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NÁNAY ISTVÁN

Öreges diákfesztivál
- tanulságokkal

„The young theatre - a voice of progress",
vagyis: „A fiatal színház - a haladás
hangja." Ez volt a III. nemzetközi egyetemi
diák színjátszó fesztivál mottója. A
kétévenként Wroclawban rendezett
seregszemlét a fesztiválok fesztiváljának
nevezik, mivel az egyes országok nemzeti
minősítő versenyeinek legjobbjait vagy más
nemzetközi találkozók ki-emelkedő
produkcióit láthatják a nézők. Tehát
kétszeresen megkülönböztetett figyelemmel
kellene kísérnünk ez eseménysorozatot,
hiszen a bemutatkozás „mit és hogyanja"

alapján egy világ-szerte terebélyesedő
mozgalomról kap-hatunk képet. Ez esetben
ellentmondásos képet. Ez a fesztivál
ugyanis az öregecske színházak találkozója
volt. Nem a résztvevők életkora miatt (bár
eseten-ként ilyen tekintetben is!), hanem
politikai és művészi gondolataik, a produk-
ciók tartalmi és formai megjelenítése
következtében.

A fesztivál legtöbbet vitatott kérdése a
mottóban is megfogalmazott
progresszivitás volt. A bemutatkozó 21

együttes mindegyikéről elmondható, hogy
haladó gondolatok, társadalmi problémák
szó-szólója. De a progresszivitást rendkívül
tágan fogták fel, úgyszólván minden be-
lefért, legalábbis ezt tükrözték a pro-
dukciók. Az általános emberi kérdések-kel
- kiszolgáltatottság, elidegenedés, háború,
tiltakozás az erőszak ellen - ép-

pen úgy találkozhattunk, mint az aktuális
napi politikai események megjelenítésével
vagy a politikai szemináriumok
illusztrálásával. A szándékuk szerint elő-
remutató előadások a megvalósulás során
legtöbbször zavaros közhelygondolatok
keretéül szolgáltak.

Színházi találkozóról lévén szó -
progresszivitáson a színházi
kifejezőeszközök megújítását is érthetnénk.
E tekintetben határozott megtorpanást ta-
pasztalhattunk. Az előadások zömében
azonos formai megoldások sztereotipiákká
merevedett „ötletei" köszöntek egy-másnak.
Általános volt a görcsös igyekezet a
közönség aktivizálására, a játékba való
bevonására, de ez az esetek többségében
külsőleges és hatástalan maradt.

Szeminárium és diákkabaré

A színpadot direkt politizálásra több
együttes felhasználta. A fesztiválok
visszatérő csoportja a pármai CUT, amely
most a Vigyázzatok., munkások! Ha a
Népfrontra szavaztok, a vörösök ellopják
a bicikliteket című előadással szerepelt. A
darab „szereplői" többek között Az
amerikai tőke, a Vatikán, Az olasz
kereszténydemokrácia, A forradalmár. Mint
a címből és e felsorolásból is ki-
következtethető, allegorikus játékról van
szó, amelyben a politikai gazdaságtan
leegyszerűsített fogalmainak és össze-
függéseinek illusztrációja keveredett két
munkás forradalmi elmélkedésével.
Mélységben és magasságban osztott szín-
padon, jelzett barokkos épített díszletek
között játszódott a darab, melynek "leg-
kifejezőbb" képe, amint a Vatikán és Az
amerikai tőke érzelmes tangót táncolva
egymáséi lesznek. Filmvetítés, magnózene
és szöveg teszi az előadást még
zsúfoltabbá.

Lényegében hasonló, eszközeiben
azonban egészen eltérő előadás a buka-

resti Architeatrul együttesé: Egy ház
története. Az emberiség fejlődését ábrázoló
etűd (mely motívum még legalább három
együttes előadásában szerepelt) után a
kizsákmányolt embert mutatták be -
többszörösen. Az élősködő, elnyomó
Hatalmat az elnyomottak megdöntik, majd
tanulnak, dolgoznak, építenek, és
tenyerükben összehordott föld-halomba
elültetik az eszme diadalát hirdető fácskát.
A játék stílusa rendkívül puritán. Néhány
dobogó és a játékosok kis batyujában levő
egy-két tárgy minden segédeszközük. Pár
perces etűdökben illusztráltak egy-egy
banalitásig le-csupaszított tételt. Ezek
legjellemzőbbje: a kizsákmányoltak körül
vannak kerítve. A felkelést jelző sípszó
hangjára a ketrecükön átlépve a Hatalom és
az azt szolgáló Vallás és Korrupció „házát"
jelképező fakereteket a Hatalomra
aggatják, és a keretek súlyától az össze-
esik: győz a forradalom. Ilyen egyszerű a
történelem!

A bradford-i Art College társulat a
politizálás más formáját választotta. James
Harold Wilson elsüllyeszti Bismarckot
című, előadásuk pergő ritmusú diákkabaré.
Wilson hosszú, szőke hajú, lányos arcú
cserkész. Volt külügyminiszterét, George
Brownt, sajátos bohócruhája - fele frakk,
fele overall - jellemzi. A használt tárgyak
reális és jelképes értékűek. A hatalom
jelképe például egy távcső, mely emellett
arra is szolgál, hogy Sir Alexander Douglas
Home a lóverseny eseményeit vizsgálja.
Harold Wilson miniszterelnökségéhez kéri
a pár-tok támogatását - ez a színpadon egy
gyors tempójú szerelmi megkörnyékezés
formájában jelent meg: a pártokat meg-
személyesítő lányoknak teszi a szépet, ígér
fűt-fát. A kolonializmust, az angol
gyarmatosítás következményeit, az élet-
színvonal tagolódását, az ár- és béreme-
lések mechanizmusát bűvészmutatvány-

num-helyzetet, amikor még nem a rendező
s már nem a színész a központ, az úr. Ez a
helyzet gyilkosan káros. Példátlan
energiákat elemésztő.

A színész sokszor és joggal azt mond-ja:
azért játszom ilyen és ilyen darabban, mert
a rendező a maga sikerét kovácsolja. Az
igazgató jó pontot akar szerezni. A
dramaturg felfedezési mániája ilyen
darabot tukmált a színházra.

A rendező azt mondja: nem valósít-

hatom meg ilyen és ilyen művészi ideá-
lomat, hitvallásomat, mert nem vagyok úr,
csak a színész cifra szolgája. Pozícióm és
tekintélyem látszólagos.

Ennek is, annak is igaza van. Igaza lenne,
ha a két szempont voltaképpen
ellentmondana egymásnak.

De tegyük fel, hogy ellentmond.
Nagylelkűen adjunk mindkét félnek igazat?

Langyos megoldás. Az igazság talán

mégis annak a javára dönthető cl, aki a
jobb. Aki perdöntőbben bizonyítja a maga
igazát, ha egyszer már sarkalatos ténnyé
tettük a színész-rendező ellentétet. A
színész és a színházvezetés ellen-tétét.

Vajon ki a jobb, ki bizonyítja igazát
meggyőzőbb érvekkel?

Melyik oldalon állnak szavahihetőbb
tanúk?

Erről legközelebb.



nak is beillő, elsősorban verbális eszkö-
zökre épülő jelenetsorral mutatták be. Az
együttes nem a világot akarta megváltani.
Reflexiókat - szatirikus meg-jegyzéseket -
fűztek saját napi politikai életükhöz, s
szellemes, könnyed stílusú előadást
produkáltak.

Amikor a politika csak védjegy

A politikai tartalom azonban a legtöbb
előadásban áttételesebben jelentkezett, sőt
olykor a társadalmi kérdések csak
ürüggyel szolgáltak egy-egy öncélú pro-
dukcióhoz.

A Săo Paolo-i Equipe együttes Egy
whisky Saul királyra c. monodrámája - egy
diák vívódása a világ igazságtalanságai
miatt - egy parádés alakítás lehetőségét
kínálta. A másfélórás előadás azonban a
helyenként fel-felvillanó politikai
tartalmat is elfödte. (Az amerikai tőke
befolyása, a forradalmak szerepe Dél-
Amerikában, a forradalmárok elsiratása.)

Az elidegenedés, a magány, az emberek
közötti kommunikáció szegényessége mint
társadalmi probléma az angol Grass
együttesnek szintén csak ürügy volt ahhoz,
hogy látványos, de semmit-mondó beat-
álegzotikus revüt adjanak elő, amelynek
csúcspontja: a közönséget felhívták a
színpadra, táncoljanak együtt a tánckarral.

A wroclawi Kalambur Színház bemu-
tatója - különben az egyik legrégibb
egyetemi együttes, saját színházzal, ál-
landó, stabil maggal rendelkező társulattal
-, A nap ritmusában is alapjában véve
revüprodukció volt, bár az előbbinél
összehasonlíthatatlanul gondo-
latgazdagabb és a maga nemében igazabb
előadás. A színház a lengyel egyetemi
színjátszás egyik hagyományos irányzatát,
a költői songszínháznak a lehetőségeit
igyekszik tágítani. De eklektikus előadás
született, amelyben egy pop-énekes és
különféle allegorikus figurák (bürokrácia,
képmutatás, korrupció), szürrealista
kompozíciók és a narrátor lírai textusa,
dalok, táncok, az ember teremtése és
varietéjelenetek idő- és térbeli
egymásmellettisége akadályozta az
előadás mondandójának kibontását. (A
mondandó: a környező világ ellent-
mondásai között nehéz az embernek el-
igazodnia.)

Az amerikai Caravan együttes becsapta
a közönséget. Azt hirdették, hogy a női
emancipációért harcolnak a Hogyan kell
asszonyt csinálni című darabjukkal. De
erről a vallásos női képeslapok és

rossz ízű kabarétréfák színvonalán szól-
tak, bár igen rafináltan. A néző belefe-
ledkezett a látványos ötletekbe, a kifeje-
ző, közvetlen mozdulatrendszer játékos-
ságába, és a külsőségek mögött nem is
kereste már az ígért mondandót.

Együtt játszani a közönséggel?

Majd minden együttes a közönséggel való
aktív kapcsolatkialakítás valamilyen
formájával kísérletezett. A cseljabinszki
együttes színes labdákat dobált a kö-
zönség közé, és élénk labdázás kezdődött
a színpad és a nézőtér, sőt maguk a nézők
között. Több előadásban a színészek a
nézőtérre mentek, és kiszemelt egyé-
nekhez intézték szövegüket. Ugyancsak
gyakori volt, hogy a nézőket a játéktér-re
hívták. cibálták, s ott akarva-akaratlanul
részesévé tették őket egy-egy akciónak.
Például a bolgárok egyébként
hagyományos szatírájában, az Analfabé-
tában, a színpadra ráncigált nézők a
zsarnok megdöntésének akciójában ve-
hettek részt, egymásba akaszkodva, akár a
kötélhúzásnál, versengtek, melyik oldal az
erősebb, majd a földre huppantak.

Az előforduló „aktivizálásnak" ezek a
kiragadott formái is mutatják, hogy nem
sok közük van a valódi közösségi, a
közönség részvételére számító színház-
hoz.

A fesztivál kétségkívül leghatásosabb,
technikailag legbravúrosabb és legérde-
kesebb előadása az amerikai The Per-
formance Group Kommunája volt. Ez az
előadás az aktivizálásnak, a mai szín-házi
törekvések egyik alapkérdésének számos
problémáját bemutatta, ha meg nem is
oldotta.

A közönség körbeülte a játékteret,
melynek közepén egy hullámforma do-
bogó és egy nagy, forróvizes fakád állt.
Néhány csővázas és faemelvény egészí-
tette ki a színteret. Négy fiú és két lány
játszotta a gondosan szerkesztett, de lát-
szólag csak lazán összefüggő jeleneteket,
melyek során többek között a testi és lelki
erőszak különböző formáit jelenítették
meg, betetőzve a My Lai-i tömeg-
gyilkossággal. Nem lineárisan szerkesztett
műről van szó, nem színpadi figurák,
típusok mozognak a térben, hanem hat
ember a maga testi mivoltában, akik a
jelenetek jellege szerint más-más szerepet
töltenek be a „játékban".

A nézők cipőjüket levetve, mintegy
„lemeztelenedve" léptek a terembe. A
játék kezdetekor a hat ember körbe sé-
tálva énekelt és ki-kihívott a közönség

közül egy-egy nézőt, mindaddig, míg egy
nagy, összefonódott kört nem alkottak. A
játékosok az egyszerű melódiájú dalt a
körben levő nézőkkel is énekeltették, a
dal intenzitását, tempóját változtatva,
különböző ritmusképletű lábdobbantá-
sokkal rájuk kényszerítették akaratukat.

A közönséggel való kapcsolatukban az
együtt játszás és a provokálás váltakozott.
Egy szinte szakrális megtisztulási
jelenetben két fiú és egy lány levetkőzött,
és megfürdött a kádban. Meztelenségük -
mint a darab más jelenetében is - zavarba
hoz, sérti előítéleteinket, végső soron
provokál. Akárcsak az, hogy a játékosok
be-betörtek a nézők közé, onnan beszéltek
a játéktérre, és erőszakos vagy szexuális
jeleneteket a nézők közvetlen testi
közelségében játszottak. Bevonták a
nézőket a játékba: a Barátság feliratú
kijelölt körbe beültettek né-hány nézőt,
kölcsönösen bemutatkoztak, és pár banális
mondatot váltottak; más nézőknek az
egyik fiú elmesélte egy álmát; a My Lai-i
gyilkosság jelenetében a nézőkkel
játszatták az áldozatokat, akik feje fölött
folyt a vita a gyilkosságról, a vietnami
háborúról; e jelenet alatt az egyik lány
bekötött szemmel körbe-botorkált - a
nézők segítségével, egyik adta a
másiknak.

A példák jelzik, hogy itt is külsőleges
megoldásokat használtak. Ezek az
eszközök hatásosak, de paradox módon
éppen nem aktivizálnak. Ugyanis ennek az
előadásnak - és a többinek is - a kö-
zönséget gondolkodásra, vitára kellene
serkentenie. Gondolatokat, érzelmi és ér-
telmi meggyőző érveket kellene úgy,
olyan formában a nézőkhöz eljuttatniuk,
hogy ez a folyamat végbemenjen, tehát
aktivizálódjanak.

Ezzel szemben néhány nézőnek egy-egy
epizódban való részvétele - álcselekvése -
csak pótszer. Aki belekerül a játékba, úgy
érzi, tett valamit, holott csak báb volt. Aki
nem vesz részt az aktusban, az nyugodtan
szórakozik, mint más konvencionális
előadáson, megtartva a distanciát a
játékosok és önmaga mint néző, sőt a
játékba bevont néző és önmaga között is.

Az ilyen „rátörés" öncélú. A nézőt
riasztja vagy mulattatja, de semmi eset-re
sem gondolkodtatja, semmi esetre sem
teszi szellemi alkotótárssá. Akinek a
pótcselekvés elegendő, azt kielégíti. A
többieket - a kisebbségben levő gondol-
kodókat - megszégyeníti. Így éppen az
ellenkező hatást éri el, mint szeretné.

Egyébként a The Performance Group



előadása lenyűgöző. Elképesztő mozgás-és
beszédkultúrájuk van a játékosoknak. Ez a
közvetlen, eszköztelen, csak a színész
fizikumának, hangjának kifejező eszközeire
építő színházi forma igen sok lehetőséget
rejt magában. De a remek formai
megoldások mögött a hatás ilyen alakítása
miatt a Kommuna végül is érdektelen
maradt, nem késztetett állásfoglalásra.

És a magyarok .. .

Wroclawban hazánk amatőr színjátszását a
Dominó együttes képviselte. A Köllő
Miklós vezette mim-beat csoport a lengyel
pantomim fellegvárában nem aratott sikert.
A fesztiválújságból, a Kurierből idézve, a
szakemberek és a lengyel közönség
véleményeinek summáját kaphatjuk:
„Szegényes és nem sok mondanivalója
van." „Túlságosan amatőr." „De Sade márki
is megcsömörlött volna ettől!"

Ennek kapcsán cl kellene gondolkodni,
milyen helyzetben van a magyar ama-tőr
színjátszás, szűkebben véve az egyetemi-
diák színház. Az egyetemi színpadoknak
nincs magyarországi szervezete, nincs az
egész országot átfogó seregszem-léje.
Minden kezdeményezés, produkció helyi
akció marad. Egyéni ügyesség, hír-verés
révén lehet csak szélesebb körben ismertté
tenni egy-egy előadást.

Ilyen körülmények között annak kivá-
lasztása, hogy ki képviselje országunkat
egy nemzetközi fesztiválon - esetleges. Ha
meghívásos a szemle, akkor azt a csoportot
hívják meg, amelyiket már is-merik. Más
esetben - mivel még közelítően objektív
minősítési rendszerünk sincs, a produkciók
kevéssé ismertek - a kiküldetésnél
szubjektív tényezők döntenek.

Igen örvendetes, hogy számos egyetemi
együttes látogatott el - közösen vagy
néhány képviselője révén - Wroclawba.
Emellett hivatalos szervcink is képvisel-
tették magukat. Biztató jel, talán meg-
pezsdül valami a magyar egyetemi szín-
házak körül.

*

A wroclawi fesztivál után úgy tűnik, az
amatőr színházaknál lelassult egy 4-5 éve
kezdődött folyamat. A politikai
mondanivaló, az ifjúság progresszivitása
rutinná szelídült, a közösségi, aktuális
színház formai jegyei manírrá kezdtek
kopni.

De ha az idei nancy-i fesztivál ese-
ményeire, az ott megismert előadásokra
gondolunk - lásd a SZÍNHÁZ szeptemberi
számát - kitűnik, nem általánosíthatunk.

Ha Wroclaw továbbra is szeretné
megtartani a „fesztiválok fesztiválja"

szerepét és rangját, ajánlatos lenne a
résztvevők szigorúbb, átgondoltabb kivá-
lasztása. Hogy legalább megközelítően
reális áttekintést lehessen kapni az ama-tőr
színházak pillanatnyi helyzetéről, hogy a
résztvevők a további munkájukra is
inspiráló hatású tényleges művészi
élményekben gazdagodva térhessenek haza.

A varsói Színművészeti Főiskola rendező
szakos hallgatóinak a fesztivál minden
előadását meg kellett nézniük. Grotowski
és együttese több produkciót végignézett.
Számos neves lengyel színész, rendező
látogatott el Wroclawba. Nem
szórakozásból, nem is puszta kí-
váncsiságból!

Bárcsak a mi színházi életünkben is ilyen
érdeklődés lenne egymás munkája és az
amatőr színházi kezdeményezések iránt!
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Színházak Szlovákiában

Látogatóban az ember rendszerint
összehasonlítással kezdi, az újonnan látot-
takat igyekszik besorolni eddigi tapasz-
talatainak rendjébe. Legtöbbször kiderül
azonban, hogy az azonosságok és kü-
lönbségek szövevénye, a sajátos, egyszeri
történelmi háttér, nemcsak megcáfol, de
mulatságossá is tesz mindenfajta ana-
lógiakísérletet. Ezért reménytelen arról
beszélni, hogy a szlovák színházban milyen
nyomai fedezhetők fel a magyar
hagyománynak, a cseh színház hatásának,
vagy az osztrák és német színjátszás
világának. Mindezek a „környezeti hatások"

természetesen fölfedezhetők lennének,
mégis keveset mondanának, mert a szlovák
hivatásos színház rövid

ötven év alatt külön minőséggé fejlődött,
más, mint a környező országok
színházművészete. Színházról színházra
járva arra érdemes inkább összpontosítani,
hogy tetten érjük azokat a megkü-
lönböztető jegyeket, amelyek a szlovákiai
színházak sajátszerűségét adják.

Színház a bank mögött

A pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház tár-
sulata évek óta a Leningradska utcában, az
Állami Bank épületében játszik. (Ott-
honukat, a múlt században épült színházat
lassú, de alapos rekonstrukcióval
korszerűsítik.) Ez a bank mögé épített
Hviezdoslav Színház egyáltalán nem va-
lami szükségmegoldás. Színpada mély-
ségben és szélességben egyaránt nagy mé-
retű, nézőtere kényelmes, otthonosan
modern benyomást keltő.

Most ebben az épületben játsszák nem-
csak a prózai, hanem az operai repertoárt
is. A pozsonyi Nemzeti elismerten a
szlovák színjátszás élcsapata. Műsorát
elsősorban a klasszikusokra alapozza, de
színpadot nyújt a szlovák drámairoda-lom
legtöbb új alkotásának is. A felsza-
badulástól napjainkig majdnem ötven
eredeti szlovák drámát hoztak színre.
összesen tizenhat szerzőtől. Átlagosan te-
hát évente két hazai bemutatót tartanak.
Időnként új külföldi darabokra is sort
kerítenek, most például Dürrenmatt János
királya szerepel a műsoron.

A színház Budapesten is ismert, 1 9 7 0

tavaszán a Vígszínházban mutatkoztak be
Az ember tragédiája nagyon puritán, a
gondolatokra és nem a külsőségekre
koncentráló előadásával és Ivan Bukovčan
Mielőtt a kakas megszólal című, szí-
nészileg igen intenzíven kidolgozott
darabjával.

Első estémen a Nemzetiben Rostand
Cyranóját láttam. Négy éve mutatták be, de
vasárnaponként még most sem lehet rá
jegyet kapni. Es a siker nem indokolatlan.
Már az első benyomás, Vladimir Suchanek
díszlete, fölkelti az érdeklődést. Minden
pasztellszínű, pontosabban, a szürke
valamilyen árnyalata. Ezt a színhatást
fokozzák a rendező, Karol Zachar által
tervezett, ugyancsak többségükben pasztell
jelmezek. Ebben a mattabb színvilágban a
nagy érzelmeket is csak mollban lehet
játszani. A játék is jól indul. A Burgundi
Palotában rendezett színielőadás közönsége
olyan élénk és természetes, mint egy
diplomáciai állófogadás vendégserege.
Tehát van bizonyos visszáfogottság,
„viselkedés", cl: a hangulat oldott és
spontán.


