
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.


