
zon létre. Ha színpadjainkon körülnézünk,
nem mondhatunk mást: a díszletek éppen
olyanok, amilyeneket a tervezők terveztek.
Nem történt semmi véletlenül. Talán a sok
részletproblémában el-merülten, pazarlóan
ráérő módon nem tartottak igényt mindig a
legjobbra, és félmegoldásokkal is
megelégedtek.

A félmegoldás a legveszélyesebb. Va-
lamennyire eleget tesz a változatosság utáni
vágynak, anélkül, hogy testté vált, életre
kelt képe lenne valamely akaratnak.
Vannak találó, kiemelkedő, néha
varázslatos színpadképek is. A kezdeteken
rég túl vagyunk. Az avantgarde hiányzik?
Melyik avantgarde? Az 1920-as, 30-as, 48-
as, 66-os? Nincs-e az avantgarde-igény
mögött a másutt kialakult stílusok egyszerű
importigénye, a gyors siker reményében?

Ugyanaz-e mindennek a jelentése más
helyen, más körülmények között? Miért
nevezünk minden itthoni eredményt kí-
sérletnek? Nem inkább ezekből a meg-levő
eredményekből kellene kifejleszteni azt,
ami valóban a magunk mondanivalója?

Az avantgarde itt alakul előttünk. Talán
csak az eredmények nem tudnak
összegeződni. Főleg amiatt a különös
„többnyomásos vetésforgó" gazdálkodás
miatt, ami lassan magyar specialitássá lesz
színházi területen. Tudniillik, ha valaki
valami igen találót, jót hoz létre, azzal
igyekeznek két-három rosszat is csináltatni.
Gyakran nem szándékosan. Csak éppen
úgy alakul.

Így azután az eredmény „kísérlet" ma-
rad, és az avantgarde utáni vágy csak
fokozódik, ahelyett, hogy a stílusok ren-
deződnének.

Talán lehet ez másképpen is, legalább
igényünket nem kellene elvesztenünk. So-
kat tehetünk, de csak ha saját hangunkon
szólunk a világhoz. Ilyen nagy fel-adat
megoldásához mindenki legjobb
képességeire van szükség, és minden al-
kalomra, ami segíti a fogalmak rendezését.

Ehhez nem ártana a díszletre borult
félhomályt még jobban eloszlatni, a mu-
tatkozó értékeket kevésbé elhallgatni.

SZÁNTHÓ DÉNES

Milyen volt -
milyen legyen
a Magyar Drámák Hete?

A stilizált páva, a Budapesti Művészeti
Hetek jelképe 1969-ben negyedszer
röppent plakátjainkra, lapjaink hasábjaira,
elegáns meghívókra. Jelentősége egyre
növekszik - bár nemzetközi vonat-
kozásban még messze van attól, ahol tar-
tania kellene.

Belső viszonylatban a Budapesti Mű-
vészeti Hetek valóban fejlődnek, egyre
értékesebbekké válnak. A művészeti hetek
a következő főcímekre oszlanak: Zenei
Hetek, Magyar Operák Hete, Tánc-
művészet, Kiállítások, Filmbemutatók, a
magyar rádió és televízió magyar bemu-
tatói és Magyar Drámák Hete.

Kétségtelen, hogy a felsoroltak közül
legsikeresebb, leggazdagabb a Zenei Hetek
műsora volt; legjelentéktelenebb a Magyar
Drámák Hete. A zenei események úgy
halmozódtak, hogy alig lehetett füllel
követni őket; világhírű külföldi együttesek
(I Musici di Roma, krakkói, drezdai és
bécsi nagyzenekarok), karmesterek és
szólisták, a magyar zenekarok,
kamaramuzsikusok, szólisták legjobbjainak
szereplései, Operaházunk magyar dalmű-
sorozata, továbbá az a jelentős szerep,
amelyet a legmodernebb zene kapott a
Hetek alatt valóban nagy-szerű zenei
jelenről és ígéretes folytatásról tettek
bizonyságot. A rokonművészetek is
produkáltak figyelemre méltót.

A Drámák Hete alatta maradt a vá-
rakozásnak. A vágyakozásnak. Szerettük
volna a jól hangzó cím alatt sereg-
szemléjét látni régebbi és új műveknek,
reprezentatív keretek között. Ezt a le-
hetőséget elmulasztotta a rendezőség,
vagyis a Budapesti Művészeti Hetek iro-
dája, amely tudvalevőleg azonos a Sza-
badtéri Színpadok Igazgatóságával. Ez a
testület jól bevált a nyári színházi ese-
mények szervezésénél, de alatta maradt a
lehetőségeknek, mint drámáink ünnepi
koncentrálója. Az embernek az volt a be-
nyomása, hogy e rendezőség kényszerből,
úgyszólván szívességből vállalta a Drámák
Hetét, amelynek lezajlása után ki-pipált egy
kötelező leckét.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a
sajtóértekezlet, amely a Fészek Klubban
zajlott le, ahol a rendezők sem-mi egyebet
nem tudtak mondani, mint hogy
felolvasták a Drámák Hete keretében
színre kerülő darabok címeit. Nem volt
visszhangja a sajtóértekezletnek, nem is
lehetett, mert - nem volt miről írni.
Ellenben az együtt töltött óra alatt csak
úgy röpködtek az újságírók részé-

ről a kritikus hozzászólások, s a rendező
szerv - mit is tehetett volna egyebet? -
elismerte a bírálatok jogosságát, megkö-
szönte a kapott ötleteket, és azt ígérte,
hogy néhány év múlva a Magyar Drámák
Hete is hangsúlyosabbá válik.

De vajon miért csak néhány év múlva?

A drámák idei hete úgy kezdődött, hogy
egy új író, Erdélyi Sándor Mozaikok című
drámája (a Katona József Színházban),
miután túljutott a bemutatón és első
három előadásán, a negyedik előadásra
megkapta a piros betűvel nyomott címet:
„A Magyar Drámák Hete keretében." A
kritika össztüze talán túl kemény és
kíméletlen volt. Ez a fogad-tatás
semmiképpen sem volt alkalmas arra, hogy
szeretettel ápolt műfajunk, a dráma ünnepi
hetét bevezesse.

Valamennyi ezután következő darab
akkor is színre került volna, ha nincs
drámák hete. Vagyis az történt, hogy a
szervezők „a Magyar Dráma Hete" címet
adományozták egy bemutatósorozatnak,
amelyben - jóllehet kitűnő drámákat is
játszottak kitűnő előadásban - a darabok
véletlenül kerültek egymás mellé
ugyanabban a periódusban. A Katona
József Színház, a Thália Színház, a Madách
Színház és az Irodalmi Színpad
bemutatóin kívül két vidéki színház sze-
repelt még a Magyar Drámák Hetén: a
debreceni Csokonai Színház Illyés Gyula
Kegyencével az Ódry Színpadon, a szol-
noki Szigligeti Színház a Nemzeti Szín-
házban Jókai Anna Fejünk felől a tetőt
című művével. A két vidéki színház
valóban érdekes szereplése volt a többlet a
szokványos budapesti műsorhoz képest.

Hogyan lehetne a Magyar Drámák
Hetének megadni azt a rangot, amelyet
megérdemelne?

A Zenei Hetek tízéves múltra tekint-
hetnek vissza. A Budapesti Művészeti
Hetek címen összefoglalt események 1969-
ben negyedszer, a Magyar Drámák Hete
harmadszor került megrendezésre. Bármily
fiatal is, többet várunk tőle. A Drámák
Hetének nem lehet pusztán az a célja, mint
az Anyák Napjának, hogy röpke kampány
keretében népszerűsítsen egy nemes
gondolatot. A drámairodalom és a
színjátszás rászorul arra, hogy
összpontosított támogatásban része-
süljön, hogy idehaza és külföldön is fel-
figyeljenek rá. Ma sajnos a legritkább eset,
hogy magyar színpadi mű külföldi karriert
fut be; a Drámák Hetének mű-sorát úgy
kellene összeállítani, hogy az nemzetközi
érdeklődésre is számot tart-hasson; s a
rövidebb időszakra koncentrált
bemutatósorozatra meg kellene hívni a
nemzetközi sajtót, színigazgatókat,
kiadókat stb.



Hallottunk olyan ellenvetésről, hogy
szabad-e kipróbálatlan előadásokat a
külföldnek bemutatni? Hátha sikertelenek,
hátha nem tetszenének? Mi a kockázat
abban, ha egy-egy mű vagy elő-adás
csakugyan megbukik? Ilyen a szín-házi élet
világszerte! Sikerek és bukások követik
egymást. Ismert sportközmondás, hogy az
olimpián nem a győzelem a fontos, hanem
a részvétel. Ha egy országnak olyan eleven,
lüktető, sokoldalú színházi élete van, mint a
miénk, akkor mutassuk meg, vállalva egy-
egy bukás kockázatát is. Budapestnek
csaknem húsz színháza van: ezek olyan
összképet mutatnak, amely élményt
jelenthet minden szakembernek.

A Drámák Hetének 1969-es előadásai az
illetékes szervek teljes közönye mellett
zajlottak le. Elengedhetetlen feltétele a
Heteknek valamilyen ünnepélyesség, ami-
nek számtalan módjára ezúttal talán fe-
lesleges kitérni. De az írók szövetségének, a
színházi világ képviselőinek jelen-léte
nélkül nem képzelhető el a Drámák Hete. S
ebben részt kell vennie könyv-
kiadásunknak is, amelynek módjában van -
akárcsak a könyvhét alkalmából -
előkészíteni egyes színházi vonatkozású
kiadványok megjelentetését.

Ki lehetne találni valamilyen jutalmazást
is, vagy pályázatot, vagy versengést - persze
nem pusztán fővárosi, hanem országos
méretben -, hogy érdekesebbé,
izgalmasabbá váljék a Drámák Hete. Miért
ne jutalmazhatnánk - a filmszínészet
mintájára - a legjobb színészi munkát,
díszlet- és jelmeztervezőt, a színházi
összmunka számtalan részesét?
Szavazataival be lehetne vonni a közön-
séget is.

A Magyar Drámák Hetéből évente is-
métlődő, nagyszabású szellemi ünnepet
kellene kialakítani, amely megbolygatja
egész színházi világunkat, sőt egész
közvéleményünket. Lépjünk tovább az „ezt
is elintéztük" szemléletnél. Egy alaposan
előkészített Magyar Drámák Hete vagy akár
Színházi Fesztivál - hogy ezt a
nemzetközileg bevált, hírverő szót
használjuk - bizonyára hozzájárulna ah-hoz,
hogy színpadi irodalmunk elfoglalja méltó
helyét a nagyvilág színpadain - de legalább
hazánk színpadain.

világszínház

BÉKÉS ANDRÁS

A 28. Velencei Színházi
Fesztivál

A Velencei Színházi Fesztivál utolsó
előadása után még egy napig Velencében
maradtam. Ezen a napon, a Fesztivál
tizenkilenc programszerű előadása után
kezdte meg vendégjátékát a New York-i
Living Theatre. Programján Szophoklész:
Antigonéja szerepelt, Brecht
átdolgozásában. Vonzott a mű, amelyet
csak olvastam, de vonzott a híres vagy
mondhatjuk hírhedt társulat is, hogy
négyhetes, mindennapos színházba járás
után utolsó estémet újból színházban
töltsem. Az élmény, amivel kijöttem a
színházból, nemcsak az enyém volt, pár
óra alatt közvéleménnyé vált Velencében:
„Végre, a Fesztivál után láthattunk egy
igazán jó színházi előadást is."

Ez a vélemény nagyjában fedte azt a
sajnálatos tényt, hogy a Fesztivál egésze
kifejezetten nem volt sikeres. Volt egy-két
remek kivétel, például Barba szín-háza, a
dán Odin Teatret, de igazi szín-házi
élményt mégis a fesztiválon kívüli Living
Theatre adott.

A Living Theatre közismerten hippi-
színház, tagjai „igazi" hippik, valamilyen
kommunában élnek, igen sajátos életelvek
szerint. Nem akarok most a színház
ismertetésével bővebben foglalkozni, mert
különböző produkcióik más-ként hatottak,
és más visszhangot válthattak ki. De
Brecht-Szophoklész Antigonéjának
előadása igazi művészi esemény. Nekem is
szokatlan és furcsa volt az a provokatív, a
közönséget a lehe-

tő legerőszakosabban ingerlő és sokkoló
magatartás, amelyet az együttes tagjai
tanúsítottak. Szenzációnak hatott a szín-
padon a sok-sok hippijelmez, frizura,
amelyet csak nagyforgalmú nyugat-euró-
pai városok egy-egy főterén lát az ember -
de végül is ebben az előadásban nem ez
volt a lényeg.

A látottak alapján az a véleményem,
hogy mindenféle ideológiától függetlenül,
amellyel az együttes vezetői társaságukat
alapították, munkájuknak alap-ja és
lényege kifejezetten haladó, progresszív és
mindenekelőtt rendkívül mű-vészi. Julian
Beck, az együttes vezetője és egyben az
előadás rendezője, aki már nem is fiatal
ember, minden hippiségen vagy
„álhippiségen" túl, ebben a produkcióban
az igazi művész adottságaival lépett
színpadra. Rendezői munkájának alapja,
kibontása, a részletek és a nagy egészek
megkomponálása a legklasszikusabb
művészi törvényeken alapult. Teljesen az
a meggyőződés alakult ki bennem, hogy
ez a hippiség szinte csak álarc, maszk a
lényeg fölött, szinte csak egy
hipermodern, divatos vagy divatoskodó
külszín, amely mint feltétlen szín-házi
érdekesség lengi körül az együttest, s
amely mögött a maguk műfajában és
érdeklődési területén igazi színházi és
emberi törekvések húzódnak meg. Nyil-
vánvaló, hogy az az eszköztár, amellyel
Julian Beck társulata dolgozik a szín-
padon és a nézőtéren (sőt a nézők között
is), szokatlan, meghökkentő, sőt ijesztő is
a tradicionális színházakhoz szokott
közönségnek. De mindezek az eszközök
egyben olyan színészi megnyilvánulások
is, amelyek rendkívül rokonnak és azo-
nosnak hatnak azokkal az ősi színházi
hatásformákkal, amelyek régebben fel-
tétlenül mindennapi eszközei voltak egy
közösség dinamikus, ünnepi, színházi
megnyilvánulásainak.

Ez a törekvés, a régi idők, az európai
színházat megelőző idők ősi színháza
megszólaltatásának vágya sok előadást
jellemzett a Fesztivál igényesebb rendezői
törekvései között is.

Nem érdemes itt most belebonyolódni a
Fesztivál idei megrendezése mögött hú-
zódó olasz társadalmi és ideológiai küz-
delmekbe, amelyek a múlt évi protestá-
lások idején kirobbantak. Az akkori meg-
mozdulások mindenképpen a Fesztivál
demokratikusabbá tételéért folytak. A
Fesztivál vezetőségének 1969-ben tehát az
volt a szándéka, hogy a program és a
lebonyolítás eleve lehetetlenné tegye a
múlt évi zajos megnyilvánulásokat. Ezek
az intézkedések megmutatkoztak a jegyek
árainak leszállításában, kedvezményes
jegyek kibocsátásában, megmutatkozott
abban is, hogy a Fesztivál előadásait
nemcsak a Fenicében adták elő, hanem
Velence más, populárisabb szín-


