérhettek
a sokévi átlagnál nagyobb sűrűségben föltünedező
hírességektől, amazok meg autogramot oszto-
gathattak, és hírességnek érezhették magukat.

Sütött a nap, kellemes virágillat terjengett, bol-
dogan sétálgathattunk rétestől fagylaltig, halászlétől
borjúbecsináltig és vissza? Számos titkos szegedi
fedte föl magát, és mutogatta nosztalgikus és/vagy
mulatságos történetek kíséretében ifjúsága helyszí-
neit. Közülük talán Ács János4 ecsetelte a legélve-
zetesebben, milyen volt az élet errefelé negyedszá-
zada. Tudjuk: aki adott magára, az idő tájt csak az ő
előadásaikat nézte; a hivatalos színház annyira „ciki"
volt, hogy maga Ács is csak inkognitóban surranhatott
be tucatszor megnézni Dajka Margitot a kakasülőről.5

Esténként sok-sok boldog - a hajnal közeledtével
egyre boldogabb - ember ácsorgott-ücsörgött a
fesztiválklubban; ám amikor az előadásokra terelődött
a szó, gyakorta vonultak át setét fellegek az arcokon.
Ki azt sorolta, mely előadásoknak kellett volna
feltétlenül bekerülniük a programba, ki azon
háborgott, hogy egyik vagy másik produkció mit keres
egy reprezentatívnak szánt mustrán, ki csak azon
kesergett, hogy nem fért be a nézőtérre az este. Bizony
ebben is, abban is volt igazság. Visszatérő kérdés:
mitől lehetne jó a válogatás?6

Tényleg: kié a fesztivál? Kinek szól és miről? Több
érvényes válasz lehetséges, igazságot tenni nehéz -
de talán nem is kell, csupán kikötni egy

1 Zeppelin helyett- Színház 1996. augusztus
2A város és a rendezők e nagyvonalú gesztusának atmosz-
féra-meghatározó szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni
3Itt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy számomra az
éjjel-nappal nyitva tartó klasszikus tejivó - tej, péksüte-
mény, omlett, palacsinta, tejberizs - volt a fesztivál egyik
legjelentősebb felfedezése.
4 A legendás Szegedi Egyetemi Színpad egyik sztárja
5 Erről óhatatlanul eszembe jut, hogy a fesztivál „stúdió-
színpadának" számító régi zsinagóga különleges
hangulatú épületét. valamint a fesztiválklubnak otthont
adó Kass szállót a helyi amatőrök/alternatívok
„találták ki".
Másoktól eltérően elvileg jó elképzelésnek tartom, hogy

a fesztivált rendező színház művészeinek kis csapata válo-
gat, ezáltal kettős értelemben is meghívóvá válik. Kérdés:
mik a szempontjaik?

elgondolás mellett, s következetesen annak jegyé-
ben szervezni a találkozót.

Lehet például azt mondani: „Micsoda kérdés? Háta
szakmáé! A fesztivál arra való, hogy a színháziak -
rendezők, dramaturgok, kritikusok, tervezők,
színészek, mindenki! - egyvégtében végignézzék a
jelentős előadásokat, megvitassák, merre tart a mi
művészetünk." Lehet, hogy így van. Akkor azonban a
találkozónak valóban le kell képeznie - kicsiben - az
országos színházi állapotokat, föl kell mutatnia
minden főbb tendenciát.

Vagy lehet a fenti kérdésre úgy válaszolni: „Hogy-
hogy kié a fesztivál? Háta közönségé! A színháznak
csakis a nézők figyelme adhat értelmet ás célt, a
fesztivál is nekik szól. Jutalmazzuk őket sok-sok
népszerű - egyébként csak más városokban látható -
előadással, s ne művészkedjünk fölöslegesen." Akkor
viszont kétséges, hogy lehet-e a meghívott
produkciókat egymással versenyeztetni, mondhat-e
valamit a szakmai zsűri ítélete az egész évadról?
Nem kellene-e akkor egyszerűen boldogságos, „tét
nélküli" színházi parádénak minősíteni a találkozót.

A díjak körül amúgy is van egy kis gutanc. Ezen az
országos seregszemlén komoly szakmai zsűri
minősíti a produkciókat, az arra érdemeseknek díjat -
értsd: elismerő oklevelet-adományoz. Vajon nem
szül-e rossz vért, ha ugyanakkor egy támogató
pénzjutalmat (tehát praktikusan a zsűriénél értéke-
sebb díjat) kínál? Vagy ha a kedves és emelkedett
(köztársasági elnökös, polgármesteres, pezsgős,
léggömberegetős) záróünnepség után félórával egy
másik szponzor külön kis nyilvános ceremónia ke-
retében átadja a maga díját egy színésznőnek - aki
azt egyébként nagyon is megérdemli?7

Hangsúlyozom, nem a díjak jogossá a, nem a
díjazók jó szándéka kérdéses - nélkülük a fesztivál
valóban nem jött volna létre -, hanem az, hogy
szabad-e ilyen felemásan összekeverni az
alapvetően nem kommerciális megmérettetést,
jutalmazást egy teljesen más (prémium-reklám alapú)
szemlé-lettel. Egyáltalán: rég ideje volna tisztázni a
művészeti intézményekben - csakúgy, mint a
médiában - a „közszolgálati" és „kereskedelmi"
működés összehurkolódásának, illetve
elhatárolódásának alap-elveit és problémáit.8

7 Vagy: helyes-e, ha a művészeti vezető által levezényelt
(ismétlem: szép és ízléses) záróünnepség díjkiosztó cere-
móniájának első gesztusaként egy helyi vállalkozó
külön-díját épp e művészeti vezető felesége veheti át?
Kérdés ez akkor is, ha a díjat nyilván nem feleségi,
hanem művészi minőségében és teljesítményéért
kapta.
8 Például a szponzor: a szponzor, a szponzor, a szponzor!
Minden tisztelet és megbecsülés azé, aki „áldoz" a
kultúrára. Elenyészne nélküle a művészet, a szegénység
patkányoktól nyüzsgő setét vermébe hullnánk-tudja ezt
szponzor és szponzorált egyaránt. Csakhogy: jó volna
megtartani a mértéket. Meg kell a segítséget köszönni
szépen, de ne feledjük: ahol ennek hagyománya van, a
szponzor támogat, nem pedig előjogokat vásárol. A
kulturált kultúrszponzor nem tülekszik eléd a nézőtéren,
ne tartja éves közgyűlését a színházadban, nem
kérkedik a jótékonyságával: elég neki, hogy ahhoz adja
pénzét é nevét, ami ennek a névnek is jobb csengést
kölcsönöz - hosszú távon.
Nem jó, ha a szponzor arrogáns vagy a szponzorált
túlzottan alázatos - mindkettő a felek egyenarangúságát
kezdi ki. Új világunkban sokan vagyunk még, akikben
visszatet-

Népszerű volta fesztivál Szegeden, de ez azzal is
járt, hogy sokszor nem sikerült biztosítani a lehető-
séget a potenciális nézőknek - szakmabelieknek és
„civil" érdeklődőknek -, hogy valóságos nézőkké
váljanak.9

Nem ártott volna, ha akad egy fejszámoló, aki
idejében figyelmeztet, hogy a kiadott jegyek és bér-
letek száma olykor meghaladja a nézőtér kapacitását
- és akkor hol van még a rengeteg „belépős" és a nem
kevés spontán érdeklődő? -, tehát eleve lehetetlen
mindenkit bepréselni a nézőtérre, s ha mégis sikerül,
abban sem lesz köszönet.10

Egyik szemünk tehát sír, a másik pedig nevet - ez
amúgy nem idegen a színháztól. Lelkesíteném a
fanyalgókat: a Fesztivál igenis hangulatos és kellemes
volt. Színházi-szakmai szempontból talán még-sem
elég jó - hűteném le a túl lelkeseket. Mindkét aspektus
fontos résztanulságokat hordoz, egyikről sem szabad
a másik miatt megfeledkeznünk.

Akárhogy is: annak a sok tucat embernek, akire
naponta rávirradt a hajnal a Tisza-parti Kass Szálló
kibelezett nagytermében és kerthelyiségében - szóval
ennek a sok-sok kedves kollégának kisimult volt az
arca ilyenkor. Nem az asztalra vagy az asztal alá
borulva kókadoztak búsan, összecsúszott, zavaros
szemekkel, nem az asztalt verték dühös öklökkel.
Iszogattak, ácsorogtak, üldögéltek - beszélgettek. Es
ez minden valószínűség szerint azt jelentette, hogy
beszélő viszonyban vannak egymással, és van miről
beszélniük.

Hálásak is vagyunk a szervezőknek, amiért ilyen
remek légkört teremtettek, sőt, még hálásabbak
lettünk volna, ha ránk hagyják a dicséretet, és nem
tapsoltatnak maguknak szüntelen - mára startpisztoly
eldördültekor is.

Tavaly holmi zeppelineket hiányoltam a debreceni
égboltról. Nos, jelenthetem: Szegeden fölszállt a
léghajó - lebegett rendesen, de azért üzenném min-
denkinek, hogy ne higgye magáról, ő most akkor már
felhő, amely a napot is elhomályosítja; ha lehet,
próbáljunk meg a földön maradni. Mindannyian is-
merjük azt az elég helyes léggömbös-felhős tanme-
sét, amely a bevezetőben emlegetett Brumi egy távoli
rokonáról szól. Ebből tudjuk, hogy a méheket elég
nehéz becsapni - és a megoldás mégsem az, hogy
időről időre jön Róbert Gida a puskájával, és
kilyukasztja a lufit.

szést kelt, ha például a jegyszedő fennhangon a
szponzorok képviselőit szólítja be elsőként a kicsiny
nézőtérre - azokat is megelőzve, akik a saját pénzüket
adták ki a jegyre.
9 Előfordult. hogy többen maradtak kint, mint ahányan
bejutottak az előadásra. Ki drága jegyet váltott, ki messziről
utazott ide; készült az élményre, s végül csalódott.
10 A régi zsinagóga leromlottságában hangulatos tere
például olyan varázsos helyszín, ahová a mostoha
körülmények ellenére is szívesen megy játszó és néző
egyaránt. Am épp a tér jellege miatt élvezhetetlen az
előadás, ha valaki a falra kenődve, dobogó csücskén
egyensúlyozva vagy az erkélyről fejjel lefelé
függeszkedve kénytelen „mű-élvezni".


