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A vidéki s z ínház i

fesztiválokról

Jó pár évvel ezelőtt általános volt a panasz:
miért nem rendezi meg a minisztérium vagy

bármely más központi (fő-városi) szerv újból
a vidéki színházak fesztiválját? Mint
annyiszor, ezúttal is azt kívánta vissza a
„szakma", amit már egyszer megpróbált,
először szere-tett, majd elutasított.
Köztudott, hogy a hajdani - vidéki színházak
számára rendezett - fővárosi seregszemlék
sok ki-tűnő előadást biztosítottak a fővárosi
közönség számára, akadtak érdekes viták is,
a szakma (s ezen belül a budapesti szakma)
képviselete mégsem volt meg-oldható,
szubjektív és objektív okok következtében. A
túlszervezettség, a rengeteg esemény
megosztotta még a kritikusok figyelmét is, s
nem egy esetben a közönség sem tudta,
melyik bemutatóra menjen el a sok közül. Az
történt, mint minden hasonló
rendezvénysorozattal: egy ideig érdekesek és
jelentősek voltak ezek a fesztiválok, majd
jött az elkedvetlenedés, a kifáradás korszaka,
s az országos találkozók elmaradtak. Gonddá
vált a hogyan tovább: az, hogy mit kellene
mégis helyettük csinálni, ki vállalja a
rendezést, és így tovább.

A hatvanas évek második felében for-
dulat történt. 1967-ben egyszerre két vidéki
városban rendeztek fesztivált: Kaposvárott
és Debrecenben, s mindkét színházi
városban az ilyesfajta rendezvény már
háromszor megismétlődött a nyitány óta.
(Szándékosan írok „ilyes-fajta
rendezvényről", mert a célkitűzések és
elnevezések időnként változtak, csak a
forma maradt nagyjából ugyan-az: több
napon át vendégül látni különböző
színházakat.) Közben akadtak más
próbálkozások is, mint a lényegileg mindig
is irodalmi (drámairodalmi), vagy
legalábbis elvi kérdéseket taglaló Füredi
Napok (mivel itt színjátszásra valóban
alkalmas helyiség nincs); vagy a könnyed
nyári műsort ígérő Győri Nyár, a dunántúli
színházak vendégjátékainak alkalmi, nem
túlságosan igényes csokorba fűzése. E két
utóbbival éppen azért nem foglalkozom.

Ez év tavaszán már egy új fesztivál
szervezői is a porondra léptek: Békés-

csabán, a vendéglátó Jókai Színház szer-
vezésében kamaraszínházi fesztivált ren-
deztek, amelynek a stúdiószínházak tel-
jesítményével, gondjaival is kellett fog-
lalkoznia. Az indítás határozott volt, a
program markánsnak mutatkozott, s va-
lószínű, hogy a következő években foly-
tatódik ez a kezdeményezés. Úgy tűnik, a
kaposvári, a debreceni és a békéscsabai
fesztiváloknak máris jelentős hagyományai,
eredményei vannak, s máris a magyar
színjátszás történetébe illő kez-
deményezésként, sőt - az első kettő ese-
tében folyamatként - foghatók fel. Érdemes
megnézni, hogy milyen mozgatói voltak e
fesztiváloknak, milyen törekvések
húzódnak meg az események mögött.

Már a bevezetőben is utaltam rá, hogy egy
bizonyos idő elteltével egyszerűen
hiányoztak azok a regionális vagy országos
rendezvények, amelyeken a vidéki
színjátszás demonstrálhatta volna
eredményeit. Ez a szükséglet annál is
inkább parancsolóvá vált a hatvanas évek
második felére, mert a vidéki szín-játszás
éppen az elmúlt évtized közepén újból
fellendülőben volt. Új színész- és rendező-
tervezőtehetségek bukkantak fel, némely
területen vidéki színházaink „überolták"

fővárosi kollégáikat, mint például az új
magyar dráma támogatásában, a nagyobb
vállalkozókedvben, is-meretlen (például új
szovjet és népi demokratikus) szerzők
felfedezésében. E felfutással párhuzamosan
a színikritika nem állt feladata magaslatán.
Nem figyelt oda eléggé a fontosabb
kezdeményezésekre, rendszertelenül
tudósított egyes színházak eredményeiről.

Hadd jegyezzem meg, hogy felfutás ide,
felfutás oda, minden (bizonyos fokig
centralizált kulturális életű) nemzet vidéki
színházművészetének jelesei mindig is némi
(?) ellenkezéssel tekintenek a fővárosi
kollégák tevékenységére, s ez nálunk sincs
másképp. Ez az ellenkezés (sok más
szinonimával helyettesíthetném még)
fokozottabb volt a hatvanas évek közepén,
éppen az említett kezdeményezések,
eredmények következtében, s az igazság az,
hogy máig sem szűnt meg. E lázongás
különböző motívumokkal színezett.
Jelentkezik benne a fiatalabb generáció
feltörekvési vágya a „befutott"

fővárosiakkal szemben, fűti továbbá annak
tudata (helyes vagy nem helyes, ezt most
nem vitatom), hogy színházművészetünk
legfőbb fórumai nem mindig s nem
mindenki esetében szelektálnak helyesen, és
így tovább.

Mindez még eléggé közhelyszerűen
hangzik, s nem vitás, hogy ennél mé-
lyebben rejtőző mozgatóerők is voltak.
Igaz, hogy a telekommunikációs eszkö-
zöktől már régen nem félünk annyira, mint
a hatvanas évek elején, s a tele-vízió
rohamos elterjedése korántsem okozott
olyan csökkenést a nézők számában, mint
a mozik birodalmában. De az is tény, hogy
a színházi nézők száma az utóbbi öt évben
- általánosságban - mégsem nőtt, hanem
némiképpen csök-kent, s közismertek az
adatok, amelyek szerint az ország
lakosságának elég kis százaléka jár
rendszeresen színházba. S kiváltképpen
sajnálatos egyes társadalmi osztályok vagy
rétegek, csoportok elmaradása Thália
templomaiból. Több vidéki városunkban
az értelmiség, a diákság, az egyetemisták
többsége kezdett elfordulni saját
színházától, s némi sznobságtól is hajtva
(mert ez volt a sikk) fővárosi színházak
felé orientálódott, vagy - a főiskolások,
egyetemisták esetében - megteremtette a
saját színházát, amelyet ráadásul maga
hozott létre amatőrként, lelkes
műkedvelőként. Itt említendő meg, hogy a
sajátos magyar színházművészeti fejlődés
következtében a vidéki színjátszás az
államosítás után túlságosan is autark
jellegű volt, „röghöz kötöttnek" tűnt, amin
- legalábbis, lényegesen - nem segített az
immár ötéves szerződtetési rendelet sem.

A színházművészetnek tehát frissítés-re,
nemes értelemben vett propagandára volt
szüksége, önmaga megújulása érdekében
is. Éppen ezért csak üdvözölhető, hogy a
fesztiválok - kiváltképpen a debreceni - ezt
a célt is szolgálják. Új és más társulatok
produkcióival ismerkedik meg ilyenkor a
kaposvári, a debreceni és a békéscsabai
közönség, s ez önmagában véve is a
leghasznosabb és egyúttal a legönzetlenebb
szolgálat a vidéki, sőt az egyetemes
magyar színjátszás fellendítése érdekében.
A körülöttünk levő államokban általános
szokás, hogy a fővárosi vagy a vidéki
színházak (például az évad végén) útra kel-
nek, s elmennek vendégszerepelni az or-
szág másik végébe. Elviszik más kör-
nyezetbe művészetük termékeit, s gaz-
dagítják ott mind a befogadók, mind az
ottani színművészek tapasztalatait, de el-
lenőrzik egyúttal saját teljesítményük
hatását is. Mennyire hasznosak az ilyes-
fajta „kirándulások" például a román
színházak gyakorlatában! Ez a törekvés
valósul meg a mi vidéki fesztiváljain-kori,
s külön öröm, hogy a fővárosi szín-



házak is útra kelnek Debrecenbe, Bé-
késcsabára. Öröm ez akkor is, ha a
hangsúlyt inkább a vidéki színházak
cserejátékára teszem, legalábbis fejlődé-
sünk mostani szakaszában. Való igaz
ugyanis, hogy a színházművészet legne-
mesebb propagandaeszközei közé sorol-
ható, ha egy fővárosi színházi társulat
legjobb produkcióival szerepel ezeken a
fesztiválokon. A mi országunk azonban
nem nagy, Budapest mindenünnen elég
könnyen és hamar megközelíthető, s
egyelőre a minden vonatkozású decent-
ralizációnak csak a kezdetén tartunk,
következésképpen változatlanul igen sok
magyar állampolgárnak van elég gyakran
dolga a fővárosban. A budapesti elő-
adások tehát elég gyakran kaphatnak vi-
déki látogatókat, s ráadásul az egész sajtó
és mindkét telekommunikációs fórum még
mindig jelentékeny részt csak őket
szolgálja, propagálja. (Legalábbis
rendszeresen!) Mindennek következtében
helyes ügyelni arra is, hogy milyen
arányban hívunk meg fővárosi és milyen
számban vidéki együtteseket.

E fesztiválok egyúttal az új magyar
dráma szolgálatának jegyében is születtek.
A kaposváriak például - a regionalitás
elvének meghirdetésén túl - első-sorban
mai magyar szerzők drámáinak
bemutatását kérték a vendégszereplő
dunántúli színházaktól. Más kérdés, hogy
ezt nem tudták egyetlen évben sem
tökéletesen megvalósítani, kiváltképpen
nem az utolsó, a negyedik Dunántúli
Találkozó esetében, amikor a felszaba-
dulási évforduló következtében egyéb-ként
sem ez volt a fő szempont. Mégis, e
célkitűzés ugyanúgy felhajtó erő volt, mint
az előző többi, s akár a debreceni, akár a
békéscsabai fesztivált nézzük (az előző
esetében fesztiválokat), az új magyar
dráma ügye - a folyamat egészét tekintve -
mindkét helyen kellő szolgálatra talált.
Izgatta még a fesztiválok szervezőit a
vidéki színjátszás gondjainak megvitatása,
a korszerű színjátszás, a korszerű
műsorpolitika kérdéseinek fel-vetése,
pontosabban véve az, hogy mind-ezeket a
gondokat vagy eredményeket meg lehet
vitatni a találkozókon, ha megfelelő
témaválasztással, előadóval és
vitapartnerekkel fel tudják sokakban
kelteni az érdeklődést. Bízvást elmond-
ható, hogy az elmúlt - majdnem fél -
évtized alatt e fesztiválok egyúttal hasznos
vitafórumok is voltak, nem is szólva arról,
hogy gazdag tapasztalatokat nyújtottak
igazgatóknak, főrendezőknek,
színészeknek és kritikusoknak egyaránt.

Érdemes ezután megnézni, hogy a három
legjelentősebb találkozónak milyen sajátos
szellemi profilja van, melyek az
eredmények és hiányosságok. A kezde-
ményezés érdeme a kaposváriaké. Ők
hirdették meg legelőbb és leghamarabb
találkozójukat, s rögtön határozott cél-
kitűzéssel: regionális fesztivált kívántak
rendezni a dunántúli színházak számára, s
új magyar darabok bemutatását
szorgalmazták. E célkitűzések eddig
részben meg is valósultak: 17 itt játszott
darabból 10 volt új magyar dráma, s
állandóan ugyanazok a színházak jelentek
meg társulatukkal. (Csak az utolsó
találkozón szerepelt - egyébként csak
helyeselhetően - a Déryné Színház egyik
együttese.) Itt mutatták be az emlékezetes
1966-os országos drámapályázat három
díjnyertes alkotását (Görgey Gábor
R o k o k ó háborújá t , Révész Gy. István A z

el ső 36 ó ra című paraboláját, Gosztonyi
János A s z i g e t című pálya-munkáját).
Tulajdonképpen innen indult el Görgey
Gábor drámaírói pályafutása. Bemutatták
ezen a fesztiválon (váltakozó sikerrel)
Taar Ferenc, Vészi Endre, Csontos Gábor,
Dévényi Róbert és Hubay Miklós
drámáját.

Kaposvárott lehettünk tanúi néhány
nagyon tehetséges fiatal rendező - Sándor
János, Sík Ferenc, Bruck János -
sikerének. Öröm nyugtázni, hogy valaki
minden évben letette azt a bizonyos
rendezői garast, s már ez sem kis ered-
ménye a fesztivál rendezőinek (hogy ti.
ennek demonstrálására, előzőleg pedig
ösztönzésére módot adtak). Érdekes, hogy
e sikerek egyúttal a rendezői szín-ház
elvének sikerét is jelentették, bár, mint ez
sokunk előtt világos, az ilyes-fajta
győzelem sohasem teljes, mert a színház
színészekből is áll. A Dunántúli Színházak
Találkozóin bizonyították be tehetségüket
Csíkos Gábor, Haumann Péter, Tímár Éva,
Joós László, hogy csak a fiatalabbakat
említsük a sok más, tehetségét ugyancsak
bizonyító színész mellett.

E fesztivál többnyire kellő számban
vonzotta Somogy fővárosába a vidéki és
fővárosi színjátszás vezető egyéniségeit.
Mindig megjelentek színházművészeti
életünk egyes irányítói és valamennyi vi-
déki színházunk képviselői. A program
általában izgalmas volt: az első évben az
új magyar dráma sorsán töprengtünk, a
másodikban a bemutatók művészi
eredményei és hibái fölött vitáztunk, a
harmadik találkozón a vendégszereplő
színházak vezetői mutatták be önmagu-

kat, hogy a vidéki színjátszásról kereszt-
metszetet kaphasson a szakemberek gár-
dája, s a negyedik termékeny, őszinte,
szókimondó vitákat eredményezett. Tré-
fásan szólva a nagy érdeklődés még ká-
rára is volt a kaposváriaknak, hiszen a
fesztiválok egyúttal „piacot" is képeztek.
Sok szerződés született meg itt a négy év
folyamán, a z a z j ó néhány máshova hívó-
irányító megállapodás.

Sajnálatos, hogy pontosan az utolsó
fesztivál mutatott rá több hibára, fedett
föl néhány neuralgikus pontot. Kiderült,
hogy a korábban emlegetett vidéki
„felfutás" már megállt, a vidéki szín-
játszás műhelyei váltakozó sikerrel vonz-
zák-taszítják a színészeket, s egyes tár-
sulatok művészi kapacitása között nagy
különbségek mutatkoznak. Egyesek le-
gyengültek vagy gyengülőfélben vannak,
mások tulajdonképpen stagnálnak, s
esetleg egy kiemelkedik a bolyból, hogy a
legjobb erőket folyamatosan magához
vonzza. E találkozón általában csak n é g y

színház társulata szerepelt ugyan, de a
kaposvári fesztiválon tapasztaltak az
egész mai vidéki színjátszásra jellemzőek
némiképp. E jelenségsorozat több okra
vezethető vissza. Tény, hogy a legutóbbi
két évben a fővárosi színházak elég sok
tehetséges fiatal színészt szerződtettek
vidékről - jól vagy rosszul, most egyre
megy -, tehát a bevezetőben említett
felfutás ennek következtében is megállt.
Kevesebb lett a jó színész vidéken, egyes
szerepkörök betöltése több színházunkban
alig lehetséges, minek következtében
élesebbé vált a harc a mű-helyek, a
szomszédvárak között.

A vidéki színházak igazgatóinak, ve-
zetőinek meg kell küzdeniük a fővárosi
színházak és az ezzel járó lehetőségek
(film, televízió, szinkron, rádió stb.) el-
szívó hatásával, de többek között azzal is,
hogy egynémely vidéki színház elő-
nyösebb helyzetben van, mint a többi:
magasabb a bérszínvonala, több a kereseti
lehetőség, jobbak a szociális körülmények
(színészszállás!) és így tovább.
Mindennek objektív és szubjektív okai is
lehetnek. Minden színház mai vezetője
örökölt egy bizonyos költség-vetési és
ezzel járó feladatteljesítési struktúrát, s
ezek között nagy egyenlőt-lenségek
akadnak. Ugyanakkor egyik-másik
igazgatónk hamarabb felismerte a
korszerű színházvezetéssel járó felada-
tokat, s helyi felettes szerveinek segít-
ségével a színjátszás feltételein nagy-
mértékben javított az elmúlt néhány év-
ben. Tudják ezt a színészek is, s ezért



oda „húznak", ahol jobban élhetnek,
kereshetnek és dolgozhatnak. A "lemaradó"
színházak ezen úgy segítenek, hogy
másodállásban szerződtetnek igen jeles
képességű, gyakran közismert (néha fő-
városi) színészeket. A másodállások
rendszere mintegy másfél éve kezd igazán
kibontakozni. Sok haszna is van, mert új
arcokat, tehetségeket láthat a közönség, s
az is igaz, hogy a „meglátogatott" színház
társulata is tanulhat a híres kollégától, már
amennyiben igazán méltó arra, hogy
tanulhassanak tőle. Módot ad továbbá e
rendszer arra, hogy a saját színházában
nem kellőképpen vagy nem átgondoltan
foglalkoztatott színész másutt is
megpróbálja tehetségét. De nem
hallgatható el néhány aggodalom sem.
Módot ad ez a másodállás-kultusz arra is,
hogy eltakargassanak vele bizonyos
vezetésbeli hibákat, s e hibák említésénél
egyszerre gondolunk a színház
vezetésének és feletteseinek, gazdáinak
mulasztásaira is. Itt-ott elégedetlenséget is
szülhet a törzsgárda soraiban, s tény, hogy
a túlzott arányú másodállású
foglalkoztatás nem segíti elő a sajátos
profilú-egységű társulatok kifejlődését.

Feltűnt - éppen a legutóbbi Dunán-túli
Találkozón -, hogy a fentebb kifej-tettek
következtében is egyes színházak erejüket
meghaladó feladatokra vállalkoztak.
Világossá vált az is, hogy általában sok
baj van a dramaturgiai munka
színvonalával. Végül pedig inkább egy
tanács: más fesztiválokhoz hasonlóan itt,
Kaposvárott is nagyobb üggyé kell tenni a
Dunántúli Színházak Találkozóját,
külsőségekben, csatlakozó ren-
dezvényekben, propagandában egyaránt.
Nem utolsósorban rendszeresebbé kell
tenni a fesztivál előkészítését, a produk-
ciók időben történő kiválasztását. S nagy
kérdés: hogyan tovább? Nincs-e kifáradás
Kaposvárott, nem kell-e módosítani a
célkitűzéseket, meg kell-e minden évben
rendezni a találkozót, s egyáltalában meg
lehet-e? Megannyi fontos kérdés,
megválaszolásuk a következő évek fel-
adata.

A Debreceni Színházi Napok profilja a
négy év folyamán szinte állandóan vál-
tozott, gazdagodott, talán egy kissé alak-
talanná is vált. Kezdetben vala az orosz-
szovjet drámák bemutatóinak fesztivál-ja.
Ez szép sikerrel zárult, politikaival,
művészivel egyaránt. Ekkor még csak
vidéki színházak szerepeltek. Később hol a
modern dráma, hol a modern magyar
dráma volt a vezérfonal, s megjelentek

a fővárosi színházak is, a debreceni közön-
ség őszinte örömére, mind ez ideig tu-
lajdonképpen helyes arányban. Emléke-
zetes sikerek itt is akadtak (a fővárosiakét
itt nem sorolom fel, mert azok már
Budapesten learattattak) : Berényi Gábor
érdekes, újszerű Csehov-rendezése, majd a
következő évben ugyancsak meg-
rendítően szép Kurázsi mama-interpre-
tálása (ebbe beleértendő a jeles színészek,
tervezők közreműködése, mint általában a
többinél is), a szegediek üdítő
Radzinszkij-produkciója, korszerű opera-
játszási törekvéseket demonstráló
Hindemith-előadása. De leginkább Giricz
Mátyás debreceni főrendező négy, egész
rendezői tevékenységének megújhodását
jelző ízig-vérig modern „teljesítménye":
Kerekes Imre Kapaszkodj, Malvinjának,
Illyés Kegyencének, Barbara Garson
MacBirdjének és Danek parabolájának
(Negyven gazfickó és egy ma született
bárány) színpadra állítása. Ez utóbbi
produkciók azt bizonyították, hogy a
Csokonai Színház művészei képesek egész
színházművészeti életünk számára is igen
jelentőset alkotni.

Az idén már megjelentek az első kül-
földi vendégek is: a Nagyváradi Állami
Színház román és magyar tagozatának
művészei. Bizonyságot tettek magasfokú
rendezői kultúrájukról, s igen jó színészi
teljesítményeknek lehettünk tanúi. Helyes,
hogy a debreceniek a szomszédok
színházművészeti kultúrájának meg-
ismertetésére is törekszenek, s ugyan-csak
helyeselhető, hogy külföldi szakemberek
meghívására is gondoltak, a ven-
dégszereplő váradiakon kívül. Gondos-
kodtak minden évben érdekes és jelentős
vitákról. Először az orosz-szovjet reper-
toár kérdéseiről vitatkoztunk, később az új
magyar drámával kapcsolatos felada-
tokról, valamint a műsorpolitika főbb
gondjairól hangzott el előadás; gondo-
latokat ébresztett a tavalyi, a vidéki
színházak teljesítményét felmérő kritikai
tevékenységet elemző előadás, s nem ke-
vésbé fontosnak mondható az idei téma is:
Molnár Gál Péter előadása a kor-szerű
színjátszás kérdéseiről. Kár, hogy ezek a
viták hovatovább érdektelenség-be
fulladnak. S ez a baja talán a debreceni
fesztiváloknak. Nagyszerű propaganda
minden ilyen rendezvény a szín-
házművészetnek, nagy lelkesedéssel viszik
körül városukban a megjelent jeles
művészeket, s mintegy közüggyé válik a
színház - most már több mint egy hétre.
Ez mind igen jó dolog, de hiányzik a
nagyobb, más színházaktól, szakembe

rektől várható érdeklődés. Ezen föltét-
lenül segíteni kell, a viták jó időzítésével,
a rendezvények bizonyos fokú tö-
mörítésével, s meg kell keresnie ennek a
rendezvénynek is azt a profilt, ami az
egész szakmát vonzaná, érdekelné.

A békéscsabai fesztivál még csak most
indult, valószínűleg hosszabb sikerszéria
előtt áll. Itt is a színházi propaganda
nemesebb válfaját kívánják űzni fővárosi
és jó vidéki együttesek meg-hívásával.
Ezzel párhuzamosan volt egy másik cél
is: megvitatni a stúdiószínházak
helyzetének problémáit. A fesztivál
műsora változatos volt, a színház kis
méreteire szabott (kamaraelőadások, kí-
sérleti előadások). A végén rendezett vita
főleg a fiatalabb szakembereket vonzotta.
Helyes, ha a jövőben is meg kívánnak
felelni c kettős célnak: a szín-ház
népszerűsítésének, a gondok, eredmények
és hibák megvitatásának. Szépen jelképezi
ez a fesztivál egyúttal azt az emelkedő
színházművészeti kultúrát is, amely
Békéscsabán érzékelhető.

A Z I T I M A G Y A R K Ö Z P O N T J A

június 29-én tartotta újjáalakuló közgyűlését.
A vezetőség beszámolóját dr. Hont Ferenc, a
Nemzetközi Színházi Intézet Magyar
Központjának elnöke terjesztette elő. A
magyar központ 1957 óta tagja az ITI-nek,
1963-ban Magyarországot beválasztották a
végrehajtó bizottságba is. Hazánk tagja
számos albizottságnak, köztük a tanulmányi
bizottságnak, amely egyebek között az
európai színházi élet és a harmadik világ
színházi kapcsolatainak. együttműködésének
kidolgozásával foglalkozik. Ugyancsak ennek
a bizottságnak az elméleti munkaközössége
vizsgálja a
telekommunikációs forradalomnak a
színházra gyakorolt hatását.
A magyar központ fontos feladata lesz a
jövőben, hogy segítse a magyar szín-házi
kultúra értékeinek megismertetését és
elismertetését külföldön.
Az ezentúl társadalmi egyesületként működő
központ alapító tagjai megvitatták az új
alapszabály-tervezetet.
A közgyűlés elnöke, Marton Endre, a Nemzeti
Színház főrendezője, ismertette az ITI magyar
központjának költségvetését, majd a jelenlevő
alapító tagok meg-választották az új
tisztségviselőket.
A magyar központ elnöke dr. Hont Ferenc,

társelnöke Marton Endre.


