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A WECT - általában

Az elmúlt év elején csendes, mégis fontos szín-
házi világesemény történt. Don Rubinnak, a
torontói egyetem professzorának főszerkeszté-
sében, a Routledge Kiadó gondozásában, az
UNESCO támogatásával végre megjelent a Kor-
társ Színházi Világenciklopédia, a WECT - The
World Encyclopedia of Contemporary Theatre -
első része. A hat kötetre tervezett kézikönyv nem-
csak azért jelentős, mert előzmény nélküli, és
egyedülálló referenciaanyaggal gazdagítja a
színházi szakirodalmat, hanem azért is, mert e
könyv - először a színháztörténetben - világmé-
retű multikulturális összefogás eredménye.

A hatalmas vállalkozás első kezdeményezője
az azóta elhunyt lengyel Roman Szydlowski volt,
aki az IACT (Színikritikusok Nemzetközi Szövet-
sége) elnökeként 1979-ben, a szervezet bécsi
kongresszusán vetette fel a világenciklopédia
gondolatát. Másfél év múlva a projekthez csatla-
kozott az ITI (Nemzetközi Színházi Intézet), majd a
FIRT (Színházkutatók Nemzetközi Szövetsége) és
a SIBMAS (Előadó-művészetekkel foglalkozó
Könyvtárak és Múzeumok Nemzetközi Szerve-
zete) is. Az 1984-ben Torontóban megtartott
egyeztető tárgyaláson a világszervezetek érde-
kelt képviselői eldöntötték, hogy az enciklopédia
tartalmának időhatárai 1945-től a kézirat leadá-
sának idejéig terjednek; a tárgyalt időszak szín-
házművészetét szociokulturális szempontból is
vizsgálják; mellőzik a rádió- és televíziós színhá-
zat, viszont nem hagyják ki a zenés és
táncszínházakat, továbbá rögzítik az egyes
színpadok és nemzetek közötti kapcsolatokat is.
A WECT ugyanakkor nem elemzi külön a nagy
személyiségek, együttesek, fesztiválok
tevékenységét, sőt a stílusáramlatokat sem. Az is
eldőlt, hogy az egyes országokra vonatkozó
cikkeket az illető országok szakemberei írják
meg. Igy olyan enciklopédia születhet, amely
egyfelől „komparatív, széles alapokon nyugvó,
interkulturális" színház-kutatás eredménye,
másrészt nemzeti referencia az egyes
színházakról.

Am az egymástól nagyon eltérő történelmi
fejlődéssel, hagyományokkal rendelkező nemze-
tek különböző szemléletű képviselőinek egyez-
ségre kellett jutniuk abban is, hogy mit jelent „a
színház" fogalma. Végül 1985-ben, hosszas viták
után az alábbi definícióban állapodtak meg: „A
színház olyan megalkotott esemény, konstrukció,
amely általában szövegre épül, élő előadók
mutatják be közönség előtt, valamely speciálisan
kijelölt térben. A színház hang- és/vagy mozgás-
technikát alkalmaz ahhoz, hogy az érzékeken
keresztül racionális és/vagy érzelmi hatást vált-
son ki. Az eseményt általában előzőleg próbálják,
és egy perióduson belül többször megismétlik."

1993-ra elkészült a WECT teljes kézirata. Öt
kötetben százötven ország színházművészetét
mutatják majd be, a hatodik pedig a bibliográfiát
és az összkiadás mutatóját tartalmazza. Az egyes
szócikkek különböző terjedelműek, s a következő
alfejezetekre bomlanak: az ország történelme,
színházi közösségének struktúrája, művészi ar-
culata, zenés, tánc- és ifjúsági színház, bábszín-
ház, szcenográfia, játéktér és színházépítészet,
oktatás, illetve színikritika, színháztudomány és
színházi kiadványok, valamint bibliográfia.

Természetesen a nemzeti szerkesztőbizottsá-
goknak és a szerzőknek kellett eldönteniük, hogy
a megadott szempontokon belül mit tartanak
jellemzőnek a saját színházművészetükre; mi az,
amit csak érintenek, sőt kihagynak, s mit fejtenek
ki részletesen. Érthető módon - legalábbis az
európai kötet szerzőinek többsége -inkább a mai
sikerekkel, személyiségekkel, együttesekkel és
eredményeikkel büszkélkedik, hiszen a szócikkek
az illető színjátszásnak nemzetközi propagandát
jelentenek. A világhírű színházzal rendelkező
nemzetek (például a lengyel, román, cseh stb.)
szócikkeinek színvonala is kimagasló, hiszen a szín-
ház elmélete általában hű tükre a gyakorlatnak.

A hat kötet közül a legterjedelmesebb a tavaly
megjelent első kötet lesz, amely Európával fog-
lalkozik. (A második Amerikát, a harmadik Afri-
kát, a negyedik az arab világot, az ötödik Ázsiát
és Óceániát öleli fel.) Az első rész szerkesztői
Nagy Péter akadémikus professzor és Philip
Rouyer, a Bordeaux III. Egyetem Színházkutató
Központjának igazgatója volt.

A történelmi-politikai változásoknak meg-
felelően az első kötet igényelte a legtöbb módo-
sítást. Hiszen 1985-ben Európában még csak
huszonnégy ország létezett, 1990-re viszont
egyesült a két Németország, de felbomlott a
Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia, tehát
a kötet szempontjából huszonhárom új állam,
vagyis új fejezet keletkezett, továbbá a volt egy-
séges államokról is történelmi áttekintést kellett
adni. Igy az Európa-könyv negyvenhét cikket
tartalmaz. Ezek között rövidebb összefoglaló
(Luxemburg, Moldávia) és monografikus igényű,
külön könyvet képező fejezet (például Né-
metország, Franciaország, Lengyelország) egy-
aránt akad.

A WECT magyar vonatkozásai

Ami színjátszásunkat illeti (főként prózai színhá-
zaink többségét), tagadhatatlanul nem tartozunk a
világ élvonalához. Ugyanakkor színművészetünk
és szakembereink sokkal jelentősebbek, mint
ahogy mi propagáljuk őket, és nemzetközileg
sokkal ismertebbek, mint amennyire ez itthon
köztudott.

A magyar színház többször felbukkan a WECT
európai összefoglalójában, és nem csak a magyar
fejezetben. Nem is csupán azért, mert a kötet
egyik szerkesztője magyar, akinek egyéb-ként a
kelet-európai színjátszásról szóló bevezetője
fontos és eligazító tanulmány a második
világháborút követő időszak színházkutatása
számára. Több hungarika vonatozású információt
olvashatunk a többi bevezetőben is. A zenés
színházakról szóló általános részben a New York-i
Selma Jeanne Cohen Markó Ivánt emeli ki, aki
1979-ben elvállalta a Győri Balett irányítását, és
sokszor koreografált magyar zeneművekre; 1981-
ben például Bartók A csodálatos mandarin című
táncjátékát vitte színre. Az ifjúsági színházakkal kap-
csolatban a berlini Wolfgang Wöhlert leírja, hogy az
első világháború után, 1919-ben Magyarországon
alapították meg az első állami gyerekszínházat, és
munkatársai között Bartók Bélát, Kodály Zoltánt,
Lukács Györgyöt és Balázs Bélát is számon
tarthatjuk. A varsói Henryk Jurkowski bábszínházi
bevezetőjében kiemelten dicséri az avantgárd
Blattner Gézát, aki olyan anyagokkal és formákkal
kísérletezett, melyek iparművészeti újításnak is
megfeleltek. Szól a népszerű Vitéz László-figu-
ránkról, és unikumnak tartja az Állami Bábszín-
házat, ahol folklórmotívumokat és népzenei
anyagokat emeltek be egyes előadásokba.

A magyarországi fejezet írói, Székely György,
Nagy Péter és a szerkesztőbizottság úgy döntött,
hogy a mi színházművészetünket elsősorban a
múltja és a struktúrája jellemzi. A terjedelmes
szócikk ezért részletes történelmi áttekintést
nyújt, rengeteg adattal. A mai színházról szóló
rész azonban dezorientáló, s így elfogadhatatlan. A
vezetőcentrikus színház, pontosabban intézmény-
és drámatörténet középpontjában a képtelen
módon „Magyarország legismertebb szín-háza"
címmel ellátott Nemzeti áll. A fejezet Székely
Gábort és Zsámbéki Gábort főként mint
színházvezetőket említi, noha mindkét rendező
egy-egy előadásáról fotót közöl. Ascher Tamást
viszont - akit a mutató alapján csak a franciaor-
szági szócikkben találunk meg, mint az 1988-ban
Párizsba látogató Katona József Színház Három
nővér-előadásának rendezőjét (282. oldal) - a
magyar fejezetben csupán mint „Kaposvárra
szerződtetett fiatal rendezőt" említik egy felsoro-
lásban Ács Jánossal, Gothár Péterrel és Szőke
Istvánnal együtt, de Mohácsi Jánost még ezen a
listán se keressük. (Igaz, a Katona József Szín-
házról is majdnem feleannyi szó esik, mint pél-
dául a zalaegerszegiről!) A színházi arculatot for-
máló, legmarkánsabb magyarországi rendező-
egyéniségek a WECT szerint a következők: Major
Tamás, Marton Endre, Várkonyi Zoltán, Horvai
István, Ádám Ottó (vele összemosva - valószí-
nűleg nyomdahiba miatt - Kazimir Károly), Vámos
László, Lengyel György, Ruszt József, Halász
Péter és „Márton"-ként Marton László.
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Színészeinkről egyáltalán nem esik szó (csak a
gyerekszínházi részben említik Levente Pétert,
illetve Sólyom Katalint és Halász Jutkát), annak
ellenére, hogy a magyar színházművészetet ed-
dig mindenkor a nagy színészegyéniségek hatá-
rozták meg, s csak elvétve rendezők vagy igaz-
gatók. A színészek neve még a fényképek alatt
sincsen feltüntetve, pedig Székely Gábor Pesti
Színház-beli Macskajáték-rendezése kapcsán ki
lehetett volna írni a képen látható Bulla Elmát és
Sulyok Máriát, a Zsámbéki-féle Csirkefejben
Gobbi Hildát (aki a szöveges részben mint két
nyugdíjas színészotthon megteremtője szerepel);
a háromrendezős, 1955-ös Tragédia fotóján lévő
két főszereplőt: Básti Lajost és Lukács Margitot;
és a Mikó András és Székely György által
rendezett 1952-es, operettszínházi Luxemburg
grófja szereplőit, Honthy Hannát és Feleky Ka-
millt. (Az illusztráció szempontjából érthetetlen,
hogy a nyolc fotó közül - melyből kettő épületről
készült - miért kellett két Mikó András-rendezésről
is fényképet közölni. Az illusztrációs anyag egy
része így színháztörténetileg sem indokolt.)

Ezenkívül több alfejezetből fontos nevek és
együttesek maradtak ki, és nagyon hiányoznak a
mai díszlet- és jelmeztervezők, noha közülük
nem egy nemzetközi hírű.

A nemzeti szerkesztőbizottság nagy súlyt fek-
tetett a drámaírás részletes ismertetésére (a
megemlített színművek között sok a középszerű,
sőt gyenge, sematikus darab), de ez ékesen
bizonyítja: Magyarországon még mindig az
jellemző, hogy a színházat az irodalom illusztrá-
ciójaként kezelik. Nem élő színházközpontú az
elmélettel foglalkozó rész sem. Az itthoni szak-
emberek közül csak négynek a tevékenységét
emelik ki név szerint (Hont Ferenc, Staud Géza,
Székely György, Kerényi Ferenc); a kiadványok
közül pedig az akadémiai kézikönyveket exponál-
ja a fejezet. A periodikák között több olyan soro-
zat és folyóirat címét közlik, amelyet valaha a
Magyar Színházi Intézet gondozott, de ma már
nem létezik. A lapok között másodikként a tisza-
virág-életű Színházi Élet mögött havilapunk, a
Színház is megtalálható. (A Criticai Lapok azon-
ban nem.)

A magyarországi fejezettel ellentétben a
szomszédos országokban működő magyar hiva-
tásos színházakról viszont az illető országok
cikkírói súlyuknak megfelelően írnak. Az Ukraj-
náról szóló részben szerepel, hogy az itt élő
kisebbségi népek, köztük a magyarok most kez-
dik kialakítani saját színházi életüket. (Mire a
kötet megjelent, már „története" van a beregszá-
szi lllyés Gyula Magyar Nemzeti Színháznak.)

A szlovák szakírók a magyar etnikum fejlődési
eredményének tartották azt, hogy az 1950-ben
alakult „turnézó társulat" 1952-ben magyar Re-
gionális Színház néven Komáromba tette át szék-
helyét. 1969-ben Kassán megindult a második

hivatásos magyar együttes működése, amely
1991-ben önállósult (hogy öt évvel később, még
rosszabb feltételek mellett, politikai okokból be-
olvasszák egy „centralizált" konglomerátumba,
mint ahogy ez történt a komáromi színházzal is).
Az addigi anyaszínház pedig ugyanekkor felvette
a Jókai Színház nevet. A cikkíró szerint mindkét
társulat arra törekedett, hogy helyüket a vidéki
magyar színházak körében is megtalálják. A Jó-
kai és Thália együttese klasszikus és kortárs,
valamint helyi szerzők darabjait egyaránt játssza.
A Jókai Színház Szlovákia legfelszereltebb szín-
házainak egyike, 1986-ban avatták fel az épüle-
tet. A két felvidéki magyar társulat az Akadémia
magyar tagozatáról kap utánpótlást.

A Szerbia-Montenegróról szóló fejezetből
megtudhatjuk, hogy Kis-Jugoszláviában - egy
1993-as adat szerint - 345 300 magyar él, akik
hivatalosan is használhatják anyanyelvüket ott,
ahol többségben vannak. Közvetlenül a második
világháború után a szabadkai Magyar Nemzeti

Színházat az állami színházak között találjuk. A
magyarok mellett a többi nemzetiség körében is
szépen fejlődött az amatőrmozgalom, s gyakran
dolgoztak együtt hivatásos rendezőkkel. A nyolc-
vanas-kilencvenes években aztán Ljubisa Ristic -
abból kiindulva, hogy a Vajdaság soknemzeti-
ségű és -vallású alakulat - elhatározta, hogy az
immár szabadkai „Népszínházból" multikulturális
társulatot szervez, és többnyelvű produkciókat
rendez. Ötletét sokan bírálták, de még többen
dicsérték. („Eredménye": a magyar színház
szétverése. Szerencsére két éve ismét van ma-
gyar színház Szabadkán.)

A színházi térről szóló fejtegetésekből kitűnik,
hogy a Szabadkai Nemzeti Színház a legszokat-
lanabb ilyen szempontból, hiszen városi épületet,
egykori zsinagógát egyaránt használ színházi
célokra; nyaranta pedig gyönyörű környezetben
rendezi meg a Palicsi Játékokat. Az érdekes ját-
szóhelyek ihleték meg az „ellentmondásos
egyéniségű" Risticet, aki Dragan Klaic és Végel
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László szabad Tragédia-adaptációját használta
fel Madách-kommentárok című, kihívóan izgal-
mas rendezéséhez, amelyről a WECT olvasói
részletes leírást kapnak Peter Marjanovic tollá-
ból. Az újvidéki magyar társulatról nem esik szó,
viszont kiderül, hogy az újvidéki színművészeti
főiskolán van magyar színészképzés.

A WECT alapján - és a valóságban is - Romá-
niában a legjelentősebb a kisebbségi magyar
színjátszás. Amit román kollégáink történelmi
kapcsolatainkról írtak, azzal élesen vitába száll-
nék; és pontosabb lett volna a történeti visszate-
kintés is, ha megemlítik, hogy az 1948-ban
„Nemzeti Színházzá" váló marosvásárhelyi tár-
sulat magyar volt, mégpedig a Székely Színház,
s talán Tompa Miklós nevét is érdemes lett volna
feljegyezni. Ezektől a kifogásoktól eltekintve, a
fejezet a romániai magyar színházat szinte
meglepő módon exponálja. A kilenc fotó közül
kettő is magyar rendező munkájáról szól: az
egyik a Kolozsvári Magyar Színház Tompa Gábor
által rendezett 1992-es (azóta világhírű) A
kopasz énekesnő című előadásának egyik
jelenetét ábrázolja, melynek tervezője Dobre-
Kóthay Judit (a kép alatt ez is fel van tüntetve); a
másik Harag György utolsó rendezésének, a
vásárhelyi román társulattal színre vitt
Cseresznyéskertnek egy mozzanatát rögzíti,
Romulus Fenes díszletében. Egyébként a
cikkben felsorolják mind a hat magyar társulatot,
sőt a Kolozsvári Magyar Színház-nál azt is jelzik,
hogy 1792 óta létezik. Ez a színház különben a
román nemzeti színházakkal és a bukaresti
Operával együtt minisztériumi támogatásban
részesül.

A román drámaírással foglalkozó alfejezetben
az erdélyi magyar színműírók közül Sütő András-
sal a dráma-tetralógia, Székely Jánossal pedig a
Caligula helytartója kapcsán foglalkoznak, továb-
bá a két rég áttelepülttel (ez a tény nincs jelezve),
vagyis Kocsis István hatalomról szóló parabolá-
jával (A korona aranyból van) s a Székely János-
hoz hasonlóan korán elhunyt Páskándi Géza egy
1967-es darabjával (Külső zajok).

A rendezők között - mint az illusztrációkból is
kitűnik - kiemelt figyelmet szenteltek Harag
Györgynek. Munkásságát „a látvány speciális
ajándékának" nevezik; finom képi hatásait főként a
következő kolozsvári és vásárhelyi előadásaiban
dicsérik: a marosvásárhelyi Tarelkin halála (1976),
a kolozsvári Éjjeli menedékhely (1979) és Sütő-
trilógia, illetve a legköltőibb, a már említett
Cseresznyéskert (1985). A fiatal generációból -
Silviu Purcarete után elsőként - Tompa Gábort
említik meg, akinek mindig személyes
elképzelése van a választott irodalmi alapanyag
és saját látásmódja viszonyáról. A Kolozsvári
Magyar Színházzal megvalósított Sigmond István
Szerelemeső (1989) friss és egyedi olvasata és a
bábszínházszerűen megoldott A kopasz
énekesnő példa értékű.

A zenés színházról szóló részben megemlítik
a Kolozsvári Magyar Operát; a táncszínház kap-
csán dicsérik a temesvári Valkay Ferenc koreog-
ráfust. A bábszínházat tárgyaló alfejezetben Ko-
vács Ildikó kolozsvári és szebeni munkáit tartják
jelentősnek, hiszen a művésznő a báb és a pan-
tomim ötvözésével igen látványos módon hívja
életre a klasszikusokat. Pál Antal pedig Marosvá-
sárhelyen hozott létre egy sor olyan magyar nyel-
vű produkciót, amelyekbe magas színvonalon
építette bele a román és a székely folklór elemeit
is. Ugyanilyen módon alkotta meg Maeterlinck
és Saint-Exupéry műveiből adaptált előadásait.
Természetesen Romániában is van magyar nyel-
vű színészoktatás a kéttagozatos vásárhelyi
Szentgyörgyi István Színházi Intézetben, amely
1990 óta Akadémia, és magyar színházrendezői
szakot is magáénak tudhat. A román szakírók
értesülései szerint magyar színikritika a nagyvá-
rosokban található.

Elszórva más nemzetek anyagában is vannak
hungarikai vonatkozású információk. Például
igen figyelemre méltó az a hír, amit az újra önálló
Azerbajdzsán színházi életéről olvashatunk. Itt,
még a szovjet rendszer alatt, a hetvenes évek
közepén játszottak néhány modern külföldi drá-
mát. Brecht, Dürrenmatt s a bolgár Sztojanov
darabjai mellett az idén negyvenhét esztendős
Guszeinaga Atakisijev megrendezte „Magyaror-
szág Petőfi Sándorának" színművét is (83. ol-
dal)!

A WECT-Europe szubjektív
tanulságai

Ha valaki végigolvassa az ezeroldalas, oldalan-
ként két oszlopba szedett Európa-kötet szövegét,
rájön arra, hogy milyen sok analógiát tartalmaz;
hogy a szovjet diktatúra milyen egyformán nyo-
mott el és uniformizált (ami eloroszosítást jelent)
ősi, egymástól és az elnyomóktól merőben eltérő
kultúrákat, s hogy ezek az immáron szabad né-
pek milyen nehezen vívták ki és védelmezték meg
újra saját eredeti kulturális és színházi identitá-
sukat; hogy a kelet-európai országokban meny-
nyire azonos volta „szocialista realista" séma; s
hogy kinek, mikor, meddig, milyen irányzatot
kellett képviselnie, az az adott történelmi-politikai
szituáció és a felsőbb parancs függvénye volt
(Albániában a színház most tart ott a fejlődésben,
mint nálunk az ötvenes évek elején); hogy a
cenzúra nemcsak a keleti blokkban sújtotta a
jobboldalinak kikiáltott értelmiséget, hanem
Nyugaton is - például 1968-ig Angliában - a
baloldalinak tartott művészeket; továbbá nem-
csak a kommunista diktatúrák idején az egyetlen
összekötő kapocs a színházi metakommuniká-

ció, hanem például Görögországban a fasiszta
junta alatt is az volt; hogy a színház az identitásért
folytatott küzdelem legfőbb eszköze, mint Izrael-
ben, s hogy a fegyverek között sem hallgathatnak
a múzsák, legalábbis Thalia meg Melpomené,
mert Boszniában a háború alatt végig mindegyik
társulat folyamatosan játszott, sőt 1993 késő
őszén Szarajevóban Nemzetközi Színházi és
Filmfesztivált rendeztek; hogy az igazán tehetsé-
ges művészek közül végül nem csak azok találják
meg a helyüket, akik emigráltak, a külföldre tá-
vozók pedig mindig hazavágynak; hogy az álta-
lunk irigyelt és gazdagnak hitt színházaknak né-
ha nagyobb anyagi problémáik lehetnek, mint
nekünk; hogy a nyugat-európai színpadok milyen
rengeteget tanultak a kelet-európai művészektől.

S meglehet, a volt vasfüggöny innenső olda-
lán élő színháziak gazdaságilag nehezen jutnak el
„West-Europe" szintjére, de művészileg nagyon
magasan jegyzik őket a „WECT-Europe"

mércéjén...

EURÓPAI MINIDRÁMA-FESZTIVÁL

Az Észak-Wesztfáliai Szabad Színházak
Szövetsége az Off Limits Symposium ke-
retében Európai Minidráma-fesztivált hir-
det, amelyre rövid drámai szövegeket
(drámavázlat, jelenet, dilógus) várnak. A
mai környezetben játszódó darabok terje-
delme maximum három gépelt oldal, il-
letve tízpercnyi előadástartamú lehet, s
legfeljebb három beszélő vagy játszó sze-
mély szerepelhet bennük. Nyomtatásban
megjelent szöveg nem küldhetőbe. A mű-
veket lehetőség szerint angol, német vagy
francia nyelven kérik.

Beküldési határidő: 1996. december 15.

Cím:
Cooperative Freies Theater "Mini Drama"
D 44143, Dortmund, Günther str. 65. Fax:
46231527353

További fełvilágosítás:
Lengyel Anna (153-13-24).


