
fórum

CSÁKI JUDIT

Főiskolások fesztiválja

Nemzetközi találkozó Pozsonyban

A város mintha nem is tudott volna arról,
hogy megszállta egy jókora csapat szí-
nész- és rendezőhallgató, a világ minden
tájáról, pontosabban Európa legkülön-
bözőbb szögleteiből. Pozsonyra rátele-
pedett a majdnem elviselhetetlen júliusi
kánikula, s a villamosok bágyadtan csö-
römpöltek a külterületi művelődési ház
felé, a találkozó helyszínére.

Egy héten át minden este két főiskola
mutatta be valamelyik vizsgaelőadását.
Napközben amolyan félig zárt „work-
shop"-ok voltak, vélhetően gyér számú
érdeklődő előtt - és semmiképpen sem
tartottak számot az újságíró jelenlétére,
miként egyébként jobbára a fesztivál is
eltekintett ettől. A szlovák szövetség
külföldi vendégei különféle funkcioná-
riusok voltak - a szocialista országokból -,
jobb esetben főiskolai tanárok. Szóval az
Istropolitana Fesztivál maguk-nak a részt
vevő csapatoknak szólt, a részt vevő
csapatokról.

A főiskolák és a főiskola

Nagyon sajnálom, hogy a Színház- és
Filmművészeti Főiskola színész vagy ren-
dező tanszakának tanárai közül senki nem
ért rá arra, hogy ellátogasson Pozsonyba,
az Istropolitana Fesztiválra. Legalább
egyetlen napra, a vakáció elején.

Nemcsak azért, mert a miénk, magya-
roké volt az egyetlen főiskola a részt-
vevők közül, ahonnan nem volt tanár
(miközben a mi főiskolánk esik a legkö-
zelebb a rendezvény helyszínéhez, alig
háromórányi utazásra). Hanem azért, mert
az illető láthatta volna, hogy a Kazimir
Károly rektor által válsághelyzetben
lévőnek minősített oktatási intézmény
milyen kiutak közül válogathat, s melye-
ket lenne szerencsés elkerülnie.

Ha már a válsághelyzetre utaltam: Ka-
zimir Károly tanévzáró - s a végzett
növendékeket útjukra bocsátó - beszé-
dében (amely valószínűleg hasonlított a
Népszabadságban megjelent cikkére) a
magyar főiskola válsághelyzetét vigasz-
talóan egybemossa ugyan a színház, az
ország, sőt az ember ontológiai válság-
helyzetével, e jótékony csúsztatás azon-
ban aligha csökkenti a Színház- és Film-

művészeti Főiskola problémáit. A főis-
kola válsága - pontosabban állapota, va-
lamint növendékeinek helyzete - konkrét,
elemezhető és a világ megváltása nélkül is
megoldható, sőt megoldandó. Ez az írás
természetesen nem vállalkozik erre, még
arra sem, hogy a mostanában fel-felbuk-
kanó viták gondolati összegzését adja,
mindössze néhány sejtést, vélekedést vet
fel a magyar főiskola gondjairól, a po-
zsonyi nemzetközi fesztivál ürügyén.

A magyarok egy rendezővizsgát ne-
veztek a fesztiválra, Steinbeck: Egerek és
emberek című drámájának előadását, ame-
lyet a három rendezőszakos színész egyi-
ke, Balikó Tamás rendezett. Ott nem, de
itthon láthattam a vizsgát: aligha kellett
szégyenkeznie miatta a résztvevőknek,
bár az a bizonyos távolmaradó főiskolai
tanár levonhatott volna néhány hasznos
következtetést az előadásból s a válasz-
tásból is. Hátrányos helyzetben lettek
volna a mieink, ha a fesztiválverseny: a
produkció - eredeti formájában - más-
félszer hosszabb, minta rendezőség által
kötelező maximumnak kiszabott egy óra.
Mivel a rendező úgy vélte - valószínűleg
igaza volt -, hogy a vizsgára már amúgy
is meghúzott darabot tovább rövidíteni
nem tudja, a „megpörgetés" mellett dön-
töttek, vállalva az esetleges időtúllépést.
A „megpörgetés" aligha árthatott az elő-
adásnak egyébként. Az már sokkal in-
kább, hogy a kamaraszínpadra, sőt stú-
dióra szabott produkció hatalmas szín-
padra s hozzáillően méretes nézőtér elé
került, s a visszafogott gesztusokra, lefe-
lé-befelé építkező játékra alapozott elő-
adás „lötyögős" térbeli adaptációja nö-
velte a hátrányt. A játéktér leszűkítését
technikailag persze meglehetett oldani -
más együttesek is kényszerültek arra,
hogy szűkítsék a színpadnyílást, vagy
külön színpadot építsenek a nagyszín-
padra -, a túlságosan tágas nézőtérrel
azonban nem volt mit tenni.

Szaporítja a hátrányokat, hogy ezen a
fesztiválon nincs szinkrontolmácsolás. S
bár a magyarok bizton számíthatnak arra,
hogy a helyi közönség jó része érti és
beszéli a nyelvünket, a nemzetközi me-
zőny aligha.

A fesztivál része volt egy nemzetközi
monológverseny is - s mivel szabadon
választott monológokkal indulhattak a
versenyzők (tőlünk ketten), a nemzet-
közi összetételű zsűri igencsak nehéz
helyzetben lehetett.

A programhoz tartozott ezenkívül a
„kötetlen beszélgetés". Az a bizonyos
főiskolai tanár, aki nem vett részt a fesz-

tiválon, ezt a lehetőséget is kihagyta. Itt
ugyanis értesülhetett volna arról, miért
rosszkedvű mostanság egy friss diplomás
magyar színész, s miért érzi úgy: komoly
hendikeppel indul a pályán. A fesztivál-
programok szüneteiben azt is megtud-
hatta volna: mi nem tetszik a volt főisko-
lásoknak a főiskolán, hogyan zajlik a
fejük fölött a róluk való döntés, hogyan
nem értesülnek arról, milyen színházba
kerülhettek volna, ha őket s nem a főis-
kola titkárságát keresik meg a szerződést
ajánló igazgatók; s hogy tanáraik - volt
tanáraik - közül kit ismernek alig vagy
sehogy sem a volt hallgatók...

Fesztiválesték

A rendezvény „diákos" hangulata, érzel-
mi feldobottsága kedvezett a mindenkori
előadóknak: az átlagosnál jobb - mert
drukker - közönséghez juttatta őket.

A házigazdák kezdték a programot:
Danniela Fischerová Turandot hercegnő
című művét adták elő a pozsonyi főiskola
hallgatói. A Gozzi dramatizálta perzsa
mese egy gyenge adaptációban köszönt
vissza ezúttal, s Kalaf és Turandot sze-
relmi történetét a rendezés sem dobta föl.
A produkció láttán alig mérhető föl, mit
tudnak a színészhallgatók; itt ugyan-is
nem volt más dolguk, mint hogy
illusztráljanak, s külsődleges eszközök-
kel megjelenítsenek egy meglehetősen
unalmas történetet. A távol-keleti szín-
ház közismertnek tudott eszközeit bőven
idézték, de nem élethűen, inkább
karikatúraszerűen.

A pozsonyiakat a prágaiak követték:
Shakespeare Vízkereszt vagy amit akartok
című drámájából adtak elő részleteket. A
meglehetősen gyakori színészvizsga-
alapanyag ezúttal egy csöppet sem ki-
ugró csapat előadásában kelt életre; ismét
csak szembetűnő volt, hogy a hallgatók
energiáit mennyire leköti a szín-padi
jelenlét fizikai része, s hogy szöveg-
mondásuk sokszor nemcsak egymástól,
hanem a szituációtól is független.

A közönség persze tudta, amit tudott.
Gyorsan elterjedt, hogy a vendéglátó
ország főiskoláinak vannak ennél jobb és
érettebb produkciói, csak a sors kifür-
készhetetlensége folytán nem azok ke-
rültek ide.

Az egyik belga főiskola produkciója a
rendezvény egyik legjobbjának bizonyult.
Georges Courteline két művét adták elő
rövidítve: s bár a közönség aligha ismerte
a komédiákat, remekül szórakozott. A
hazánkban tulajdonképpen nem
méltatlanul feledésre ítélt francia



drámaíró a századforduló tájékán alkotta
szériában Moliére-t távolról idéző
komédiáit, a hivatalnoki önteltségről, a
házasságtörésről s egyéb örökzöld témák-
ról. A belgák elsőként Badin úr című
művét adták elő, amely egy „háromszög-
történet" egy kishivatalnok, egy hivatali
főnök és a hivatalszolga között, s mely-
nek tartalmánál sokkal érdekesebb a mód,
ahogy színre vitték.

Egy apró, körülbelül két méterszer há-
romméteres dobozszobát állítottak a
szín-pad közepére: itt zajlott a játék.
Leginkább Queneau stílusgyakorlatai
közé illeszkedett az a pontosan,
aprólékosan kidolgozott „örömszínház",
amelyet a belga színinövendékek
produkáltak: semmitmondó helyzeteket
töltöttek ki humorral és gesztusokkal, s a
szöveg fölé helyezték a színészi játék
kifejező erejét. Ilyenformán minden
pillanat érthető, sőt közérthető volt: a
három színész már tartásával is
viszonyrendszert formázott, s e vi-
szonyrendszer alakulását a szó legszoro-
sabb értelmében a játéktér minden négy-
zetcentiméterén ábrázolták. Ugrottak a
plafonig, másztak az aktákon, íróaszta-
lon és íróasztal alatt: tökéletesen kitöl-
tötték a teret, s ami játékuk hatását illeti,
még a nézőteret is. Lehengerlő tempójuk
a koncentráció és a színészi jelenlét kivé-
telesen - nálunk „felnőtt" színházban is
ritkán látható - magas fokát mutatta,
egymásra s nem végszavakra épülő alakí-
tásaik pedig egymáséiban lettek még ha-
tásosabbá. A szünetben néhányan a szta-
nyiszlavszkiji módszer és az amerikai
színésziskola kombinációját emlegették
velük kapcsolatban; a források azonban
jótékonyan a háttérbe olvadnak, s a pro-
dukcióban csak a sokoldalú kimunkált-
ság érvényesül.

„Komédiával, bohóckodással persze
könnyebb" - sóhajtottak néhányan a ké-
sőbbi szereplők közül: aligha volt igazuk.
A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a
komédiázásban könnyebb „lelepleződni".
Ez a műfaj sokkal kevésbé tűri a lazasá-
got, a kihagyást, a konvencionalizmust
(ez utóbbit éppen azért, mert konven-
ciókban igen gazdag!), az ismétlést.

Mert nem ez utóbbiak ártottak például
a bolgárok előadásának. A három testőr-
adaptáció legfeljebb egy igyekvő és szor-
galmas amatőr színházi produkcióvá lett
a bolgár színinövendékek alakításában,
melyből egy jó szemű és figyelmes peda-
gógus konkrétan és egyenként megtud-
hatta volna, melyik hallgatóval mi a ten-
nivaló. Személyiség, színészi erőtől su-
gárzó előadó nem akadt köztük, s talán

ezért kerültek előtérbe a csoportos jele-
netek s a francia sanzonokat idéző betét-
dalok; figurateremtés és viszonyábrázo-
lás helyett a tömeg mozgatása, a jelene-
tek koreográfiája kötötte le figyelmünket
 egy ideig.

A fesztivál résztvevői közül vélhetően
alig akadtak olyanok, akik megkülönböz-
tetett érdeklődéssel várták volna a len-
gyelek fellépését. A kisszámú, de lelkes
magyar csapat tagjai közül néhányan
 én is - azonban feszülten készültek az
Erdman: Az öngyilkos című drámájának a
keresztmetszetét ígérő előadásra; s
drukkal vegyes kíváncsiságunkra vissza-
tekintve leginkább a csalódásra emlék-
szem. Miközben (természetesen) a je-
lenlévők Erdman nevét sem ismerték, s a
lengyelekre is épp oly módon és okból
voltak kíváncsiak, mint bármely más cso-
portra, a mi várakozásunkat a kaposvá-
riak kiváló Erdman-előadása s a lengyel
színház iránti különös érdeklődés egy-
szerre színezte át.

S mert lehetetlen, hogy ne hasonlítód-
jék össze a kaposvári és ez a lengyel főis-
kolás előadás - az a bizonyos sokat emle-
getett és nagyon hiányzó magyar főisko-
lai tanár egy rendezőkurzusra elegendő
anyagot gyűjthetett volna össze pusztán
a kettő összevetéséből. Ugyanis: jó,- bár
nem egészen „kész" - színészeket láttunk
a színpadon. Alkalmasak lettek volna arra,
hogy az Erdman-dráma komédiai vonala
mögött megmutassák és kibontsák a mű
mélységeit - ha bárki kéri ezt tőlük.

A keresztmetszet okozta nehézségeket
narrátor hidalta át: egy rendkívül ügyes
fiú, aki némi improvizációval hajlította a
produkciót az alkalom s a konkrét
közönség felé. Nem elsősorban azzal,
hogy elmesélte a kimaradt jelenetek cse-
lekményét, hanem - egyéb színházi ha-
gyományokat idézve - játékosan a
lényeg-re, a középponti történésre vagy
figurára irányította a közönség
figyelmét, a szöveg mellett jól és
színesen alkalmazott gesztusokkal és
mimikával. Nevettetett - talán túlságosan
is: a rendezőnek alap-vető része van
abban, hogy a narrátorfigura révén
„elkönnyült" az előadás.

Bár a többiek is a komédia irányába
mentek el. A Podszekalnyikovot alakító
színésztől láthatóan csak azt kívánták,
hogy csetlő-botló kisembert, nevetséges
és picit szánalmas s mindenképpen ide-
jétmúlt alakot ábrázoljon. A múlatási
jelenetben a rendező bőven és nagyvo-
nalúan stilizált; a kaposvári látvány
funkcionális szerepével szemben a
képek itt díszletként, festményként
működtek: ki-

tartott mozdulatok, poénos beállítások
vonták el a közönség figyelmét az előtér-
ben zajló cselekményről. Nyilván emiatt
Podszekalnyikov ebben a részben abszo-
lút mellékszereplő; mintegy színházi ér-
telemben fölösleges ember saját ünne-
pén. Ha ugyanez a fölöslegesség tartal-
mivá képes válni, miként a kaposvári
előadásban - máris másról szólt volna az
előadás.

Ilyenformán a közönség azt hitte, egy
kissé poros orosz komédiát lát. A színé-
szek szerepeiben is jókedvűek és feldo-
bottak voltak - s a meglehetősen direkt
rendezői elképzelésből fakadó instruk-
ciók nem is segíthettek ezen a mesterkélt
primitívségen.

Erdman esetében tehát még kelet-euró-
pai karrierről sem beszélhetünk - talán
csak várni kell rá.

Egy és oszthatatlan

Magyarország az egyetlen olyan ország,
amely mindössze egyetlen színházi főis-
kolával rendelkezik. Ez a megállapítás -
amely persze régóta köztudott, s a po-
zsonyi fesztivál legfeljebb némi reflek-
torfényt irányított rá - nyilván bizonyos
lappangó viták középpontját érinti, pedig
a ténynél lényegesebb mindaz, ami be-
lőle következik.

Az egyetlen főiskola ugyanis lehetne
olyan, mint a belga magán-színiiskola,
vagy akár olyan, minta krakkói főiskola -
de mégse lehet, mert ez utóbbi kettőnek
az is meghatározó jellegzetessége, hogy
nem egy van belőle.

Az egyetlen főiskola tanárának lenni
ráadásul státusszimbólum - s egyre in-
kább úgy tűnik, hogy csak az. Az ezúttal
komoly tisztelettel említett kivételektől
eltekintve nem kevesen tekintik rangos
és bizonyos funkciók mellé szinte auto-
matikusan járó másodállásnak, s a nem
kevésbé rangos első funkció - rendezés,
főrendezés, igazgatás, főszínészség - te-
endői nem is engedik, hogy e megbízatás
előrébb lépjen.

Az egyetlen főiskolán nem szempont,
hogy az oktatók mennyire értik dolgu-
kat. Mármint az oktatást, természetesen.
Bizonyára vannak esetek, amikor ele-
gendő, hogy valaki a saját - első - szak-
májában kiváló egyéniség, s mellékesen
komoly személyiség, és sugárzása révén
pedagógiai erőt is gyakorol. Hirtelené-
ben magam is tudnék ilyen színészt - ő
épp nem tanít a főiskolán.

A főiskolán ezenkívül régen kialakult
és azóta alaposan megmerevedett hatá-



rok kerítik az egyes birtokokat, melyekbe
belépni csak a feltételek tudomásulvéte-
lével lehet. Tán ettől van, hogy a - má-
sodállásban - tanárok közül sokan fél
gőzzel, maradék energiából abszolválják
kötelezettségeiket, s valójában kevéssé
izgatja őket, hogy lesz-e valami, s ha igen,
micsoda a hallgatókból.

A hallgatókat viszont nagyon is izgat-
ja, hogy kihez kerülnek majd a vaksze-
rencse - vagy vakszerencsétlenség - szer-
vezte osztályokban, mert tudják, hogy a
csoportbeosztással szinte minden eldől.
Praktikus szinten például az, hogy ha szín-
házvezető az illető tanár, több esély van a
sima szerződésre, ha nem az, akkor ke-
vesebb. Érdemi szinten pedig az, hogy
megtanulják-e legalább a szakma alapjait -
s mára tekintetben is nehéz lenne köz-
megegyezést kicsikarni a tanári karból,
hogy mik a szakma alapjai - vagy sem, s
akkor a hendikep szinte behozhatatlan.
Szintén tartalmi tényező, hogy színész-
hallgatóként a tanár személyében egy
több éve divatjamúlt színházeszménnyel
kerülnek-e szoros kapcsolatba, vagy egy
rugalmas, nyílt színházi koncepcióval s egy
ehhez illő szakmai felkészítéssel.

Az egyetlen főiskoláról persze kikerül-
nek nagyon tehetségeS színészek - gya-
núm szerint nem annyi, mint amennyi
más oktatási rendszerben kikerülhetne.
Hiszen a diákok közt vannak olyanok,
akiknek markáns személyisége és tehet-
ségének ereje legyőzi - ritkább esetben
még hasznosítja is - a hátrányokat, és ki-
válik a tömegből. Nem ártana azonban
észrevenni, hogy a kiugró első vonal mö-
gött soha ennyi egyforma statiszta, naiva
és jellegtelen játékos nem hagyta el a
főiskolát, mint manapság. S mert Hamle-
teket még lehet a kicsit korosabbak közül
válogatni, hát egyelőre a Horatiók, Ro-
senkrantzok hiányoznak legfeltűnőbben.

És a rendezők. Az utolsó nemzedéki
kirajzás ma már a negyvenhez közelít,
vagy el is érte azt. Néhányan, korban
mögöttük, még nem pályával, legfeljebb
megszámolható, konkrét előadásokkal bi-
zonyították tehetségüket - s még mindig a
befutottság előszobájában álldogálnak.
Ők is harmincas éveik vége felé járnak.
Mögöttük - szinte senki. S ha ezt a tényt
összevetjük azzal a jelenséggel, hogy
egyre több színész maga vállalkozik ren-
dezésre - nemcsak a színészi ambíciók
tágulására, szélesedésére, hanem megfe-
lelő rendezők hiányára is kell következ-
tetnünk belőle.

A pozsonyi Istropolitana Fesztivál el-
sősorban az előadásokról szólt. Másod-
sorban viszont arról, hogy a magyar szí-
nész- és rendezőképzés egészen biztosan
nem mehet így tovább.

NÁNAY ISTVÁN

Gyerekszínház
itthon és külföldön

Május végén-június elején részt vehettem
a torinói nemzetközi gyerek- és ifjú-sági
színházi fesztiválon, amelyet ezúttal
tizedszer rendeztek meg Franco Passatore
rendező, színházi ember irányításával.
Nézve az olasz és a külföldi együttesek
előadásait, beszélgetve a meghívott
szakemberekkel, óhatatlanul összehason-
lításokat tettem: mi azonos és mi külön-
böző a magyar és az olasz, svéd, spanyol,
francia, holland, belga, cseh vagy lett
gyerekszínház gyakorlatában, s azon tű-
nődtem, miért nem exportképesek a ma-
gyar gyerek- és ifjúsági előadások (a
nyelvi korlát ugyanis nem fogadható el
egyedüli és kizárólagos akadálynak)? Töp-
rengésem itthon folytatódott, amikor meg
kellett vonnom az 1987/88-as gyermek- és
ifjúsági színházi évad mérlegét, s ismét -
mint annyi éve újra meg újra - meg kel-
lett állapítanom, hogy a színházművészet
e speciális ága lényegében egy hely-ben
toporog, távolról sem fejlődik olyan
ütemben, mint ahogy társadalmi-peda-
gógiai-művészi súlya alapján fejlődnie
kellene.

Mit láttam Torinóban?

Mindenekelőtt sok-sok kisszínházat. Ez
színházhelyiséget és társulatot egyaránt
jelent. Olaszországban - de más nyugat-
európai országokban is - szinte ismeret-
len az a fajta nagyszínházi gyerekelőadás,
amely nálunk - s számos közép- és kelet-
európai országban - általános. Min-den
lényeges technikai felszereléssel ren-
delkező száz-kétszáz személyes kisszín-
házakban, klubokban, filmvetítésekre és
színházi előadásokra egyaránt alkalmas
termekben játszanak a néhány tagú állan-
dó vagy változó összetételű társulatok.
Csak Torinóban több mint egy tucat bá-
bos vagy élőszínházi társulat működik. A
gyerekszínház nem különül el élesen a
felnőtteknek szóló színháztól, ugyanab-
ban a kisszínházban mindkét nézőréteg-
nek játszanak, sőt legtöbbször ugyanazt a
darabot minden korosztálynak ajánlják.
Azaz csak a produkciók kisebb hányadára
szerveznek homogén közönséget
óvodákból, iskolákból, többnyire a
családi színházlátogatás a szokás.

Viszonylag kevés a hagyományos me-
sejáték, sokkal gyakoribbak az olyan elő-
adások, amelyek valamilyen élethelyzetet
mutatnak be, de nem modern mesei
feldolgozásban. A válás, a család belső
élete, a felnőttek és a gyerekek ellent-
mondásos kapcsolata, a környezetvéde-
lem, a városi élet sivársága, a konzum-
kultúra ellentmondásai, a közelmúlt tör-
ténelme többnyire nem didaktikusan, nem
szájbarágósan, de nem is felnőttes
komolykodással vagy nagyképűséggel fo-
galmazódnak színpadra. Igen gyakran a
humor segítségével válnak közérthetővé
és átélhetővé ezek az első hallásra nálunk
nem a gyerekeknek való témák. A
tévékultúra hatása is kimutatható a pro-
dukciókban, jó és rossz értelemben egya-
ránt: az ottani gyerekek életébe még a
mieinknél is jobban beleivódik a tévé, s
ennek jelenlétét az alkotók nem tudják,
de nem is akarják kikapcsolni az előadá-
sokból, hiszen ez az a közös alap, amely-
ről elrugaszkodhat a fantázia - az alko-
tóké is, meg a nézőké is.

A kis társulatok rendkívül rugalmasak,
nincs felduzzasztott adminisztratív és
technikai személyzetük, igaz, a működé-
süket akadályozó bürokratikus akadály is
jóval kevesebb, mint nálunk.

A társulatok anyagi helyzete változó, a
szubvenció mértéke nagyban függ a cso-
port művészi színvonalától, előadásszá-
mától, hazai és külfőldi elismertségétől.
Nincs állandó dotáció, évről évre meg
kell küzdeni az anyagi támogatásért, akár
állami, akár regionális vagy helyi szub-
vencióról legyen szó. A legjobb együtte-
seket szponzorok is segítik.

A mienkétől eltérő szervezeti és mű-
ködési forma persze nem garancia arra,
hogy csak kitűnő produkciók szülesse-
nek. A fesztiválon látott előadások zöme
nem is volt jó, alapvető dramaturgiai-
pedagógiai-pszichológiai követelmények
nem kellő ismeretéről tanúskodott, akár-
csak nálunk. Ugyanakkor tartalmi és for-
mai sokszínűség, játékosság jellemezte a
bemutatókat, amelyek időtartama több-
nyire nem haladta meg az egy órát. S ez
nagyon megszívlelendő dolog, ugyanis a
magyar gyerekelőadásoknak régi problé-
mája a felnőtt produkciókkal azonos idő-
tartam, amely a pszichológia minden evi-
denciájának a semmibe vevését jelenti.

Ötletesen, ha nem is mindig magas
művészi színvonalon kapcsolták össze az
ismeretterjesztést és a színházat: egy
padovai együttes egy zenemű születésé-
nek folyamatát kísérte végig a video, az
élő zene, két színész és egy csodagép


