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A vendégjátékok
hatásáról és feladatairól

Hatalmas sikere volt a múlt század kö-
zepén Magyarországon a zseni-Kean
hajdani inasának, állítólagos Tulah-törzsi
királyfiúnak, annak az angol színésznek,
akinek bőrébe bújt Shakespeare Othellója:
a néger Ira Aldridge-nak. Gróf Festetics
díszmagyart is ajándékozott
föllelkesültségében a színész kisfiának.
Meg is jelent előadás előtt a sujtásos,
nyalka ruhába bújtatott néger gyerek az
egyik páholyban. Kell-e mondani, mekkora
ováció fogadta? !

Fölidézendő Ira Aldridge százhúsz éves
sikere most, amikor elszaporodtak a
színházi vendégeskedések. Fölidézendő,
mert már akkoriban sem volt tökéletes az
egyetértés a külföldi vendégszereplések
körül. Volt olyan hírlapba író, aki hálásan
köszönte meg Aldridgenak, hogy följebb
csavarta közönség s színészek művészi
igényét, és abban reménykedett, hogy a
néger színész sikere rátereli Shakespeare-re
a közfigyelmet. Mások nem teljesen
indokolatlanul sopánkodtak a szaporodó
vendégjátékok miatt: tájékozottságára
rátartinak, honi értékeinket lefitymálónak
tartva a közönség hangadó részét, féltek
tőle, hogy az alkalmi, ünnepi fények elho-
mályosítják a magyar színészet igazi ér-
tékeit.

Ira Aldridge vendégszereplése azonban
igazi nyeresége volt a magyar szín-háznak.
Miként az Aldridge-ok - de csakis azok -
mindig is lökést adnak az érzékeny
tehetségnek, ösztönzést a készülődő újnak;
rápirítanak a lustaságra, az önmagába
feledkezett 'kényelmességre; látni és
'hallani tanítják a közönséget; értékmércét
állítanak színháznak, kritikának,
műélvezőnek. Művészi vér-átömlesztéssel
élesztgetik az elzsibbadt művészeti tagokat.

Volt-e Ira Aldridge-hoz hasonlító
vendége Budapestnek? S 1974 őszén
megkaptuk-e a művészi megtermékenyí-
tést?

A Budapesti Művészeti Hetek egy
hónapon túlnyúló, zsúfolt műsorának
önkéntelenül fölvetődő kérdései közül erre
az egyre könnyedén és egyértelműen
válaszolhatunk: VOLT. Tovszto-

nogovék voltak most Ira Aldridge ösz-
tökélő, igazi élménnyel tápláló szerep-
körének beteljesítői.

Tovsztonogovék vendégszereplésére
visszatérünk még. Lássuk előbb a kérdé-
seket. Inkább kérdezni tudunk, mint vá-
laszolni. A kérdések jó része kétségeket
tartalmaz.

Salamon Ferenc, Gyulai Pál és Kertbeny
Károly fontos fölismerésekre kény-
szer'ü'ltek Aldridge láttán és játéka ele-
meztén. De bizonyíthatnánk más szín-
háztörténeti adatokkal is a vendégsze-
replések fontosságát. Emlékeztethetnénk a
meiningeni herceg és társulatának
Sztanyiszlavszkijra és társulatára tett je-
lentős, mozdító hatására. Vagy gondoljunk
csak arra, milyen erős benyomást tett
Lukács Györgyre, Bánóczi László-ra és
Benedek Marcellre az Otto Brahm
igazgatta Deutsches Theater (1901-1902 és
1903-as) vendégjáték-sorozata vagy
Reinhardték 1904-es budapesti
vendégszereplése. A Thália Társaság iro-
dalmi programjában, játékmodorában,
díszletezési elveiben mekkora hatást kel-
tett a három egymás utáni év tartós hatása,
miféle lökést kaptak a fiatalok attól, hogy
ízlésüket, törekvéseiket viszontláthatták
gyakorlatban is, bizonyságát vehették
annak, hogy jó úton kereskednek.

Folytathatnánk azzal, hogy az 1931-es
gyarmati világkiállítás alkalmával Párizsban
bemutatkozó bali táncegyüttes mekkora
erővel ragadta Antonin Artaud-t saját
színházi vonzalmai felé. Vagy átváltva
magyar sínekre: mennyit segített Bojan
Stupica 1956-os Dundo Maroje-előadása a
naturalizmustól szabadulni igyekező
magyar színházművészetnek. Brechték
1958-as és 1964-es pesti bemutatójátéka a
gondolati és politikai színjátszásnak
,toborzott híveket; új erőre serkentette a
többi között például Major Tamást. Az
RSC Peter Brook vezette Lear királya (a
Tévedések vígjátékával együtt) tíz
esztendeje nem abban segített, hogy utána
szíre-szóra bőrruhába öltöztették
rendezőink és jelmeztervezőink a
kosztümös darabban játszó színészt - a
Déryné Színházban egy Donizetti-
daljátékban, nem lévén elég pénz bőrre:
viaszosvászonban díszelegtek a katonák -,
sokkal inkább a merész újraolvasás, a
színházi öntörvényűség ösztönzését
kínálták. S még a Szentivánéji álom után
fölparázsló vita is csak a magunk dolgait
segítette tisztába tenni.

Tovsztonogovék Kispolgárokja - és a
Csak a tiszta igazat... című dokumen-

tumdráma előadása - is lökést adott a napi
politikával művészi szinten foglalkozó
színház példájával.

Julien Bertheau vándorló társulatának
operaházi verskoncertje az országos
irodalmi színpadi hálózatot lendítette
mozgásba: az üres térben dekoratívan
elhelyezett szereplők a szerző és a cím
bemondása nélkül, valamiféle belső zenei
ritmus folyamatosságát élve irodalmi
koncertet adtak. Az oratorikus forma
magyarországi pályafutása sokat kö-
szönhetett ennek a vendégjátéknak. Alig
tudtunk később megszabadulni közhellyé
kövesedett' állapotától.

Akadtak azután elszalajtott hatások is.

1955-ben a Pekingi Opera társulata
vendégszerepelt ugyan Budapesten, és a
színházi szakma is megcsodálta egyik
különelőadásukat, de hatásuk csak szín-
házi telstarrendszer segítségével érvé-
nyesült: amikor tíz évvel később Brook
Lear királya figyelmeztetett a kínai né-
majáték erejére és kamatoztatható ta-
nulságaira. Megjegyzendő: Brook a
Nemzetek Színháza egyik évadjában is-
merkedett meg az ősi kínai színház hatá-
sával.

Roger Planchon lyoni társulata érin-
tetlenül hagyta színházainkat: a Dandin

Györggyel nem tudtak mit kezdeni: inkább
a Három testőr paródiaszerkezetét
utánozták. Jellemző módon, ami
Planchonnál a francia színházi-rendezői
stílusok antológiája volt, az minálunk
Sinkovits Imre színészparódia-gyűjteménye
lett.

A moszkvai Művész Színház 1956-os és
1968-as vendégszereplése későn érkezett.
A Comédie Française műsorát, sajnos,
ásatag rendezésekkel fogadtuk vendégül.
Az olasz De Bosio és Kazimierz Dejmek
varsói Nemzeti Színháza azt a hitünket
erősítette meg,, hogy a feledésbe merült és
görcsösen aláértékelt drámatörténeti
emlékek virágzó, modern színházformát
kínálnak napjainkban is. Jókor érkeztek
Felsensteinék - a Falstaff-fal 1954-ben -,
hogy segítsenek: különösen a ferde színpad
ragadta meg rendezőink és dísz-
lettervezőink képzeletét. Későn érkezett
azonban a Divadlo 34 Prágából, hogy
bármit tanulhassunk a hanyatló E. F.
Buriántól. Korán érkezett viszont Bulandra
asszony társulata - csak ahhoz időben,
hogy a nagyszerű Lucia-Sturdza Bulandra
nagy tehetségének utolsó villanásait
elkaphassuk de a színház akkoriban még
nem érte el későbbi magaslatait.
Szervülhetetlenül érkezett Ma-



rie Bell, és teljesen fölösleges volt -
politikailag is - 1973 őszén a görög
Nemzeti Színház.

Mindent föl nem sorolhatunk. Mégis
szorítandó néhány sornyi hely azoknak,
akik nem érkeztek meg, pedig fontosak
lehettek volna fejlődésünkhöz. Se-
gíthettek volna. Taníthattak volna. Nem
volt nálunk a párizsi TNP, a milánói
Piccolo Teatro; Moszkvából Ljubimov és
Efrosz vagy a Szovremennyik Szín-ház
(ők idén vendégszerepelnek majd). Nem
láttuk Hanuszkiewiczet, Grotowskit (csak
legendákból lepárolt másod-másolatait) ;
nem ismertük meg Benno Bessont,
Otomar Krejčát és a cseh Werichéket.

Ne folytassuk a hiánylistát. Csak annyit
jegyezzünk meg, hogy a fölsoroltak jó
része országunk körül turnézott. Cso-
dálkozva kerültek ki bennünket. Nem
értették (mi sem), miért nem tartunk
rájuk igényt. Franco Zeffirelli Rómeó és
Júliáját Pozsonyban magyar színészek

és rendezők autókaravánja csodálta meg.
Közönségünk azonban kimaradt az él-
ményből. Hacsak be nem érte utánza-
tokkal.

A fölsorolt nevekből és hevenyészett
minősítésekből talán kiviláglik, hogy túl a
diplomáciai, kultúrdiplomáciai fölada-
tokon: egy-egy színház meghívásának
művészetpolitikai, művészettörténeti fe-
lelőssége is van. Vagy: kellene, hogy le-
gyen. Mérlegelendő : színházművésze-
tünk fejlődésének melyik szakaszában mit
mutatunk meg, és mit hallgatunk el
belőle? Mivel serkentjük és minek a
hiányával fékezzük, késleltetjük elő-
rehaladását? Mindennek eldöntéséhez
természetesen több színházi szakértelem-
re és felelősségre volna szükség: nem-
csak annak az országnak a színházmű-
vészetét kell alaposan ismerni, ahonnan a
vendéget hívjuk, hanem érzékenynek kell
lenni a hazai irányzatokra, pontosan kell
tudni diagnosztizálni, mi hasznos és mi
visszavető. Tudjuk természe

tesen, hogy a vendégszereplések nem-csak
művészi megfontolásból születnek meg,
hanem politikai és nemzetközi kulturális
kapcsolatok alapján, szükségszerűen. És
nem mindig van meg a válogatás
lehetősége.

De még ennek tudatában is meg kell
jegyezni, hogy a nem eléggé meggondolt
választások károkat okoznak, hitelrontás-
sál járnak, ellazítanak emberi kapcsolato-
kat, és lemosolygást szülő hamis képet
kínálnak. Ilyen volt ősszel a kubai Nemzeti
Zenés Színház vendégszereplése. (Nem a
témához tartozik, csak érintőlegesen, a mi
külföldi vendégjátékaink kérdése.
Rendszeresen szereplünk önmagunk
színvonala alatt, mutatunk rosszabb és
előnytelenebb képet csak azért, mert
programjaink kiválasztásában akkora
szerepet játszanak [hamis] személyi
érdekek, protokollszempontok, érzé-
kenykedések, elhamarkodott rögtönzések
és fölkészületlenség is. Ez utóbbihoz
annyit: minden külföldre induló szín-ház
idejében értesül művészeti követségéről,
kell, hogy ideje legyen a föl-készülésre,
esetleg új darab betanulására.)

Igen nehéz válaszolni arra a kérdés-re is:
kinek-kikhez szólnak a vendégjátékok?
Vagyis: ki számára rendezik a Budapesti
Művészeti Heteket? Láttunk követeket,
nagyköveteket, diplomatákat, láttunk
magasrangú tisztviselőket a nézőtér első
soraiban. S helyes az elemi udvariasságnak
ez a megnyilvánulása. Kik ültek azonban
hátrébb? Kikből állt a közönség?
Közönség volt-e egyáltalán? És ültek-e
hátrébb, vagy csak statisztált a közönség a
nézőtéren, esetleg: elhagyta szolgálati
helyét - miként egy ízben a kirendelt
kiskatonák vagy a délszláv gimnázium
növendékei -, és üresen hagyta a
széksorokat?

Amikor a Fővárosi Operettszínházat
egyes vendégjátékokra alig lehetett
megtölteni : az Egyetemi Színpad előtti
utcát elözönlötték a fiatalok, és a Mű-
egyetem Szkénéjét is megszállták azok az
érdeklődők, akik az egyetemi szín-padok
bemutató-előadásait kívánták megnézni.
Hasonló jelenetek zajlottak le a Fővárosi
Operett pénztára előtt is - és ezektől a
jelenetektől a világ valamennyi
színigazgatójának boldogan dobban meg a
szíve, még ha megoldhatatlan gondokat
okoz is -, mert Tovsztonogovékhoz
mindenki be akart jutni. Nemcsak a
szakma, hanem a közönség is. Így került
sor a Tóték műsoron kívüli megismétlésére
is. (Tegyük hozzá: a

Szergej Jurszkij Polezsájev professzor szerepében a Viharos alkonyatban (A
leningrádi Gorkij Színház vendégjátéka )



leningrádi Gorkij Színház vendégjátéka is
némileg műsoron kívüli szám volt, hiszen
nem az éves kulturális terv keretében jöttek
el, hanem felhasználva a személyes jó
kapcsolatokat, egy esedékes európai
körutazás során érintették Magyarországot
is. Ez a kivételes példa talán megnyitja
majd azoknak a vendég-játékoknak a sorát,
ahol az egymással elvi-stiláris-művészi
rokonságban álló színházak hívogatják meg
egymást.)

A sikernek nemcsak a helyes választás

az előfeltétele, hanem az is, hogy ha jól
kiválasztott műsorral vendégszerepel
valamely külföldi színház - közönség is
legyen a nézőtéren. Ezt pedig nem lehet
megoldani „vattával". Más volt a vatta
szerepe az ötvenes években, amikor DISZ-
esek és úttörők töltötték meg a nézőtereket.
Ma az ajándékba kapott színházjegyek
eleve értéktelenebbek - s ami rosszabb:
érdektelenebbek -, mint a kiválasztott és
egyénileg meg-szerzett jegyek. Ehhez
azonban hatékony és mozgósító,
szavahihető és rendszeres színházi
tájékoztatásra van szükség.

A vendégjátékok kérdése szövevényes
problémarendszer. Magába foglalja
ideológiai életünk, művészeti, színház-
művészeti rendszerünk politikai, művé-
szetpolitikai, gazdasági, szervezési, pro-
paganda kérdéseit. Magába foglalja azt a
keveset vizsgált kérdést, hogy mi a

kapcsolat színház és nagyközönség között.
Nem utolsósorban érinti a színházi kritika
kérdését is, hiszen a nem tényeken, nem
elemzéseken, hanem alkalmi értékmérőkön
és udvariassági mondatokon alapuló kritika
zavart okoz - nemcsak idehaza, hanem a
vendégségbe érkezettek országában is:
kialakulhat, mint ahogy nálunk is akadnak
ilyen hangok, olyan színházi közhangulat,
hogy azt az elismerést, amit idehaza nem
lehet a kritikusoktól megkapni, azt bezzeg
megkapjuk külföldön.

Ha zavarokat érzünk a vendégjátékok
megszervezése és szervezetlen terv-
szerűsége, illetve gépies betervezettsége
körül, az csupán színházi életünk alap-
zavarainak tükröződése.

Ira Aldridge kisfia díszmagyart kapott.
De Ira Aldridge Othellója még-sem ezért a
mutatványért hatott olyan mélyen a múlt
századi magyar színjátszásra. A
Rusztaviból érkezett grúz szín-ház Bánk
bánja színházi csemege volt, és a korábban
bemutatkozott tartui Madách-előadás, Az

ember tragédiája Epp Kaidu rendezésében
tanulságos produkció volt az elfogulatlan
közelítés és a mély megvalósítás, a
klasszikus mű mai újraértelmezése
kérdésében.

Nem díszmagyart kell osztogatnunk vagy
igényelnünk, hanem igazi élményeket.

M ÁR AI BOTOND

Bukarestiek és varsóiak
Pesten

Chirita naccsága

Valóban, a színpadi világ csodálatos. Az
égből például színes hó esik, s a tarka
ruhás népi alakoskodók már az elején azt
sugallják, hogy itt örökös vigasság az élet,
s ezt a cilinderes zenészek is, akik a
karzatról öntik nyakon időről időre a
színpadi cselekményt zenével. Ilyenkor
áriák hangzanak el, s már robog is tovább a
mesevonat, mert ez az. Mesevonat, de igazi
tájakon fut: jég-pályáról budoárba érünk,
onnan pedig bálterembe. A lakájok (vagy
generáli-sok?) felvonulást tartanak,
gyakorlatoz-nak, s teljes az ünnep,
mindenki jó, mindenki kedves. Dal.

A tarka kavalkád motorja Chirita, Chirita
naccsága, a vidéki parvenü, úrhatnám
újgazdagné, aki Bukarestbe viszi a lányait
férjhez adni, férjet beajánlani, magát
megforgatni. Az ő világa ez a mese-igazi
világ. Mert igazi itt sok minden, legalábbis
annak látszik: a szőrmés bojárkabátokban a
'bojárok, a vidéki és fővárosi előkelőségek,
a cigány szolgáló, a levél a tálcán, a
csillárok, a szalonok. Az igazi ló ugyan
egy velocipéd kerekein gördül be a
második fel-vonás elején, és az öreg móc
inas kirakatbavalóan öreg móc, de hát ezek
kicsiségek, a chiritai világot alig kezdik ki.
Minden jól van, mindenki jól van,
mindenki jó. S ha a néző esetleg
elveszettnek érezné magát ebben az örökös
utcabálban, kárpótolja a következő látvány,
a következő vidám (?) bonyodalom.

A bukaresti Nemzeti Színház budapesti
vendégjátékának színpadán talán csak a
díszletek némák. Mégis, ők be-szélnek a
legtöbbet. Az ő hivatásuk ellenpontozni ezt
a gyönyörű szép világot. Csúnyák
lennének? Dehogy. Túlságosan is szépeik.
Aranyos, fehér, emeletes házacskák, búbos
tetővel, amolyan mézeskalács házikók.
(Kifordítva-befordítva hasonlóan furfangos
budoár, bál-terem is válhat belőlük,
szükség szerint.) Alig kisebbek a valóságos
aránynál, de mivel mégis kisebbek, rögtön
játékházakká is válnak, külön funkciót
nyernek: szemlélik a nagy komédiát, s
közben pukkadozva nevetnek, mint a
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