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az előadásokról, és biztos, hogy a lehető legob-
jektívebben ítélik oda a díjakat. De filozófiájában
mégsem tudom elfogadni a zsűrizés rendszerét,
a csoportok egymás fölé helyezését. Szerintem
nem fér meg a színház szellemével, hogy vetél-
kedésre szólítják fel a különböző társulatokat. A
művészet ugyanis mindig szubjektív megítélés
dolga. Mi értelme díjakat osztani? Egy fesztivá-
lon az a legfontosabb, hogy kapcsolatok jöhes-
senek létre. Hogy a rendezők megismerkedje-
nek egymással, új színészeket fedezzenek fel, a
különféle társulatok tagjai is találkozzanak egy-
mással.
 Korábban azt mondtad, hogy itt az

előadások minőségére került a hangsúly.
Milyennek ítéled a Kazincbarcikán látható
előadások minőségét?
 Apró eltérésekkel körülbelül azonos szín-

vonalúak voltak. De sokkal jobban örültem volna
- nem szívesen használom ezeket a szavakat -,
ha rosszabb és jobb előadásokat láttam volna.
Olyanokat, amelyek jobban próbára teszik a
nézőt, tehát különlegesebbek, merészebbek,
„őrültebbek".

Magyarországon egyébként is azt tapaszta-
lom, hogy az emberek valamiféle tisztelettel for-
dulnak a színház felé. Megpróbálnak hozzáértő
kézzel, sok gonddal és gondoskodással előadá-
sokat létrehozni. Angliában viszont azt tapaszta-
lom, hogy a színjátszást sok mindenre felhasz-
nálják. Gyakran fordulnak ehhez a formához ak-
kor is, amikor talán nem erre lenne szükség. Ná-
lunk jóval több lehetőség adódik arra, hogy em-
berek színházat csináljanak. Sokkal több helyen
és többször játszanak. De ez a színház valamifé-
le megerőszakolását is jelenti.

 Hogy értsem ezt?
 Játszanak a templomban, az iskolában, s

a különböző közösségeknek is van
színtársulata. Bár Angliában rengeteg színházi
előadást tartanak, ez nem jelenti azt, hogy a
minőségük is jó. Az emberek nagyon gyakran
nem azért csinál-nak színházat, mert ez az a
kifejezési, önmegvalósítási forma, amelyre
rátaláltak. Színházat csinálnak, mert pénzt
kaptak rá, vagy mert épp nincs mit csinálniuk.
Vagy azért választják a drámát az iskolában,
mert könnyebb, mint a matematika. Túlságosan
is gyakran élnek ezzel a formával, de nem tudják
igazán az okát, hogy miért is használják. Meg
érdeklődő nézők se nagyon akadnak. Annak
ellenére, hogy rengeteg színházi előadást
tartanak, mégis üresek a színházak.

Angliában mind a politikai életben, mind az
anyagi lehetőségek, az életszínvonal tekinteté-
ben jelenleg bizonyos visszaesés tapasztalható.
Az ember ilyenkor azt várná, hogy rendkívül ér-
dekes előadások születnek, amelyek megpró-
bálják feldolgozni ezeket a jelenségeket. Ilyes-
miről azonban nincs szó. Visszaesés tapasztal-
ható a színházban is.

Azt hiszem, nem csak a színház van válság-
ban. Az emberek többsége nem tartja fontosnak
a művészeteket. Nem érzik, hogy elemi joguk és
szükségletük a színház (is), akár a levegővétel

Somogyi István (1953) az Arvisura Színházi
Társaság vezetője és rendezője. Az együttes
Tanulmány Színház néven alakult 1979-ben.
Alaptörekvésük, hogy a magyar kultúra és a
keleti színház hagyományai alapján alakítsák
ki színpadi nyelvüket. Legfontosabb előadá-
saik: A Mester és Margarita (1985, 1989),
Szentivánéji álom (1986), Az Ezeréves Biroda-
lom (1987-88), Magyar Electra (1988), A cso-
daszarvas népe (1991). Több alkalommal nyer-
tek díjat Kazincbarcikán. Idén megosztott fő-
díjat kaptak a Suryakanta király története című
előadásukért.
- Nagyon tanulságos vita után vagyunk. Azt
gondolom, nagyon hiányzik a magyar színházi
életből a párbeszéd, a beszélgetés az előadá-
sokról, a szín játszás problémáiról, ugyanakkor a
mostani délelőtt is mintha arra figyelmeztetett
volna, hogy milyen végtelen nehézségekbe üt-
közik mindez.

- Úgy érzem, ezek a normális emberi kom-
munikáció nehézségei. Nem szívesen hivatko-
zom a saját előadásunkra, de a Suryakantában
mondja az egyik szereplő, hogy az emberek
messzebb vannak egymástól, mint az istenek.
Beszélgetés közben időnként olyan akadályok-
ba ütközünk, amelyeket nagyon nehéz
leküzdeni. Legtöbbször hirtelen, váratlanul alakul
ki a félreértés. Ezen aztán azért nehéz túllépni,
mert a fogalmi nehézségek pillanatok alatt
érzelmi tartalmakkal töltődnek meg, tehát kvázi
érzelmi szembenállások alakulnak ki.

Pedig égetően szükség volna arra, hogy be-
szélgetni tudjunk a színházról, szót tudjunk vál-
tani arról, hogy mit gondolunk egymásról, ma-
gunkról. Csak így születhetne meg egy vala-
mennyire is egységes színházkultúra. Enélkül
csak amolyan civil színházkultúra létezhet. Azt
gondolom tehát, hogy a nehézségek ellenére is
mindenképpen szükség van hasonló konzultáci-
ós alkalmakra. Úgy érzem, a mostani feszültség
is ösztönző lehet mindkét oldal számára. Olyan
feladvány ez, amely nem maradhat megoldatla-
nul. Ez remélhetőleg mindkét oldalon jó gondola-
tokat fog szülni.

vagy a folyószámla gondozása. Nem tudják,
hogy ugyanúgy szükségük van a színházra, mint
az életfenntartó szükségletek kielégítésére.
Eszünk, iszunk, alszunk - színházba járunk.

- Nemcsak a zsűri és a színházcsinálók kö-
zött alakult ki ellentét, hanem mintha a csoportok
között is feszültség volna. Nincsenek emögött
érdekkülönbségek? Nem kell a csoportoknak
egymással is megküzdeniük azért, hogy létezni
tudjanak?

- Nem hiszem, hogy a csoportok konkuren-
ciát jelentenének egymás számára. Nem nagyon
ismerek olyan eseteket, hogy a társulatok egy-
mást szorítanák ki egy-egy próbahelyről, vagy
hogy egymás elől szívnák el a pénzügyi támoga-
tást. Ugyanazok a gondok és hasonló körülmé-
nyek szorítanak mindannyiunkat. Magyarorszá-
gon ugyanis nagyon kevés pénzt fordítanak arra,
hogy az amatőr vagy alternatív csoportok létezni
tudjanak. Egyszerűen nem ismerik fel, hogy
mennyire fontosak ezek a csoportok. Angliában
például azt tapasztaltam, hogy a színjáték be-
épült a nevelésbe, eleve helye van az iskolában
is. Ugyanakkor azt is láttam, hogy a magyaror-
szágiaknál jóval gyengébb csoportok is jelentős
támogatást kapnak. Ennek az az oka, hogy ott
felismerték a színjátszás fontosságát. Felismer-
ték például, hogy ha emberek összeállnak azért,
hogy amatőr színházat csináljanak, ezáltal egy-
szersmind közösséget is létrehoznak. A közös-
ségek hiánya a mai Magyarország nagyon fon-
tos szociológiai problémája. A mi társadalmunk
nem közösségi sejtekből épül fel, nem közösségi
értékek alapján szerveződik. Pedig csak így ala-
kulhatna ki alulról építkező, valóban demokrati-
kus rendszer. A társadalom egészén megmutat-
kozik az a minőség, hogy közösségi sejtekből
épül-e fel vagy sem.
 Az egyik csoportnak azt kívántad, hogy

tudjanak rendszeresen, naponta dolgozni.
 Számunkra hála istennek tizenhárom év

után nagyjából adva van a mindennapi munka le-
hetősége. De a tizenháromból legalább tíz évig
nem így volt. Egyértelmű, hogy messzebbre tar-
tanánk, ha már korábban rendelkeztünk volna
hasonló feltételekkel. Ugyanis mindenfajta mű-
vészi munkánál alapvető a rendszeresség. Ha
bármilyen tevékenység esetleges és alkalom-
szerű, abból nehéz minőséget létrehozni.

SOMOGYI ISTVÁN
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Horgas Ádám és Zboray Antónia a Suryakanta
király történetében (Arvisura) (Szathmáry-Ki-
rály Ádámné felvétele)

- Miből fakad az emberek egy részének
színház iránti vonzódása?

- Ez a fajta belső töltés szerintem karmikus
dolog. Tehát adottság, valamifajta vezetettség,
ami szinte kényszeríti az embert arra, hogy -
sokszor valóban a körülmények ellenére is -
színházzal foglalkozzon. Komolyan mondom,
hogy sorsbéli elrendeltetettség, ha valaki szín-
házzal foglalkozik, ha ezt az útját találja meg az
önmegvalósításnak. Az elhivatottság nem szok-
tatás vagy nevelés kérdése, hanem olyan belső
vezetettség, ami az embernek nem ebből az éle-
téből fakad, hanem az élete fölötti tendenciáiból
adódik. Természetesen legegyértelműbben a
legmagasabb szintű elhivatottságra, a tehetség-
re, a zsenialitásra is érvényes mindez. Az embe-
rek többségükben rendeltettek valamire, amit ha
megtalálnak, az olyan, mintha belegázolnának
egy folyóba, és hirtelen rátalálnának egy erős
áramlásra, ami viszi őket. Azt érzik: igen, ez az
enyém, ennek átadhatom magam, vitethetem
magam a sodrással. Úgy éli meg az ember ezt,
mint belső kényszert, amelyre bátran rábízhatja
magát. Nagyon sok ember azért boldogtalan,
mert ezt a belső áramlást nem találta meg, és va-
lójában nem tudja, hogy mi a célja. Óriási dolog,
ha az ember érez magában akkora erőt, ami egy
meghatározott irányba viszi.
 Van valami közös a fesztiválon jelenlévő

csoportok között? Kifejez valamit ez az elneve-
zés: alternatív színház?
 Van egy valóságos jelenségvilág, amire

használhatjuk ezt az elnevezést. Azaz vannak

csoportok és átmeneti érdekszövetségek, ame-
lyek színházat csinálnak a profi színházi rend-
szeren kívül. Ez azonban ma már rendkívül sok-
féle módon történik. Van, amikor profi színészek
is összeállnak egy-egy produkcióra, máskor
együtt dolgoznak amatőrök és hivatásosok, és
vannak rendszeresen működő társulatok is.
Azaz teljesen változatosak lehetnek a formák.
Lényegében azonban közös bennük - az itt lát-
ható előadásokban is -, hogy önálló kezdemé-
nyezésként születtek, s nem egy hivatalos szín-
ház műsortervének részeként. A hivatásos szín-

„Hűtlen a hűség, de az állandót nem kell követ-

ni." Erre az enigmára épül Balázs Bála keleti

meséje. Ez a rejtélyes szentencia áll a történetből

készült színházi előadás középpontjában is. Su-

ryakanta király története attól igaz. hogy nem ad

egyértelmű választ semmire. és mégis mindent

sejthetővé tesz. Mert nem állítja a történet azt.

hogy íme, az út, melyen mindenkinek végig kell

haladni, de sejteti. hasonló próbatételek vára-

kozhatnak mindannyiunkra. Hisz kétségbeejtöen

valósaltos az a vándorlás. amelyen végighalad a

történet főszereplője bolyongva hamis utakon,

félreértett felismerések csapdájában is kerengve.

Íme hát, hányféle stációja van az önismeretnek.

hányféle árváltozás kínja és mennyi hűség

próbája, míg az utas hazaérkezhet. visszatalálhat

ónmaga visszanyert birodalmába. És arról is

beszél a keleti mese, hogy hány tévedése van a

szerelemnek, míg találkozássá válhat az

egymásra találás. boldog várakozássá tisztulhat a

világi hontalanság.
„Hűtlen a hűség, de az állandót nem kell követni

- hallgatag jelmondata is lehetne ez az Arvisura
Színházi Társaság immár évtizedes. következe

házi rendszeren kívül, belső erőktől hajtva állnak
össze emberek, és kezdenek bele a munkába,
létrehoznak valamit, ami nagyon sok szempont-
ból valóban alternatívája mindannak, ami a profi
színházban történik - akár a működés, akár a
művészi szándékok, a megvalósítás folyamata,
sokszor még az anyagi keretek tekintetében is.
És ezt rendkívül egészségesnek tartom.

 Szerinted létezik átjárás profi és alternatív
színház között?
 A profi szakmában létezik a nézet, hogy

az alternatív színház mindenképpen
alacsonyabb rendű, mint az, amit ők csinálnak.
De ez inkább csak önvédelem. Ugyanis megvédi
őket attól, hogy tanulni legyenek kénytelenek
mindabból, ami érdekességet, értéket az
alternatív színház esetleg létrehoz. Ehhez az
kellene, hogy érezzék és elfogadják: az alternatív
színjátszásban is történnek figyelemre méltó
dolgok. Én személy szerint soha nem lépnék át
a profik világába, mert érzésem szerint a
hivatásos színház nem tud közösségi
színházként működni. De az átjár-hatóságnak
nemis így kell működnie; nem egyes
személyeknek kell átmenni egyik oldalról a má-
sikra. Bár egyes esetekben, főleg a személyes,
baráti kapcsolatok révén, ez is rendkívül gyümöl-
csöző lehet. Az átjárhatóságnak szellemileg kell
megtörténnie. Ez azt jelenti: vegyük észre, holmi
történik. Lássuk be, hogy mind az alternatív,
mind a hivatásos oldalon születnek értékes, ér-
dekes dolgok, s ezek színházi és főleg művészi,
filozófiai tapasztalatai átvihetők egyik oldalról a
másikra. Ebben a szellemi átjárhatóságban na-
gyon bízom. Mindenkinek hasznára válna.

tes útjának. Mindig ugyanarra tartanak, de folyton

más-más útkereszteződésekben találkozni velük.

Következetesen ugyanannak a

színházeszménynek a megvalósítását kutatják.

de ennek mindig más és más változatát próbálják

ki. A színházcsinálás az ő felfogásukban út a

szellemi erőkhöz. Az előadás szándékaik szerint

szertartás, melyben a világ tágassága és az ember

mélységei válnak fel-ismerhetővé. De sokféle

lehet az a forma, amely ezt a feladatot teljesíteni

tudja. Mivel nem létezik nálunk az a végsőkig

kidolgozott színházi kultúra, mely az évezredekbe

eresztené gyökereit, ezért újra kell építeni azokat

a formákat. melyen az élet egyetemessége

szólalhat meg mindenki számára e vényes

közlésként. Ezért kutatja az Arvisura a magyar

kultúra mindmáig ható ősi rétegeit, ezért kísérlik

meg megszólaltatni a személyiség mélységeit.

Ezért fordultak a Suryakanta király története címé

előadásukban egy keleti történethez, hogy saját

kifejezési lehetőségükként fedezzék fel -

számukra is érvényes megoldásként - a keleti

színház közlési módját: szó és mozgás egységét,

az előadást átszövő zenei formát, aj elképes

értelmű stilizácIót.

ARVISURA SZÍNHÁZ - SURYAKANTA KIRÁLY TÖRTÉNETE
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