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Kritikusok Athénban

A Drámakritikusok Nemzetközi Szövet-
sége (AICT: Association Internationale
des Critiques de Théâtre) az idén júliusban
tartotta ötödik kongresszusát Athénban.
Amióta -- hosszas és sajnálatos, éve-ken át
tartó huzavona után - tagjai vagyunk a
nemzetközi szervezetnek, folyamatosan
harmadízben nyílt alkalmam hazánkat
képviselni a soron következő
kongresszuson. 1973-ban a finnországi
Tamperében, 1975-ben - amikor évtized-
nél hosszabb szünet után Lengyelország
vállalta a Nemzetek Színháza előadásainak
megszervezését és lebonyolítását - Var-
sóban vettem részt a harmadik és negyedik
kongresszuson.

Rendeltetés, távlatok

Gondolom, helyénvaló és szükséges egy-
szer a SZÍNHÁZ hasábjain szólni a nem-
zetközi szövetségről, rendeltetéséről, mű-
ködéséről, távlatairól, különös tekintet-tel
ma még szerényke szerepünkre és ennél
lényegesen nagyobb lehetőségeink-re
benne. Á szövetség alapozó okirata első
cikkelyében szól legfőbb céljáról:
támogatni a kritikát ... védeni a dráma-, zene-
és tánckritikusok etikai és szakmai érdekeit . . .
hozzájárulni a kultúrák kölcsönös
megismeréséhez, elősegítve a nemzetközi talál-
kozókat.

Ez utóbbiakat külön részletezi az alap-
szabályzat ötödik pontja, hangsúlyozva,
hogy a szövetség kezdeményezhet és felelős-
séget vállalhat szimpóziumokért, szeminá-
riumokért, tervezetekért, publikációkért és
bármilyen más olyan tevékenységért, amelyek-
nek lényege a szövetség érdeklődésére számot
tartó téma tanulmányozása.

A szövetség kétévenként kötelezően
tartott kongresszusait is minden alka-
lommal úgy rendezi, hogy a világból
egybegyűlt kritikusok és színházi szak-
emberek (színháztörténészek) egyúttal
megtárgyalhassák a színház és a színházi
kritika valamely közérdekű, lehetőleg
valamennyi részvevőt érintő gondját,
gondolatkörét. Hasonló megbeszélésekre
rendszeresen sor kerül a kongresszusok
közötti két év más időpontjaiban is. Ezek -
a szervezők eredeti elképzeléseinek
megfelelően - módot adtak érdekes szín-

házi élmények szerzésére, beszámolók,
kritikák írására is. Ez természetes, végtére
a szövetség tagjai javarészt kritikusok,
akiknek elsődleges feladatuk írásban
beszámolni tapasztalataikról. Kivált a nem
szocialista országokból érkezők jelenléte
gyakran attól függ, vajon be-számolásra,
kritikai megnyilvánulásra nyújt-e alkalmat
az adott rendezvény. (Ez a megjegyzésem
„célirányos", esetleges hazai
kezdeményezéshez kíván praktikus
segítséget nyújtani.)

Tampere, Varsó, Brüsszel, Újvidék

Néhányat megemlítek az utóbbi fél évti-
zed fontosabb összejöveteleinek témáiból.
Tamperében a harmadik kongresszust
megelőző tanácskozás a fejlődő országok
színjátszásának, sajátosságainak,
lehetőségeinek és igényeinek a kérdéseit
tárgyalta. A speciális témának megfele-
lően a megbeszélés több vendége és ven-
dégelőadója az érintett országokból, ki-
vált Afrikából érkezett. Az alaptémákat
együttes üléseken tárgyaltuk, a részleteket
külön szekciókban, amelyekben ki-ki
sajátos érdeklődésének megfelelően vett
részt.

Tamperében (bármilyen meglepő) nyolc
olyan színház működik, amely alkalmas
nagyobb apparátust foglalkozta-tó, illetve
kamaradarabok bemutatására, és itt
működik az egyik nemzetközileg is
legnagyobb figyelmet érdemlő szabadtéri
színpad, a Pyynikki, híres, forgó néző-
terével. Láthattuk itt a századdal egyidős
Tamperean Taövaen Teatteri, a maga
nemében párját ritkító, máig folyamatosan
működő Tamperei Munkásszínház jó
előadását, de az ország más városainak
színházi társulatait is (ide értve természe-
tesen a helsinkieket) köztük a világ leg-
északibb színháza, a sarkkörön fekvő
Rovaniemi együttesének naivitásában
megható Othellóját. (Mint mondották, a
színház akkor is játszik, amikor egész nap
sötét van, és a színfalaktól és a zsöllyéktől
néhány méterre, a falakon kívül negyven
fok a hőmérséklet nulla alatt.)

Varsóról a Nemzetek Színháza két év
előtti eseményeiről volt beszámoló eze-
ken a hasábokon. Az óriás parkos Zabo-
rów Versailles-szerű kastélyában tartott
tanácskozás témája ezúttal maga a kritika
volt. (Egyrészt a kritikussá válás és neve-
lés, az egyetemi oktatás ezzel kapcsolatos
gondjai, fogyatékosságai, másrészt a kri-
tika helyzete és kezelése az egyes orszá-
gokban, különös tekintettel a mai drámára,
színház és kritika viszonyára. Á
kongresszus nagyvonalú szervezésén

határozottan érződött, hogy a színház
ebben az országban elsőrendű közügy.

Tavaly két nemzetközi találkozó is volt.
Az egyik januárban, Brüsszelben, a
Théátre de Poche (Zsebszínház) hu-
szonötödik évfordulója alkalmából. Ennek
a brüsszeli, úgynevezett nemzetközi
tájékoztató találkozónak a témája korunk
színházának és művészetének az össze-
függése volt, valamint a színház és az
iskola sokoldalú kapcsolatai, illetve ezek-
nek a kellően ki nem virágzott kapcsola-
toknak a lehetőségei. Á megbeszélés há-
rom napja alatt hat színházi előadás -
belga és külföldi együttesek - megisme-
résére nyílt alkalma a résztvevőknek.

Negyedévvel később, áprilisban Új-
vidéken tartottak nemzetközi szimpóziu-
mot, a színház és közönsége témájáról. Az
AICT tagországain és egyéni tagjain túl
számos országból érkeztek előadók és
érdeklődők, Ázsiából és Amerikából is.

Sterija Játékok

Újvidéknél egy kicsit álljunk meg - a vá-
ros bizonyos értelemben színházi köz-
ponttá fejleszti magát. Nálunk is eléggé
ismeretes már, hogy húsz évvel ezelőtt jött
létre itt a nagy szerb színházi szak-ember,
Jovan Sterija Popovic nevével fémjelzett
ún. Sterija Játékok, amely évente
megrendezi a jugoszláv nemzeti dráma
fesztiválját, az egész országból vendégül
látott, válogatott társulatok részvételével.

Jugoszláviában - Lengyelországhoz
hasonlóan - nagyon nagyra értékelik a
színház kultúraterjesztő, legjobb érte-
lemben vett propagandisztikus hatását.
Belgrád kezdeményezéseiről, a BITEF
színházi fesztiválról itt nem szükséges
bővebben szólni. Újvidék kezdeménye-
zése ellenben kevésbé ismert.

A Sterija Játékok már hét évvel ezelőtt
kapcsolatba lépett az AICT-vel, és támo-
gatását kérte nemzetközi találkozók szer-
vezéséhez. A kezdeményezés legalább
annyira támogatta az AICT munkáját is.
Az együttműködés már három sikeres
nemzetközi megbeszélést eredményezett.
Az első 197o-ben volt, A mai színház és a
színibírálátról. Száznál több jugoszláv
mellett harmincöt külföldi szakember vett
részt a vitákban. 1973-ban A színház mint
kollektív művészet főtémáról és a színházi
önigazgatás gondolat-köréről folyt
hasonlóan jó vita, és az immár negyvenkét
külföldi résztvevő négy világrészből
érkezett. Tavaly, az említett Színház és
közönség vitán negyvenhétre emelkedett a
külföldi szakemberek szá-



ma, köztük megjelent több nemzetközi
szaktekintély is.

Újvidéken már most javában folynak
az 1979-es Sterija Játékok vitáinak elő-
készületei. A pontos dátum még bizony-
talan. Éppen Athénban merült fel annak a
gondolata, hogy a legközelebbi, 1979-es
b éc s i AICT-kongresszushoz csatlako-
zóan rendezzék meg, úgy, hogy a viszony-
lag közeli városba autóbuszokkal utazza-
nak át a résztvevők.

Sterija Játékok (elnöke, Joze Javor-
sek) a felkészülés érdekében körlevelet
bocsátott ki a szimpózium minden lehet-
séges jugoszláv és külföldi
résztvevőjének, kritikusoknak,
szakembereknek, színháztörténészeknek:
írjanak cikkeket, közöljék véleményüket,
nézeteiket, tanulmányaikat (1978
májusáig bezárólag) a színész helyéről,
szerepéről, fontosságáról a művészet
egészében. Ma, a rendezői színház
gondolatának talán kissé túlzott előtérbe
kerülése idején hasznosan választották
meg a negyedik újvidéki szimpózium
témáját: A színész és a szín-házi
alkotótevékenység. Az anyagokat a Sterija
Játékok címére kell küldeni (Sterijino
Pozorje, Novi Sad, Zmaj Jovina 22/1.
Jugoslavija). A rendezőség szívesen lát
bármilyen jellegű gondolatmenetet
egyebek között a színészi munkáról, a
színész-igazgató, színész-rendező, illetve
rendező-színész kérdésről, a színész és a
színikritika viszonyának etikai és egyéb
gondjairól, elképzelésekről a jövő
színészét illetően (film, televízió,
szinkron) és így tovább.

A beérkező anyagokat a szerb-horvá-
ton kívül franciául, angolul és oroszul
publikálják jövő ősszel, és idejében eljut-
tatják a szerveződő szimpózium várható
résztvevőinek. (Hányszor készítettünk elő
nemzetközi vagy akár csak nemzeti
megbeszéléseket ennyire nem formálisan,
protokollárisan - és hasonló alapossággal
?I)

A szimpózium után az előzetesen be-
érkező értékes anyagokról és a várható
érdekes előadások és hozzászólások vita-
anyagából Színészkönyv készül, a terv
szerint az említett nyelveken. (Az idegen
nyelvű kiadásokhoz a Sterija Játékok sze-
retné megkapni az AICT mellett a Nem-
zetközi Színházi Intézet - az ITI - és az
UNESCO anyagi támogatását.)

Vita az antik görög drámáról

Az athéni kongresszushoz Görögország
jeles szellemi (és politikai) személyiségei
adták a nevüket, mintegy elismervén a

rendezvény nemzeti és nemzetközi jelen-
tőségét. Az Új Demokrata Párt parla-
menti képviselője, a nagy tekintélyű
Vassos Vasiliou vállalta a díszelnöki,
Evanghelos Moutsopoulos, az athéni
egyetem rektorhelyettese az elnöki tisz-
tet. (Ez utóbbi nemcsak egy magas szín-
vonalú előadás erejéig, hanem úgy is,
hogy velünk „fuldokolt" az autóbuszban
a negyvenöt fokos hőség napján, holott
feltehetően járt már Epidauroszban.) A
szervezőbizottságban a többi között
Iakovos Cambanellis és Alecos Lidarikis
színműíró, Nikolaos Boussoulas, a thes-
saloniki egyetem tanára, Dora Symeoni-
dou-Tsatsou koreográfus és más szemé-
lyiségek, élvonalbeli kritikusok vállaltak
szerepet.

A kongresszus előtt háromnapos vita
volt az antik görög drámáról, szövegi,
zenei és mozgásbeli újjáteremtésének le-
hetőségeiről és szerepéről, hatásáról a
modern színjátszásban (továbbá még egy
sor vonatkozásáról, lévén a téma jószeré-
vel kimeríthetetlen).

Az első előadást Constentine A. Try-
panis, a „kultúra és tudományok minisz-
tere" tartotta, lefegyverző téma- (és rá-
adásul angol nyelv-) ismerettel: egyetlen
sor jegyzet nélkül egy óráig beszélt az
antik dráma aktuális vonatkozásairól,
etikai értékeiről. A következő témáról (A
beszéd, a zene és a tánc egységéről az antik
drámában) olyan nemzetközi tekintélyt
hívtak vendégelőadóul, mint Germaine
Prudhommeau asszony, tánctörténész, a
Sorbonne tanára, akinek A színjátszás
előtörténete című, a primitív népek szín-
játékjellegű tevékenységét világmére-
tekben felölelő könyvének pompás görög
kiadását ajándékba kaptuk Trypanis
minisztertől.

A görög szellemi élet kimagasló szak-
emberei - Costas Georgousopoulos,
Tassos Lignadis, Eyagelos Papanoutsos
és mások - mellett az AICT több kima-
gasló külföldi tagja is tartott előadást:
Roman Szydlowski elnök (Lengyelor-
szág), Carlos Tindemans (Belgium),
Ernst Schumacher (NDK), Sten Kind-
lundh (Svédország). (Külön itt most nem
taglalható téma, hogy mi él az elmé-
letekben és mi a gyakorlatban az antik
görög drámából, tényleges hagyomá-
nyaiból: mi rakódott rá az évezredek
folyamán, és mit erőszakoltunk rá mi
magunk egynémely mai „modern" tol-
mácsolásban. Az epidauroszi előadás
alig-alig volt modern, hacsak hangzás-
ban, aláfestésben nem.

Az ötödik kongresszus

A kongresszus megválasztotta az AICT új
vezetőségét. Miután a lengyel Roman
Szydlowskit (több színházi szakkönyv,
lengyel drámai tanulmány, Brecht-tanul-
mány íróját), a Trybuna Ludu kiváló
kritikusát, a testület lelkét korábban már
négyszer választottuk elnökké, legutóbb
Varsóban az alapszabály módosítása árán,
ezúttal ez már nem volt lehetséges. Ot így
örökös díszelnökké választottuk. Ez a
legkevésbé sem lesz díszmegbízatás.
Aktivitása, tudása, rutinja továbbra is
elsőrendű tényező lesz a nemzetközi szö-
vetség tevékenységében. Az új elnök, első
fordulóra, abszolút többséggel a jugoszláv
Petar Selem, a zágrábi egyetem tanára,
szakíró, kritikus lett. A választás,
mondhatni, természetes, és nem kizárólag
„személyre" szólt, hanem Jugoszlávia
kezdeményezőkészségének, az AICT-vel
kapcsolatos tevékenységének. (Más
alelnökök és önjelöltek is szervezkedtek a
maguk érdekében, de komoly hatást nem
értek el.)

A három alelnök: Jaap Joppe (Hollan-
dia - ő korábban is alelnök volt), Roberto
de Monticelli (Olaszország) é$ Ernst
Schumacher (NDK). Az utóbbi alelnökké
választása, mondhatni meglepetés, kivált,
hogy a nemzetközi testületben
tősgyökeres és sok munkát végző Ossia
Trilling (Nagy-Britannia) esett ki a ko-
rábbi alelnökök közül (és természetesen
az elnökké választott jugoszláv Selem). A
döntés összefügg az NDK erős akti-
vizálódásával a szövetségben. Schuma-
cher professzor már a választás előtt
meghívást ajánlhatott fel az AICT hu-
szonöt képviselőjének a jövő februárban
Berlinben sorra kerülő Brecht-megemlé-
kezésre, amikor is nemzetközi kollok-
viumot rendeznek meghatározott téma-
körben. (1978 júliusára Izrael ajánlott fel
lehetőséget a több nemzetiségű országok
sajátos színházi gondjainak a megbeszé-
lésére. 1979 eseményeiről fentebb szól-
tam: kongresszus Bécsben, szimpózium
Újvidéken. Az 1981-es kongresszus meg-
tartására Izrael jelentette be igényét.)

A kongresszus - ezúttal a legkevésbé
sem formálisan - köszönetet mondott az
értékes vita megteremtésének lehetőségé-
ért, és figyelmet érdemlő javaslatot terjesz-
tett a görög kormány elé. A kezdeménye-
zés lényege: feltehetően nagy nemzetközi
érdeklődésre számíthatna Görögország, ha
a jövőben, a sportolimpiák esztendeiben
négyévenként megrendeznék az athéni
„drámaolimpiát". A görög sajtó reagálása
szerint a javaslat tetszést aratott,



a görög kormány komolyan foglalkozik
megvalósításának gondolatával.

Folytatva a szigorúan belső strukturális
kérdéseket: a szövetség főtitkára ismét a
belga Armand Delcampe lett, az ügyvezető
titkár a francia André Camp.

Az AICT végrehajtó bizottságába az
alapszabályoknak megfelelően nem sze-
mélyeket választunk, hanem országok
képviselőit. Athénban a következő tíz
ország megbízottja került a végrehajtó
bizottságba: Ausztria, Belgium, Finn-
ország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia,
NDK, Olaszország.

Kezdeményezzünk

Magyarország - megmondom, nem kis
meglepetésemre - hat szavazatot kapott. A
korábbiakban nem esett ránk szavazat,
illetve jelentéktelen mértékben. A va-
lamelyest megélénkült érdeklődés nyilván
bágyadt aktivizálódásunknak vagy inkább
következetes jelenlétünknek köszönhető.
Nem vitás, számottevőbb aktivitás
megerősítené helyzetünket, és tagságunk a
végrehajtó bizottságban szinte biztos
volna. Mindez - túlzás nél-kül állíthatom -
a legkevésbé sem volna érdektelen
színházművészetünk nemzet-közi
értékelése szempontjából. Nagyon jól
tudják ezt - immár a lengyel, a jugoszláv
aktivitásról ismételten nem szólva

kollégáink az NDK-ban, sőt, Romá-
niában is, amelynek kitűnő képviselője,
Valentin Silvestrou, a neves színházi író,
tanár és kritikus mind ez ideig csak meg-
figyelőként vett részt az AICT rendez-
vényein (a továbbiakban Románia is be-
lép a tagországok közé), ennek ellenére
már többször felajánlotta (felajánlhatta!),
hogy Románia szívesen ad otthont nem-
zetközi színikritikus-találkozásnak.

Hangsúlyozni kívánom: kollégáink a
szocialista országokból (egyik-másik nem
szocialista országból is) más helyzetben,
más megbízatással, más hatás-körrel, más
„puvoárral" vannak jelen, mint mi. A
korábbi kongresszusokon érkezett hozzám
olyan udvarias kérdés (nem magánkérdés,
hanem a végrehajtó bizottságé), hogy
vajon nem lenne-e lehetséges valamely
rendezvény megtartása Magyarországon.
Természetesen csak annyit válaszolhattam,
hogy tájékozódni fogok, és megpróbálom
elősegíteni a lehetőséget. Meg is
próbáltam. Nevezetesen azt javasoltam a
Magyar Újságírók: Országos
Szövetségének, terjessze illetékes fórumok
elé, hogy az AICT 1975-ös kongresszusát
tarthassuk

meg hazánkban. Akkor a javaslatot el-
utasították, mondván, hogy az esztendő
(az ország felszabadulásának harmincadik
évfordulójának az esztendeje), túlságosan
is „le van terhelve" nemzetközi
megnyilvánulásokkal. Az érv helytálló
volt, de hozzá kell tennem: nem olyan
szintről érkezett, ahová javaslatomnak el
kellett volna jutnia. Ugyanis nem jutott el
-- a kérdés elsikkadt.

Okom van feltételezni, hogy ismét el-
sikkadna. Kétségtelen, egy ilyen rendez-
vény anyagi terhe laikus számításom és
nem holmi könnyelmű, túl nagyvonalú
elképzelés szerint is félmillió forint lenne
(mondjuk, az athéni nívón és méretben),
bátran állíthatom azonban, hogy meg-
érné. Színházművészetünk reputációja,
nemzetközi ismertségének elősegítése,
propagandája szempontjából megérné. A
megfelelő ráfordítás ezen a területen
erkölcsiekben jól kamatozik más orszá-
gokban is. Személyes tapasztalatból állít-
hatom, hogy a magyar film tekintélyének
megnövekedéséhez, nemzetközi sikerei-
hez hozzájárult filmkritikusi tevékeny-
ségünk erőteljesebb aktivitása a megfelelő
nemzetközi szervezetben.

Az érdek kölcsönös. Az AICT is rá van
szorulva arra, hogy kultúrájukat,
színházkultúrájukat propagálni igyekvő
népek kormányzatai segítsék megnyil-
vánulásait, rendezvényeit, kongresszusait.
Ismételve az elöljáróban említett tényt: a
tagok mint újságírók és kritikusok annyit
írnak egy-egy ilyen alkalomból - a világ
legfontosabb lapjaiba - az adott ország
színházi életéről (a testület jellege és
gyakorlata garantálja, hogy túl-nyomó
részben nem tendenciózus fel-hangokkal),
amennyit az anyagi ráfordítás tízszeresével
sem lehetne megfizetni. A „kifizetődést",
művelődési kérdésről szólva, amúgy nagy
hiba volna pusztán ebből a szemszögből
nézni és látogatni.

Nem vitás, az athéni rendezvény, mi-
ként a korábbiak és valószínűleg a kö-
vetkezők is, hasonló megfontolásokból
kapnak jelentős támogatást a kormányok-
tól és a kulturális intézményektől.

Ha esetleg a fentiek hozzásegítenek
ahhoz, hogy legközelebb mi is jelentős
kezdeményezéssel és vállalással lépjünk
az AICT nyilvánossága elé, csakis e ta-
pasztalatok hasznosításával érdemes.
Értve ezen: sajátosan hazai témát állítsunk
a középpontba, amely iránt vár-ható
nemzetközi érdeklődés is, és ezáltal válik
alkalmassá kultúránk propagálására. És
ami még nagyon fontos: nem túlzó, de
kellő nagyvonalúság szükséges.

EMŐDI NATÁLIA

Hozzászólás az új
magyar dráma ügyéhez

Fórumokon és lapok hasábjain egyaránt
folyik a vita az új magyar dráma és szín-
ház kapcsolatáról, s ahogy gyűrűznek
hullámai, úgy rajzolódik ki írók és szín-
házak éles szembenállása. Súlyos vádak
röpködnek, eltúlzott véleményeket tény-
ként szögeznek le egyesek, majd ugyan-
csak tényszerű megállapítások bizonyítják
az ellenkezőjét. Tele van ez a vita el-
lentmondásokkal, amelyeket érdemes
szembesíteni. Nem azt kutatva, hogy ki-
nek van igaza, mert ahol a szubjektív
szenvedélyek ilyen erővel csapnak össze,
gyenge lábon áll az igazság, hanem azért,
hogy a kilábalás útját-módját keressük.
Nem jó dolog a szembenállás tartósítása,
mert végül is színház és drámaíró egy-
másra utaltak. Közhellyé csépelt igazság,
hogy a nemzeti dráma ügyének szolgálata
nemzeti-társadalmi küldetése minden
színháznak, amely valamit ad magára.
Lehet jó előadásokat produkálni kül-földi
és klasszikus darabokkal, de az az évad,
amelyik nem hoz létre új drámai művet,
sikeresen is csak üresjárat.

Helytálló-e az az általánosító meg-
állapítás, hogy „a magyar dráma - a
tetszetős műhelyelmélet ellenére -
mostohagyereke Tháliának" ? A színházak
legfőbb gondja, hogy kevés az igazán
színvonalas új darab. Így is évente
körülbelül harminc új magyar drámát
mutatnak be az ország színpadjain. Szü-
lethet-e ennyi remekmű? Lehetetlenség.
Még ennyi jó darab sem. Nem csoda hát,
hogy elég sok bemutató rosszul sül el,
keserű szájízt hagyva íróban, közremű-
ködőkben egyaránt. S az esetek többsé-
gében a további dramaturgiai operációk
sem segítettek volna. Szakemberek előtt
ismert az a lélektani pillanat, amikor már
minden változtatás csak ronthat, mert író,
dramaturg, rendező a merevgörcs
állapotába került. Az évi harminc bemu-
tatóból öt-hat igazi siker. Miközben az
írók többsége drámaellenességgel vádolja
a színházat, felmerül a kérdés: nem a
kevesebb, de színvonalasabb bemutató
használna inkább a dráma ügyének? Azt
kellene elérnünk, hogy minden egyes új
magyar bemutató „ügy" legyen, nem-csak
az alkotók, hanem hatása nyomán a
közvélemény szemében is.


