egyéni és a közösségi kiteljesedés lehe- BŐGEL JÓZSEF
tőségeiről beszél táncaiban hittel, a hit
szerint élők radikalizmusával és felelősAlkony vagy
ségével.
Az amatőr vonal legjobbjai voltak az
elsők, akik keresték a néptánc színpadra
állításának új módjait. A budapesti Bihari,
a Vasas, a Fáklya, az Erkel, a Vad-rózsák
és a szombathelyiek, zalaegerszegiek,
debreceniek műhelyében a hatvanas évek
óta jelentős koreográfiák születnek, Mint
például Novák Ferenc Passiója, a Bihari
Együttes előadásában. A hagyományos
passiófeldolgozás helyett táncdráma ez az
emberi
gyengeségről,
a
tömegek
befolyásolhatóságáról
és
kihasználhatóságáról. A Passiót csakúgy,
mint Novák Bartók Táncszvitjére készült koreográfiáját - amely a különböző tételek
zenei anyagát egy-egy férfijellem hordozójaként felfogva jeleníti meg, s egy lány
sorsának, kapcsolatainak alakulásán vezet
végig --, valamint Kricskovics művét, a
hatalmi manipuláció ellen fellázadó
népvezért elénk állító Jóbot, a Fáklya
Együttes előadásában már új bemutatóhely, a Budai Táncfórum mutatta be, amely
a táncos műfajok pártolását tűzte ki céljául.
Mi a helyzet ma?
Úgy látszik, hogy a két irányzat napjainkra összebékül. Egyik sem tör kizárólagosságra, megfér egymással azon a kevés
színpadon, ami részükre jut. A folklór
megerősödése magasabb szakmai színvonalat, nagyobb tánctudást, az eredeti motívumkincs gazdagabb és jobb megismerését eredményezte, s ezzel nagy szolgálatot tett a táncszínházi törekvések erő-teljesebbé válásához is. A gazdag néptáncanyagból bármilyen mondandóhoz
lehet találni táncos alapot, van miből stilizálni, absztrahálni, tartalmi-formai szempontból egyaránt. Ám a néptáncszínházi
törekvések igazán jelentőssé akkor válhatnak, ha nagyobb nyilvánosságot kapnak bel- és külföldön, beleértve a tévé
műsorát is. A hivatásos együtteseknek
alkotóműhelyekké kell válniuk, ahol a
néptánc minden feldolgozási módját ki kell
kísérletezniük. Ez nemcsak alkotói, hanem
táncos-technikai, képzési, dramaturgiai
feladatokat is jelent.
Egy sajátosan magyar mégis világnyelvként érthető - egyetemes érvényű
táncművészet létrejöttének vagyunk tanúi.
Az alkotói kedv és a lehetőségek összhangja
hosszú
időre
megbatározhatná
néptáncművészetünk jövőjét.

megújulás?

Az V. Előadóművész Fesztivál befejező
rendezvénye, az április 15-én Győrött, a
Kisfaludy Színházban megtartott gálaestje több szempontból is záróest volt.
Lezárt egy korszakot, egy fél évtizednyi
küzdelmet, amely azért folyt, hogy a színházművészetnek, ezen belül az előadó-művészetnek értékelő, értékeket helyre
tevő, felmutató eseménysorozata legyen.
Ez a fesztivál. a színházművészeti élet
egyetlen, rendszeresen, több illetékes fórum által megvitatott, elfogadott alapokmány szerint működő országos rendezvénye volt. Mint minden ilyen sorozat, ez
is ért el eredményeket. Összegyűjtött,
rendszerezett, bemutatott jelentékeny
egyéni és csoportteljesítményeket. Tömegek látták, hallották, nézték, olykor a
televízió által is közvetítetten. Közművelődési haszna mindvégig igen nagy volt,
mert csak az utóbb említett telekommunikációs fórumok több milliós
befogadó közeget jelentettek és biztosítottak. A kritikai fogadtatás alig mondható felhőtlennek: a színikritikusi vagy
rádió- és televíziókritikusi gárda többsége
agyonhallgatta
vagy
kelletlen-rosszindulatú, fotelből vagy tűzhely mellől írt
rosszkedvű kritikákra méltatta. Az ellenvélemények az utóbbi két fesztivál alkalmával csak szaporodtak emlékeztetőül:
1978: Győr, 1979: Veszprém, 1980: Győr,
1981: Szombathely, 198z: Győr): ezek.
bizonyos
belterjességet,
egyfajta
szerkesztési és rendezési módszer
eluralkodását, elmerevedését emlegették.
Mind-ennek következtében is záróest volt
a gálaest, mert irányítói, szervezői úgy
vélték: az eddigi termésből - befejezésül készítsünk egy végső mustrát, rendezzük
meg
a
kiindulóhelyen
(Győrött),
közvetítse csak a rádió (kizárván így a
szcenírozási feladatokat és lehetőségeket),
s aztán majd meglátjuk, hogyan tovább. A
szándék tehát eleve redukált volt, s módot
adott a higgadt összegezésre, a
továbblépés előkészítésére. Okos visszavonulásnak is tekinthető egy olyan szakaszban, amikor már „minden egész eltörött", az előadóművészet és a Fesztivál
ügye is „szakularizálódott", fogytán vannak a „néptribun alkatú" előadóművé-

szek, szaporodóban vannak az önmagukat mutogatók, a leplezetlenül önmegvalósítók, olykor a mindent aprópénzre
váltók.
A gálaest műsorát (pontosabban a szereplő művészeket) egy előzsürizési folyamat alkalmával állították össze, illetve
válogatták ki, A Radnóti Miklós Színpad
adott otthont két estén át a nyilvános
szelektálásnak, a késő éjszakai órákban, a
nyilvánosság némi kizárásával, hiszen
éjszaka mégis kevesebben jönnek el egy
irodalmi műsorra, s a propaganda sem
volt meggyőző. A késői időpontnak persze egyeztetési okai voltak, mert attól ma
már messze állunk, hogy a színészek és a
színházi vezetők közös megegyezéssel, az
alkalomra való tekintettel (készülés a
költészet ünnepére, az előadó-művészet
serégszemléjére) - áldozatot hozzanak, s a
főhatóság is el tudjon rendelni egy tisztes
indítékú haptákbaállítást. Ha ehhez
kapcsolódva elmondjuk még, hogy az
előzsürizésen azok a művészek vettek
részt, akik az előadófesztiválokon (eddig)
szerepeltek
és
a
Magyar
Színházművészeti Szövetség illetékes
szekciója erre (mivel egyébként elég sokan voltak ilyenek) felkérte őket, akkor
világossá tettük: nagyon nehéz ma már
hivatásos előadóművész-fesztivált rendezni, mert mindenki ezerfelé lekötött, s
hát bizony, fogyóban van a szenvedelem
is, meg túlságosan zártak a hadállások, a
keretek.
A gálaestről még így is több értékes
teljesítmény, egyéniség lemaradt, újabb
egyeztetési problémák következtében. A
műsort ennek ellenére sikerült úgy öszszeállítani, hogy a legkülönbözőbb és a
legjobb tendenciákat képviselők szerepeljenek a rádió által élőben közvetített,
majdnem háromórás programban. Szabó
Gyula Erdélyi József, Szabó Lőrinc,
Radnóti Miklós, József Attila és Nagy
László verseit adta elő, sajátos válogatásban, szcenírozva, egyfajta modern érzelmességgel. Jól képviselte az igazában
önportrét adó montázsműsor-típust. Tihanyi Péter egy teátrálisabb érzelmesség
képviselője volt József Attila Ódájának
elszavalásával; ezúttal azonban szürkébb,
bátortalanabb volt saját színvonalához
képest, noha ez a fiatal színész az előző
fesztivál egyik felfedezettje volt, még a
Főiskola padjaiból. Nagy Attila Juhász
Ferenc Babonák napja, csütörtök című
nagyívű versének okosan értelmezett elmondásával szép példáját adta - mint
magatartásnak - a töprengő, problémákat
megkínlódó, mégis jobbra törő mai

értelmiséginek. Egy ritkán hallott, alig
ismert Nagy Endre-szöveg tiszta elmondásával Keres Emil figyelmeztetett a
nagyobb érzelmi kultúra fontosságára,
megtoldva ezt - jó ellenpontozásként Radnóti Tétova ódájának sallangmentes,
egyszerű hangvételű tolmácsolásával.
Kozák András Nagy László-verssel fejezte
ki az értékek méltatlan pusztulása miatt
érzett jogos aggodalmat; ez a teljesítmény
is újfajta érzelmesség jelentkezése volt az
előadóművészetben, az est műsorában.
Kitűnő megzenésítésekkel jelentkeztek a
Kaláka Együttes tagjai, együtt, meg különkülön is. E kiváló művészcsoport rég
megért már nagyobb és tényleges
elismerésre,
mélyebb
elemzésre.
Bámulatos,
ahogyan
produkcióikban
összekapcsolódik az abszolút biztos és
sokoldalú instrumentális muzikalitás, a
vokalitás, a zene, a ritmus, a líraiság és
drámaiság. Egyedülálló ezen belül, ahogy
jellemeket, szituációkat, konfliktusokat a
zene és szöveg egységével plasztikusakká
tesznek.
A második rész nyitánya Mélykúti Ilona
ironikus-groteszk jellegű Orbán Ottómontázsa volt; új színt jelentett a
műsorban, és tehetségének, egyéniségének teljesen megfelelő válogatással, teljesítménnyel szerepelt, ami külön érdem.
Pécsi Ildikó két Arany-balladát mondott
el, túlzás nélkül amolyan emelt realizmussal, ami az ő gazdag előadóművészi
pályáján új törekvés. Egészen jó hatással
volt a közönségre, elfeledett témára, műfajra hívta fel a figyelmet, arra tudniillik,
hogy mennyire hiányzik a pódiumokról
Arany balladaköltészete, holott - mai
sajnálatos ismeretlensége miatt is - óriási
érzelmi feszültséget lehet tolmácsolásával
kelteni. Bánfly György Sütő Andrásszöveget mondott el ízesen, tisztán, egyszerűen, racionálisan, s mégis szinte minden mondata gyújtott, lelkesített. Igazában
a régebbi „néptribun" előadómű-vésztípust képviselte. Régebbi szerepléseihez
hasonlóan Kovács János az a nekdotizáló,
kedves, játékos, ízes tolmácsolásra adott
példát; felvillanyozta a közönséget, s
mintegy jelezte, hogy a pódiumon nagy
szórakoztatási tartalékok és lehetőségek
vannak. Vallai Péter „hozta" okos, fanyar,
kételkedő-ironikus
egyéniségét
és
előadásmódját, miközben jól érzékeltette
az előadott Kormos-vers szürrealista
rétegeit. Bálint András úgy tudott
elmondani szorongást kiváltó Kosztolányiműveket, hogy egyúttal felszabadított is a
rémülettől, hirdetvén a humor, a modern
pátosz szükségességét. A

zárószám Sütő Iréné volt, aki Vas István
Rapszódia József Attiláról című verse elmondásával az előadóművészet ars poeticáját fogalmazta meg. Azzal, amit elmondott, s azzal, ahogyan elmondta.
Bozó László rendező és Dorogi Zsigmond szerkesztő semmiféle külön bravúrra, rászerkesztésre és rendezésre nem
törekedtek. Ez a műsor nem volt montázsműsor, önkifejező-műsor, önmegvalósító-műsor, rendezői túlkapásoktól
hemzsegő műsor, politikai demonstráció,
rafinált eszmei-érzelmi magamutogatás.
Éppen csak színvonalas volt minden szám
és teljesítmény, jelentékeny részük még
revelációként is hatott, s mind-egyik
közvetített nagyon fontos gondolatokat is.
Érződött rajta bizonyos kompozíciós
szándék is: átfogta - jól megteremtett
ívelésben - legtöbb mai gondunkat,
feladatunkat és eredményünket. Mindezt
úgy tették - művészek, rendező,
szerkesztő, az interjúkkal közreműködő
Rapcsányi László -, hogy a műsor szinte
hibátlanul pergett, néha már annyira hibátlanul, hogy szükség is lett volna némi
agogikára. Hiába, önmagát klasszicizáló
záróaktusa volt a gálaest egy ötéves folyamatnak.
A győriek jó házigazdának bizonyultak,
immáron harmadszor. A szép számú
érdeklődő közönség maradandó élménynyel térhetett haza, a rádióhallgatók sokmilliós tábora számára pedig a műsor egy
volt a sok hasonló közül, s persze ez sem
kis eredmény. Nem volt hangos, túlzó
ünneplés, csak egyszerű tapssal kifejezett
reagálás. A magyar sajtóban előzetesek
voltak ugyan a rendezvény-ről, a győri
napilap többször is foglalkozott vele,
egyébként semmi visszhang nem támadt.
Senki kritikát nem írt, az előadóművészszakma is csak néhány érdeklődővel
képviseltette magát. Elvégeztetett, a kör
bezárult.
Az előadóművész-fesztivál mind alapokmányában, mind lebonyolításában erős
reformra szorul. Változtatni kell a kiválasztás módszerén és alkalmain, újfajta
rendezéssel, szerkesztéssel is kellene próbálkozni. Szükséges jobban bevonni a
művészek különböző csoportjait, az újabb
és frissebb, fiatalabb tehetségeket, s vissza
kell térni az első fesztiválok erősen
közművelő,
szélesebb
tömegeket
megmozgató gyakorlatához. „Valami
nagy, nagy tüzet kéne rakni ..."

BÁNYAI GÁBOR

„Magamnak tartozom
annyival ... "
Beszélgetés két évad között
Rajhona Ádámmal

Rajhona Ádám hűséges típus. Eddigi pályafutása során, tizenhat év alatt, mindössze két színházhoz kötődött. Erre a
beszélgetésre akkor került sor, amikor a
harmadikat választotta, a Katona József
Színházat. De most is hazamegy.
Akiket érdekel a színház, már rég ismerik a nevét, becsülik és magasan
értékelik művészetét. Ha nem járattuk
volna le oly sokszor a szót, azt is írhatnám: elkötelezettségét. Mely még nem
minősít színésszé - de nélküle meg nem
szívesen adom senkinek sem e ki-tüntető
címet.
- Erdélyi vagyok. 1966-ban végeztem a
főiskolát, s rögtön utána a temesvári
színház tagja lettem. Nagyszerű kollégákkal együtt: azt hiszem, elég, ha csak
Fábián Ferenc, Koszta Gabriella, Sinka
Károly és Szabó Lajos nevét említem, no
meg a szintén osztálytárs Szőke Istvánét.
Nyolc éven át tartott ottani munkásságom.
1974. december tizenkettedikén jöttem át
Magyarországra.
Persze, volt az anyanyelvemen túl addig
is kapcsolatom a magyarországi kultúrával. A legfőbb kapcsot egy barátság
jelentette, mely Kolozsvári Papp László
íróhoz fűzött. Es egyszer szerepeltem
magyar filmen is: Bacsó Péter hívott meg
1970-ben a Jelenidő egyik szerepére.
Örömmel jöttem - és még nagyobb
örömmel vártam, hogy visszajöhessek.
 Tudatos vagy véletlen választás volt éppen
a kaposvári színház

 Figyeltem a magyar színházat, tudtam, hogy mi történik Kaposváron.
Vonzott a munkájuk. Kapóra jött, hogy
szükségük volt egy színészre A konyha
bemutatójához.
Beszéltem
Babarczy
Lászlóval, aztán Ascher Tamással is.
Aztán vártam. Három hónapig gyakorlatilag nem csináltam semmi mást.
Ebben az időszakban nyílt még egy másik
lehetőségem is az átjövetelre. Hernádi
Gyula megígérte, hogy elintéz nekem egy
szerződést az akkori Huszonötödik
Színházhoz. Es ahogyan az lenni szokott, a
hét szűk esztendő után: egyszer-re jött be a
két dolog. Ugyanazon a napon jött meg
Hernádi távirata Pestről, a szerződési
értesítéssel, amikor Zsámbé-

