
fórum
NAGY ATTILA

Fesztivál-előszó*

Hat év alatt a hatodik Magyar Előadó-
művész Fesztivál megvalósítására
készülődünk. Nagyon jelentős anyagi,
emberi és társadalmi erőfeszítések árán
valósulhatott meg az eddigi sorozat, olyan
tapasztalatokkal gazdagítva hazánk elő-
adóművészetével kapcsolatos ismeretein-
ket, amelyekre sohasem tehettünk volna
szert a lezajlott rendezvények nélkül. Az
energiákat tehát nem fölöslegesen paza-
roltuk. Ha egyes személyek és kulturális
közegek tiszta érdeklődésében találhattunk
is kivetnivalót, a társadalmi érdeklődésre
nem lehetett panaszunk. Az
előadóművészek érdeklődését világosan
bizonyította a szereplésre jelentkezők
állandóan nagy száma és a megvalósítás
fogyatékosságai által kiváltott érzelmek,
indulatok magas hőfoka. A fesztivál-
közvetítések nézőinek, hallgatóinak tö-
mege pedig a közönség érdeklődését
mutatta. Mégsem mondható optimistának
a Fesztiválok Szervezőbizottsága vagy az
üggyel kapcsolatos írások hangvétele. Sok
a kifogás, fanyalgás és sok az aggodalom.
Vannak, akik durván vagy szánakozva
máris temetik a Fesztivált. Van-nak, akik
lemondóan a hétköznapi rendezvények
sorába degradálják. Ám van-nak még
szerencsére, akik türelmesen fejleszteni
szeretnék tovább, míg igazán betölti majd
azt a szerepét, amit előbb-utóbb be kell
töltenie.

Személyes meggyőződésem és többek
véleménye szerint is, egy olyan országban,
melyben világviszonylatban is példátlan
számban foglalkoznak versmondással,
előadóművészettel, melyben évről év-re
sok százezer ember vált jegyet azért, hogy
irodalmi műsorokat hallgasson meg, nem
lehet kérdéses: kell-e Előadómű-vész
Fesztivál? ...Egyértelműen kell!! Kell,
hogy megtiszteljük vele ezt a művészeti
ágat! Kell, hogy felmutatott értékeivel
befolvásolja a közízlést és a mű-vészi
törekvéseket egyaránt! A kérdéses csak az
lehet, hogyan valósuljon meg,
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hogy társadalmi ünnep lehessen, mint a
költészet napja, és közfigyelmet keltsen,
mint művészetünk valóban legkie-
melkedőbb eseménye?! Erre a „hogyan"
kérdésre azonban, bár évről évre nagy
gonddal keressük, nem egyszerű a válasz,
mert igen ellentmondásos fel-tételek
között kell megtalálni. Úgy érzem, a
leglényegesebb ellentmondásokat érdemes
szóba hozni, nem bizonyítvány-
magyarázás céljából, hanem a tovább-
gondolkodás alapjaként.

A fesztiválon feltétlenül a legkiválóbb előadói
produkcióknak kell felcsillannia ! Ezt az
esemény rangja, célja és ünnepi volta is
egyértelműen megköveteli. A
legkiválóbbak azonban csak úgy kerül-
hetnek az est műsorába, ha éles szemmel
kiválasztódnak. Az ilyen választás-nak
pedig alapfeltétele a művészi tettek
konkrét ismerete és a tényleges értékek
előítéletmentes felismerése. Mind a két
feltétel érvényesülése komoly nehézsé-
gekbe ütközik. Mivel Magyarországon
nincs egyetlen pódium sem, melyen
minden előadóművész jogszerűen a nyil-
vánosság elé léphetne, minden művészünk
ott tevékenykedík, ahol éppen alkalma van
rá, így ez a művészi tevékenység nagy
áldozatok és odafigyelés árán sem
követhető nyomon. Hazánkban nincs
ember vagy testület, aki tudhatná, kik a
valóban legjobb előadómű-vészeink, vagy
melyek az igazán legjobb produkciók.
Erről csak vélekedéseink vannak,
melyeket alkalmi benyomások alapján
alakítottunk ki. Más lehetőség nem
kínálkozott tehát, mint a fesztivál számára
felajánlott műsorszámok „versenyeztetése"

és nagy gonddal kiválasztott,
összetételében évente változtatott zsürivel
való értékeltetése. Azonban ez a megoldás
is tökéletlennek bizonyul a gyakorlatban.
Részben a művészek állnak ellen
ingerülten a versengés gondolatának,
aminek következtében v a g y távol
maradnak a fesztiváltól, vagy
konvencionális, „biztonságí" pro-
dukciókkal jelentkeznek. Másrészt a zsű-
rik érvényesítenek önkéntelenül egy ilyen
vagy olyan „normarendszert", mikor
döntenek, és ezzel a szélsőségek
felbukkanását a Fesztiválon szinte lehe-
tetlenné teszik.

A Televízió és Rádió közvetítő köz-
reműködése nélkül manapság már lehe-
tetlen országos jelentőségű rendezvényt
elképzelni. A Televízió évtizedek alatt
kialakult műsoridő-szerkezete azonban
tágíthatatlan keretek közé szorítja a
fesztivál műsoridejét is, ezzel megszab

va a szereplők számát. A szokásos ki-
lencven, száz jelentkezőből tizennyolcat -
nem többet! kiválasztani csak sérelmeket
okozó önkényesség árán lehet. A
tizenkilencedik vagy huszadik mű-vész
sohasem különbözik annyira a
tizennyolcadiktól, hogy a műsorból való
kimaradása igazságos lehessen. Ráadásul a
Televízió egészen más kifejezőeszközöket
követel, mint a színpadi nyilvánosság. Így
az ünnepi est szereplője aligha tudja
eldönteni, hogy a színpad vagy a kamera
követelményeinek tegyen-e eleget az adott
pillanatban. Jó döntés nem is lehetséges!
A fele-fele megoldás mind a két síkon
tökéletlen-nek bizonyul.

Egy ország pódiumművészetének
mondjuk húsz legjobb produkciója szinte
egészen bizonyos, hogy nem egy jól
megszerkeszthető irodalmi mű-sor szerves
része is egyben. Tehát egy Fesztiválnak,
mely a legjobbak „parádé-ja", feltétlenül
laza szerkezetűnek kell lennie. A
szerkesztés célja nem lehet egy egységes
mondanivaló kikényszerítése, mert akkor
le kell mondania az „oda nem illő"

legjobbakról. A szerkesztő, tehát, csak egy
okos „hatásdramaturgia" létrehozását
akarhatja. Nincs és objektíve nem lehet
igaza azoknak, akik egy átlagos irodalmi
műsor mondanivalóját, szerkesztői
bravúrját, fegyelmét és koncepcióját
várják el a fesztiváltól. Erről nem is kellett
volna beszélnünk néhány évtizede, mikor
még a vegyes összetételű műsorok
divatoztak országszerte. Ma már azonban
az önálló estek és a jól szerkesztett
műsorok elszaporodása szinte kizárólagos
kritériummá emelte a „szerkesztettség"

kérdését. Ez a z elvárás, ha vaskalaposan
konok, kész leértékelni a Fesztivál
eseményét természetes
szerkeszthetetlensége miatt, pedig a
Fesztiválon éppen az egyedi produktumok
sziporkázása lehet a szenzáció. A Fesztivál
azért jött létre, hogy a legjobb művészi
megnyilatkozások seregszemléje legyen,
és nem azért, hogy a legjobban
szerkesztett műsornak bizonyuljon. Ez
vitathatatlanul így igaz, és mégsem
egyszerű, mert a laza szerkezet mentsége
csak a műsorszámok egyedi érdekessége, a
művészi vállalkozások véglete színessége,
eredetisége lehet végső fokon. Sajnos,
képtelenség egy rövid írás keretében
minden nehézség elemzése. Hogyan
lehetne a legjobbak részvételét valóban
garantálni az ünnepi esten a mű-vészek
elfoglaltsági rendszere közepet-te?
Hogyan lehetne a kulturális sajtó



valóban méltatlan közönyét serkentő
együttműködésre változtatni ? Miként
lehetne a hiúsági kérdések szövevényéből
az egyértelmű művészi kérdések síkjára
kitörni? Ezekbe és a tovább is szaporítható
kérdésekbe már nem lehet itt
belebonyolódni.

Véleményem szerint a problémák so-
kasága nem lehet a feladás indokrend-
szere, csak a megoldáson való töprengés
alapja. Az ellentmondások puszta ismerete
is biztatás a továbbfejlődés lehetőségére, a
szükségszerű cselekvések és elhatározások
tisztázódására. Bizonyos vagyok benne,
hogy művésztársaink is sokat lendíthetnek
az ügyön, ha belátják, hogy a Fesztiválra
nem a biztosan jót, megtámadhatatlant,
hanem a kockázatosan érdekeset ajánlják
fel. A Televízió különösebb áldozatok
nélkül is megtehetné, hogy a Fesztivál
szereplőinek munkáját műtermi feltételek
között rögzíti a kamera számára is
tökéletesen, és úgy sugározza világgá.
Ezzel kiküszöbölve a szereplés dilemmáit
és művészi fogyatékosságait. Ha nem
látjuk is még minden ellentmondás
feloldásának lehetőségét, érezzük, hogy
azok feloldhatóak, és törekszünk is rá, ha
kell éveken keresztül.

BÁLINT ANDRÁS

Kell-e nekünk (nekik)
FesztiváI ?

1982 áprilisában Győrben az V. Előadó-
művész Fesztivál szépen és csendben
zajlott le. Mintegy kimúlt, meghalt, át-adta
magát az enyészetnek, hogy a tárgy-hoz
illőn költőien fejezzem ki magam.
Hivatott lett volna felhívni milliók fi-
gyelmét, hogy ma Magyarországon ezt a
műfajt sokan, sokféleképpen, nagyszerűen
és élvezetesen művelik. Ünnepivé és
ugyanakkor intimmé kellett volna válnia,
országos jelentőségűvé, és ezzel együtt a
legkényesebb irodalmi igényeket is
kielégítővé.

Ehelyett: a Televízió nem közvetítet-te,
márpedig manapság a tévé nyilvánossága
nélkül nem lehet igazán széles érdeklődést
kelteni. A színházi szakma

nem vett tudomást a győri estéről, nem
tudok egyetlen kritikáról sem, és még a
győri közönség sem töltötte meg a
nézőteret, tehát még hétszáz ember sem
akadt, aki kíváncsi lett volna az
eseményre. Hogy folytassam az (ön)os-
torozást: a fesztivál szervezői, szerkesz-
tői, rendezői és résztvevői (beleértve saját
magamat) nem figyelték a színpadon
zajló eseményeket, egymást! Vala-miféle
jelentős hakni volt ez, melyet a Rádió
egyenesben közvetített.

Ennek két okát látom. Egyrészt a
Fesztivál résztvevői az előző hasonló al-
kalmakról már jól megismert művészek
voltak, másrészt produkcióink vissza-
köszöntek, általában többször látottak-
hallottak voltak. Kevés volt az új arc, új
műsorszám, váratlan hatás, meglepő
fordulat. „Biztonsági kűröket" futottunk.

Hogy alakult ki ez négy év alatt?
Az első Előadóművész Fesztivál, mely-

nek szintén Győr volt a házigazdája, sok
izgalmat hozott. A kezdeményezés
újszerűsége mellett hátborzongató volt a
szereplő művészek lámpaláza, hatalmasat
akarása és izgatott versengése. Ugyan-is
díjakért küzdöttünk, afféle gigantikus
szavalóverseny volt ez. Ritkán lát-ni ennyi
nagyszerű, Kossuth-díjas színészt így
reszketni fellépés előtt. Ez természetesen
rányomta bélyegét a produkciókra,
amelyek egyrészt óriásit markolni
szándékozók, másrészt bizonytalanok
voltak. Későbbiekben olyan döntés
született, hogy megszüntetik a díjakat,
tehát az egészségtelen versengést is. Á
további három fesztiválon egyre szűkült a
résztvevő művészek köre, de a jó és néha
kitűnő produkciók mellett néhány egészen
alacsony színvonalú (megkockáztatom:
ízléstelen) előadás is szerepelt, ezenkívül
alkalmunk volt mindenki által ismert
versekből kimaradni hallani vers-szakokat,
és egyéb óriási szöveghibákat megfigyelni.
Ennek okát az egyenes tele-víziós
közvetítésben látom.

Hát közvetítse a Televízió a feszti-vált
vagy sem?

Feltétlenül közvetítse, csak ne egye-
nesben! Nem lehet egyszerre két istent
szolgálni, egyet is nehéz. Nem lehet
ugyanakkor ezer embernek és a kamerának
verset mondani. Egyrészt a közvetlen adás
izgalma színvonalcsökkentő feszültséget
teremt, másrészt a tévés versmondás más
technikát követel: kevesebb hangot, kisebb
gesztust, intimitást stb. Azt javasolnám,
hogy a Televízió ugyanazokkal a
szereplőkkel vegye

föl előzőleg stúdióban (vagy akár a győri
óvárosban, egy kávéházsarokban, az
öltözőben vagy bárhol a szabadban) a
produkciókat, és az előadás estéjén adja
le műsorban. Vagy vegye föl a mű-sort
korábban a színpadon, és imitálja az
egyenes közvetítést. Csináltak már
ilyesmit a világon. Így létrejöhetne egy
egész ország által élvezhető irodalmi est,
amely meghitt és nem kulisszahasogató,
színvonalasan összeállított és nem
szedett-vedett, személyes és nem
reszkető.

Ami magát az eseményt illeti, két utat,
lehetőséget látok a jelentősebbé, érdeke-
sebbé tételére:

r. Ünnepélyes, elegáns, komoly, rangos
és nagyszabású gálaest, amelyen valóban
részt vesznek az ország legjobb színészei.
Nem volt ott Győrben: Major, Gobbi,
Mensáros, Gábor Miklós, Kálmán
György, Darvas Iván, Ruttkai, Mádi
Szabó, Avar, Berek Kati, Huszti, Kézdy,
Jordán, Cserhalmi, Koncz és még nyilván
ugyanennyi nagy név nem jutott eszembe.
Meg kellene hívni né-hány nagy „öreget"

is, mint Greguss, Páger, Makay, Sulyok,
Dajka és természetesen a „nagy fiatalok"

közül is egyeseket. Itt nem is annyira a
produkció lenne fontos, hanem a jelenlét.
(Mint Ruttkai Éva az első győri
fesztiválon, mi izzadtunk, versengtünk,
szorongtunk, ő elmondott egy hatsoros
Radnóti-verset elegánsan. Gyönyörű
gesztus volt.) És minden szereplő
estélyiben, szmokingban .. .

z. Ki mit tud-szerű szavalóverseny
főiskolásoknak, fiatal versmondóknak,
kezdő színészeknek. Úgy vettem ész-re,
hogy vidéken és Pesten igen sok lelkes,
újat akaró fiatal és nem egészen fiatal
versmondó és színész próbál fellépni (és
kap nagyon kevés alkalmat tudása
megmutatására), akiknek nincs veszteni-
csak nyernivalójuk, akiknek ez a Televí-
zió által egyenesben közvetített verseny
felfedezést, elismerést, rangot jelenthetne.
Ez a program nem elegáns, ha-nem
kötetlen, kócos kavalkád lehetne. Persze
zsürivel, díjakkal stb.

A két felvázolt út természetesen nem
zárja ki egymást, sőt a költészet napja
környékén mindkettő megvalósítható
lehetne. Ugyanakkor elképzelhető egy
harmadik, negyedik, akár ötödik változat is
(például szigorúan szerkesztett tematikus
összeállítás, esetleg csak egy író műveiből),
de - úgy gondolom - ha nagyon sokat
próbálunk markolni ... Szóval láttunk már
olyat.


