
nyelt szabadtéri előadása alkalmából. Így
szól a közismert nyilatkozat: „Meg-
győződésem, hogy a szegedi Dóm tér
jelentősége semmivel sem kisebb, mint a
velencei Szent Márk téré. A Dóm tér
akusztikája és helyzete olyan pompás,
hogy Szeged egész jövőjét innen fogja
nyerni."

Ezeket az optimista - és gavallérosan
udvarias - szavakat most azért idéztem,
hogy segítségükkel arra emlékeztessek:
Szeged művészeti jövőjéről van szó
jelenleg is a szabadtéri játékokon. És mert
elsősorban zenei események szín-helye a
nyári Szeged, zenei életünk egészére is
gondolni kell, amikor a tervek,
szereposztások megszületnek, a színpad.
művészeit megbízzák a szabad-téri
közreműködéssel. A felelősséget sze-
retném ébresztgetni Mascagni nyilatko-
zatával, azt kérdezve, vajon beváltotta-e
minden vonatkozásban a hozzá fűzött
reményeket nyaranként ez a kedves város,
és hogy országos fórumon, esetleges
országos, nyílt vitában nem volna-e már itt
az ideje megbeszélni a Szegedi Szabad-téri
játékok igazi jövőjét. Műsortervekről,
foglalkoztatásról, szereposztásról,
perspektívát-ól, szcenikai és zenei kivi-
telezésről, megkövesült rutinról és áhított
új kezdeményezésekről egyaránt szó
eshetnék abban a vitában, amelyet
mihamarabb el kellene indítani.

NÁNAY ISTVÁN

Válság vagy erőgyűjtés?

Az amatőrökről - Kazincbarcika után

Július első hetében Kazincbarcikán többen
meghúzták a vészharangot: az ifj. Horváth
Istvánról elnevezett III. nemzeti és
nemzetközi amatőr színjátszó fesztiválon
látottak alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy a magyar ama-tőr
színjátszásnak befellegzett, válságban van
a „mozgalom". Mások viszont azt
bizonygatták, hogy semmi baj, csupán
reális pillanatképet kaptunk az amatőr
színjátszásról, s a jelenlegi állapot nem
más, mint erőgyűjtés.

A végletes fogalmazások mutatják:
tragédia nincs, de valami baj, azért akad
az amatőrizmus körül. Ha elfogadjuk azt,
hogy a nemzeti fesztivál az amatőr szín-
játszás keresztmetszetét hivatott bemu-
tatni, akkor a kazincbarcikai helyzetkép
valóban elgondolkoztató. Ugyanis míg
néhány éve a közéleti magatartás, az erős
politikai érdeklődés és a környezet-
formálásban való aktív részvétel igénye
jellemezte a csoportok legjobbjait, addig
közéleti magatartású együttessel alig ta-
lálkoztunk az idei fesztiválon. A befelé
fordulás, az üres szépség, a nagyzolás, a
formai elemek túltengése, a gondolat-
talanság jellemezte az előadások jó részét.
S ami ezekből logikusan következik: ha a
forma, a megvalósítás az elsőd-leges,
akkor azonnal kiütköznek az ama-tőr
együttesek felkészültségbeli, művészi
fogyatékosságai; kiderül, hogy ami-kor
fokozott szerepet kapna a színész,
képtelenek a színjátszó figurát ábrázolni, s
amikor kicsiszolt, pontos formai meg-
valósításra lenne szükség, a színjátszók
alapvető szakmai hiányosságaik miatt nem
tudják megoldani feladatukat. S ilyenkor
hiába buzog a rendezőkből az ötlet, csak
még jobban hangsúlyozódik: a
mindenáron művészi igényű elképzelés és
a csoport felkészültsége között jókora
szakadék tátong. Az, hogy előtér-be került
az ember, az „én" vizsgálata, az szinte
természetes reakciója a világgal való
foglalkozásnak, ami az előző éveket
jellemezte. De míg a külvilág dolgairól
nyersebb eszközökkel is lehetett szólni,
addig az ember belső világáról csak diffe-
renciált színházi eszközökkel lehet be-

szélni, s ezeknek az eszközöknek nincs
birtokában az együttesek zöme.

Két példa. A budapesti Universitas
Együttes a magyar egyetemi színházak
között kiemelkedő szerepet töltött be az
elmúlt években úttörő műsorpolitikájával,
avantgard, kísérleti törekvéseivel.
Előadásaikat általában az jellemezte, hogy
az igényes és pozitív gondolatokat igen
magas művészi színvonalon voltak
képesek kifejezni. Azaz a korszerű tartalom
és az új forma párosult az elő-adások
zömében. Idén két produkciót mutattak
be, mindkettő dekadenciáról árulkodott. A
hivatalos programban játszották Federico
García Lorca darabját, a Don Perlimplin
szerelme Belisávalt, stúdió-programban
pedig Bornemisza Péter Magyar Elektráját.

Élőadásaikat olyan formai újdonságok
határozták meg, melyek függetlenedtek a
műtől. A Lorca-darabban Belisát három
nő játszotta, a Magyar Elektrában minden
szerepet felváltva játszottak. Az egyikben
egy szerep megháromszorozódott, a
másikban minden színész minden
szereplő bőrébe belebújhatott. Ez
feltétlenül érdekes, de nem sok köze van a
darabokhoz. Lorca művének lényegét
szegényíti a hármas Belisa, míg a
Bornemisza-darabnál megkérdőjelezhető
az a kiindulópont, miszerint bizonyos szi-
tuációkban mindenkiből lehet Égisztus is
meg Oresztes is, sőt, Égisztusból Oresztes
és fordítva, illetve Elektrából
Klütaimnésztra és viszont.

A rendező, Katona Imre emellett lát-
hatóan arra törekedett, hogy az együttes
hagyományaihoz kötődve mintegy
továbbvigye azokat a jegyeket, amelyek
meghatározták az Universitas stílusát, így
mindenekelőtt a passiójáték-formát,
valamint az elődnek tekintett darabokra,
illetve az azok által megtestesített irány-
zatokra utaló direkt vonatkozásokat és
konkrét tárgyi jeleket. De ezek a jegyek
nem szervültek a művekkel és az új formai
ötlettel, így még inkább úgy tűnt: formai
bravúrról van szó, nem pedig egy-egy mű
új szemléletű megközelítéséről. Az
Universitas Együttes előadásai azért is
megkövetelik a megkülönbözte-tett
figyelmet és a kritikus elemzést, mert
hallatlanul pontosan, eszközeiket jól al-
kalmazva, az arányokat kiegyensúlyozva,
hatásosan játszanak, olyannyira, hogy a
néző már-már hajlamos a színészi telje-
sítmények fogyatékosságai felett is sze-
met hunyni.

A budapesti Perem Színpad (rendezője
Éless Béla) a fesztivál egy másik tenden-



Jelenet a szegedi Tömörkény Gimnázium Trisztán és Izolda előadásából

ciáját példázta. A nagyzolást. Egy alapjá-
ban véve egyszerű történetet - egy gyil-
kosság előzményeinek, társadalmi hátte-
rének bemutatását - óriási apparátussal,
filmmel, diavetítéssel, élő zenei kísérettel
adtak elő. Metszéspont a címe a Janusz
Glowacki-novellából készült pódium-
játékának, melyet csak tornateremben tud-
tak előadni. Több mint húszan játszottak a
jelzett térben, a figurák társadalmi
hovatartozását karikírozottan stilizáló
ruhákban. A háttérfalra a játékkal szimul-
tán a gyilkosság pillanatáról és a szerep-
lőkről felnagyított diaképet, valamint az
egyes epizódokról kisfilmet vetítettek. A
lebonyolítás pontos. De a nagy technikai
felkészültség, a nagy felhajtás mögött
nincs tartalom, amit a mű és az elő-adás el
tud mondani, sokkal kevesebb, hogysem
ekkora körítést igényelne. Ez a látványos,
technicizált megoldás a formalizmus
győzelme a tartalom fölött.

A III. kazincbarcikai fesztiválra vissza-
gondolva nem a „gazdag" és nem is a
szépelgő előadásokra fogunk emlékezni,
hanem néhány „hagyományosan" sze-
gény, de elgondolkodtató vagy közéleti
töltésű előadásra. Két diákszínpad, a
szegedi Tömörkény Gimnázium és a
nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium
irodalmi színpada ezek közé tartozik.

A szegediek (rendező dr. Kovács Mik-
lósné) a Trisztán és Izolda-történet diákos
feldolgozásával a fesztivál egyik legna-
gyobb sikerét érték el. A farmernadrágos
és egyeninges fiúk és lányok viháncolva
rohantak be a nézőtéren keresztül a já-
téktérre, ahol néhány kellékkel - kardok,
serleg - felidézték az ismert szerelmi tör-
ténetet. Semmi pátosz, semmi drámázás,
leginkább játszótéri gyerek-happeningre
vagy mesejátékra emlékeztetett az elő-
adás. A lovagok olyan gonoszak, a fiata-
lok olyan ártatlanul ravaszak, a király
olyan együgyűen félelmetes volt, ahogy
az a mesében meg van írva. Az emberi
testtel jelezték a helyszíneket. Feltartott
karú, összekulcsolt kezű párok - kapu;
ugyanez körbeállva - palota. De felidézték
a sziklákat s - persziflálva a Szegedi
Egyetemi Színpad emlékezetes Petőfi-
rockjának monstrumát - a sárkányt.
Vidám mesét láttunk, és az önfeledt
nevetés közben pontosan megéreztük a
szerelmesek tragédiáját is. A már-már
tragédiába forduló előadást egy fintorral
visszájára fordították : a srácok ahogy
jöttek, ugyanúgy viháncolva kirohantak. S
csak később jövünk rá, hogy magukról, a
maguk érzelmi életéről vallottak.

Mint ahogy magukról is beszéltek a
nagykanizsaiak, amikor Lehota János

rendezésében Móricz Zsigmond regényé-
ből, a Rokonokból szemtelenül, tekintély-
tiszteletet félredobva létrehozták a kilenc
epizódból álló Parabolát. Az előadás
oratorikus, irodalmi színpadi megoldású,
egy narrátor, valamint Lina és Magdaléna
mondják el Móricz mondatait, mi-közben
mintegy élőképekben elevenedik meg az,
ahogy a tiszta Kopjáss egyre jobban
gabalyodik bele a rokonok hálójába, s
egyre jobban fojtogatja a rokonok, fe-
lettesek, beosztottak gyűrűje. Á rokonokat
megszemélyesítő Bosch-szerű alakok
felemelik, majd hintába ültetik, sarokba
szorítják, rámásznak, és végül legyűrik
Kopjásst.

Hogy lehet a móriczi látleletet kilenc
parányi epizódba sűríteni? Sehogy! Nem
is ez volt a céljuk a középiskolásoknak.
Inkább csak ürügy, kiindulópont volt
számukra Móricz regénye, hogy a körü-
löttük még ma is tapasztalható sógor-
koma, „kéz kezet mos" életvitelről -
melynek maguk is szenvedő vagy haszon-
élvező, esetleg szemlélő alanyai - véle-
ményt mondjanak. S mivel tizenévesek,
erős az igazságérzetük, tehát gyilkosan
éles ítéletet mondanak. Tiszta magatar-
tásuk az, ami hitelesíti a kilenc epizódot,
és amitől végül is hűségesek maradtak
Móriczhoz is.



A fesztivál két kiemelkedő előadása
volt még a zalaegerszegi Reflex Színpad
Santa Maria se Iquique című népi kantátája
és a Szegedi Egyetemi Színpad V a gyunk
című groteszkje. A zalaegerszegiek - mint
a műfaji megjelölés is mutatja - zenés
darabot mutattak be. A Chilében 19o7-ben
lezajlott és elbukott munkás--lázadás
történetét elevenítette fel az eredeti chilei
zenére épülő mű. Merő Béla rendező
pontosan ráérzett a r r a a z e nés színházi
formára, ami a dél-amerikai országokban
egyszerre szórakoztató és népművelő
funkciót tölt be. Ugyan-akkor a zömmel a
könnyű műfajból örökölt koreográfiai
elemek helyett egy el-vont
mozgáskompozíciót használt, Ez a
mozgásrendszer rímelt a zenére, kifejezte
az írott anyagban nem túl erőteljesen
megfogalmazott történet lényegét, és
túlemelte az 1907-es chilei tragédiát koron
és országhatáron. Prózai szöveg alig
hangzott el, csupán dalok, melyeket
néhány hangszerrel kísértek, és közben hol
a balett, hol az akrobatika mozgás-
világával rokon mozgás- és térkompozí-
ciót láthattunk. Mindez végső soron zenei
műalkotást eredményezett; emléket állít
mindenkinek, aki a jogaiért küzd és el-
bukik. Ezáltal a nézőben a szolidaritás
érzését is felkelti.

A Vagyunk - a Szegedi Egyetemi Szín-
pad előadása - groteszk misztériumjáték,
egy önfeláldozásra kész, önzetlen,

eszméihez, hitéhez ragaszkodó közösségi
ember kálváriája a haszonlesők és az
eszmét aprópénzre váltók között. A ren-
dező és a közösségi embert játszó Árkosi
Árpád szerkesztette a játékot. A lazán,
asszociatív módon kapcsolódó apró jele-
neteket lényegében a főhős és a vele ha-
dakozók személye köti össze. Groteszk,
néhol az abszurditásig fokozott humoros
szituációkból áll a darab. De nem a jó be-
köpések, a szöveges poénok adják a hu-
mor forrását, hanem a szituációk képte-
lensége, illetve a képtelen szituációk fel-
oldása nevettet meg. A darab elején
inkább a humoros epizódok vannak túl-
súlyban, később egyre groteszkebbé vál-
nak a jelenetek. Az előadás kezdetekor
egy télikabátos, púpos alak jár körbe a
nézők között, púpjában persely. Perselye-
zik. Az egyik kiemelkedő jelenetben -
amikor a Főhős erőszakos, simulékony,
taktikus, eszes ellenfelei már egymást
készítik ki - feltépik a púpos púpját. A púp
- kenyér. Marcangolják a kenyeret, és
abból pénz hull ki. A pénzt - ősi mag-vető
mozdulattal - elvetik. Ezen már nem lehet
nevetni. Az egyre félelmetesebb keserűbb
jelenetek során az ellen-felek mind
megsemmisülnek, az utolsóra rádől a
keresztre feszített Főhős. A Fő-hős
kimászik a kereszt alól, előveszi kis
bicskáját, körülnéz a színpadon, ahol

szanaszéjjel fekszenek ellenfelei, bocsá-
natkérően győztes mosollyal bevési a
fába: Itt jártam . . . A fafaragást befejezve
felnéz, tekintetében az öröm mellett egy
kis kétkedés: mindent elvégeztem? A
kétkedő, meg sem fogalmazott kérdésre a
nézőnek kell válaszolnia.

Az ifj. Horváth Istvánról elnevezett
fesztivál - nemzeti és nemzetközi feszti-
vál. Úgy tűnik azonban, nincs kellően
tisztázva ennek a találkozónak a célja,
szerepe, helye. Az első alkalommal a pilla-
natnyilag legjobb előadások szerepeltek, a
másodikon a rétegfesztiválok legjobbjai
közül kerültek ki a résztvevők. Idén ré-
tegfesztiválról, de jelentkezés és előzsüri-
zés útján is kerülhettek csoportok Kazinc-
barcikára. Hiányzik ezekről a találkozók-
ról az a központi szervező erő, amely más
fesztiválok sajátja. Ez a magyar csoportok
kiválasztását éppen úgy meghatározza,
mint a külföldi együttesek meghívását.
Esetleges, h o g y milyen produkciók ke-
rülnek ide, hiszen az előzsürizés sem
egységes szempontok szerint folyik, arról
nem is beszélve, hogy túl sok gazdája van
a fesztiválnak, így megoszlik a művészi
felelősség. Igen sok pénzbe - több mint
félmillió forintba - kerül egy ilyen
fesztivál, jobban kellene hát gazdálkodni
szellemi és művészi erőkkel.

G łowacki Metszéspont c ímű darabja a Perem Színpad előadásában (Szathmáry-Kirá ly Ádám f e l v é t e l e i )


