
NYITRAI JEGYZETEK
téves a Nyitrai Színházi Fesztivál. Ennyi
idő
alatt már bebizonyosodhat egy ilyen kez-
deményezés életképessége, kialakulhat a
profilja, ismertté válhat a nagyvilágban,

ugyanakkor az első évek főleg lelkesedésből
táplálkozó lendülete lankadhat, az intézmé-
nyesüléssel járó buktatók és nehézségek viszont
sokasodhatnak, miközben a szakma és a közön-
ség egyre igényesebb programokat vár. Az el-
mondottak fokozottan érvényesek a rendszeres
szeptember végi egyhetes nyitrai fesztiválokra,
akárcsak a legtöbb olyan kulturális-művészi kez-
deményezésre, amely Közép-Európában a politi-
kai rendszerváltás után született. Hiszen ebben a
régióban olyan dinamikusan változott s változik a
gazdasági és politikai környezet, hogy hosszú
távú programok tervezése és lebonyolítása szin-
te lehetetlen. Így aztán a nyitrai találkozó tovább
lése önmagában is csodaszámba megy. Hát még
ha a lebonyolítás profizmusára, a program sok-
színűségére és igényességére is gondolunk.

A fesztivál lelke, alapítója, igazgatója Darina
Kárová - hivatására nézve dramaturg -, aki e
pillanatban a szlovák színházművészeti szövet-
ség elnöke is, így kétszeresen is teljes áttekintése
van a szlovák színházi életről. De a hazai színhá-
zon kívül az európait is ismeri, és tanácsadó
testületének tagjaival együtt olyan találkozót
szervez, ahol a szlovák színház nemcsak önma-
gához mérve, hanem a nemzetközi mércéhez
viszonyítva is megmutatkozhat.

A nyitrai fesztivál tehát országos seregszemle,
egyszersmind nemzetközi találkozó, amelyen a
főszerep természetesen az előadásoké, mellettük
azonban számos kiegészítő rendezvényre is sor
kerül, így főiskolás színészek és rendezők bemu-
tatkozására, kiállításokra, gyerekszínházi találko-
zóra, szakmai megbeszélésekre, konferenciákra,
video- és filmvetítésekre, rádiószínházi produk-
ciók sugárzására stb.

A program magától értetődően nemcsak hiva-
tásos színházak produkcióit foglalja magába, ha-
nem alternatívokét, sőt amatőr csoportokéit is. E
nyitottság érzékletesen demonstrálja, hogy a mű-
vészetben nem lehet éles határt vonni a különböző
módon, eltérő finanszírozási szisztémában és for-
mációban dolgozó együttesek között, s végered-
ményben csak a művészi színvonal s közlendő
lehet a válogatás, illetve a megítélés elve.

Mármost ami a színvonalat illeti, az idei fesz-
tivál jó közepesnek, vagy ha úgy tetszik, felemás-
nak tűnt. Kétségtelenül voltak remek előadások,
ugyanakkor akadtak olyanok is, amelyeket csak
erős jóindulattal válogathattak be a programba.
Úgy tűnt, hogy a válogatási szempontok között a

vitathatatlan értékek prioritása mellett a színházi
kínálat sokszínűségének, a különböző alkotói
irányzatoknak a bemutatási szándéka is helyet
kapott, ami természetszerűleg az átlagszínvonal
romlásával járt. Ez persze a fesztiválok alapdi-
lemmája: a legjobbak találkozója legyen-e, avagy
olyan seregszemle, amely egy régió vagy egy
ország színházi életéről nyújt többé-kevésbé hi-
teles összképet.

A több mint húsz produkció közül (a szlovákok
mellett két-két francia és cseh, egy-egy román,
magyar és spanyol társulat lépett fel) a
legemlékezetesebb a pozsonyi Nemzeti Színház
két előadása - a Cseresznyéskert és az Ahogy
tetszik -, a prágai Divadlo na Zábradli Ritter,
Dene, Voss című Thomas Bernhard-produkciója,
a romániai Piatra Neamt-i Teatrul Tineretului
középkori kínai regényből készült adaptációja, a
Cao , az árva , valamint a Bárka Színház Szent-
ivánéji á lom ja volt.

A Csehov-előadás főleg részletszépségeivel s
Ales Votava belógatott zongorájú, hatalmas bú-
torokkal szegélyezett, csupa fehér terével hatott.
Már Martin Huba e rendezésében is feltűnt a
Varját játszó Diana Mórova, aki aztán az Ahogy
tetszik Rosalindájában remekelt igazán. Mellette
az Orlandót játszó főiskolásra, Milan Mikulčikra
kellett felfigyelni. S persze Eszenyi Enikő átgon-
dolt, látványban és színészvezetésben egyaránt
kiemelkedő rendezése volt a találkozó nagy ese-
ménye. Mint ahogy az volt Csányi János Szent-
ivánéji-rendezése is, a maga frissességével, ki-
váló színészi alakításaival. Ugyancsak a színészi
teljesítmények emelték ki az átlagból a csehek
Bernhard-előadását; Martin Porubjak színre
állításában Jiří Ornest, Zdena Hadrbólcová és
Emília Vásáryová (aki a pozsonyi Cseresznyés-
kert Ranyevszkajája is volt) színészi mesterkur-
zust tartott. Végül erős színészi jelenlét, hatásos s
egyben dramaturgiai-térszervezési funkciókat
betöltő világítás, hallatlanul pontos ensemble-
teljesítmény jellemezte a románok Alexandru
Dabija rendezte szertartásszínházát.

Az előadásoknak a hatalmas nézőtérrel és
színpaddal rendelkező Andrej Bagar Színház, il-
letve annak körterme, valamint a Bábszínház
adott otthont, azaz minden produkció (eseten-
ként persze kisebb-nagyobb kompromisszumok
árán) megtalálta a maga méreteinek és technikai
igényeinek megfelelő helyét.

A süllyeszthető-emelhető elemekből álló kör-
terem volt a helyszíne a szlovák színikritikusok
díjátadási ünnepségének is, amelyet most elő-
ször rendeztek meg a fesztivál keretében. A mint-
egy harminc szavazó - kritikusok, főiskolai taná-

rok - hat kategóriában választották ki a legjob-
bakat (előadás, rendezés, férfi és női alakítás,
látvány, illetve pályakezdő művész). Kategórián-
ként a legtöbb voksot elnyert három művész vagy
együttes teljesítményét önálló kiadványban ismer-
tetik, méltatják a kritikusok. A jó hangulatú, jól
szerkesztett és megrendezett estet két fiatal színész
celebrálta, a beszélgetések természetesen zajlottak,
a deszka-díjakat (a plakett ugyanis szépen gyalult
deszkadarabra van erősítve) mindig más kritikus
adta át, s végül a szavazók testületileg is felléptek:
kórusuk a színházi élethez való tartozásról vallott,
de egyszersmind játékosan megfricskázta a ko-
molykodó ünnepségeket is.

Egy fesztivál sikeréhez elsősorban érdekes
program, jó előadások kellenek, de még ennél is
fontosabb, hogy megfelelő anyagi bázissal ren-
delkezzen. Ha megnézzük a nyitrai fesztivál mű-
sorfüzetét, feltűnik, hogy több tucat támogató,
szponzor és partner állt a találkozó mellé, s erre
egyre nagyobb szükség is van, hiszen a rendezvény
állami támogatásának hányada évről évre radikáli-
san csökken, idén már csak a költségek töredékére
volt állami ígérvény; így fokozott szükség van más
szervek: cégek, bankok, vállalatok, illetve magáno-
sok segítségére. Ugyanakkora külföldi együttesek
utaztatását s egyéb költségeit kisebb-nagyobb mér-
tékben az illető országok állják. A fesztivál rendezői,
hosztesszei zömmel a városban tanuló főiskolások,
akik ingyenes közreműködésükkel járulnak hozzá
a találkozó sikeréhez.

Közügy lett tehát a fesztivál, olyan kulturális és
idegenforgalmi esemény, amelyre a hazai szak-
embereken és érdeklődőkön kívül negyven-ötven
külföldi vendég is érkezik. Közügyről van szó
abban a tekintetben is, hogy a színház Szlováki-
ában kiemelkedően fontos kulturális intézmény
(emlékezzünk: milyen funkciót töltöttek be a
színházak a bársonyos forradalom idején!), s ma
sem csökkent a közös és felelős gondolkodás
formálásában betöltött szerepe - amelynek per-
sze az egyes színházak különböző mértékben
igyekeznek, tudnak vagy akarnak eleget tenni.
Erről is szólt ez a fesztivál.

A nyitrai fesztiválról szóltam, de nem csupán a
beszámolás igényével, hanem azzal a nem titkolt
szándékkal is, hogy vigyázó szemünket időnként
a szomszédainkra is vessük: ők hogyan teszik
mindazt, ami nekünk is feladatunk.
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