
MAGYAR DRÁMA EXPORTRA
smerős a kesergés: hej, ha ez meg ez a
költő, író, drámaszerző, színész, rendező
(nevek tetszés szerint behelyettesíthetők)
nem Magyarországra születik, világhír
övezné, de így..., s lemondó legyintésbe

torkollik a mondat. Nem vitás, nyelvi elszigetelt-
ségben élő kis nemzet vagyunk, s megváltoztat-
hatatlannak tűnik, hogy egy-egy kivételtől elte-
kintve magyarul író, alkotó fiaink-lányaink csak a
saját nyelvi közegükben érvényesülhetnek. Vagy
mégsem?

A kérdés szándékoltan költői. Tudjuk, sokan
sokat tettek azért, hogy áttörjék a nyelvi korláto-
kat, s - szűkebb szakterületünkön maradva -
drámáinkat, színházi értékeinket megismertessék
a nagyvilággal. E próbálkozások nemcsak
hivatalos úton történnek, hanem egyre inkább
különféle egyéni akciók keretében. S úgy tűnik,
ezek működnek jobban.

Emlékeztetőül néhány kezdeményezés: pár
éve Lakos Anna a francia színházi szakmával
kezdte megismertetni a magyar dráma értékeit.
Szívós és kitartó munkájának egyre láthatóbb
eredményei vannak: Franciaországban magyar
drámafordítás-kötetet adtak ki, felolvasóesteken
ismertettek, illetve színházakban bemutattak né-
hány magyar darabot, és mind többen érdek-
lődnek újabb drámáink iránt. Upor László szer-
kesztésében-szervezésében kölcsönös dráma-
kötet-kiadási program valósult meg: nálunk an-
gol, Angliában magyar kortárs szerzők legújabb
darabjai olvashatók. A néhány éve Berlinben tar-
tott s a rendszerváltás utáni magyar dráma és
színházi helyzet áttekintését célzó drámanapok
egyik szervezője-lebonyolítója Szilágyi Mária
volt, aki sokat tett azért is, hogy néhány, főleg
fiatal írónk darabjait fordítsák németre.

S ugyancsak Szilágyi Mária volt a fő szer-
vezője az április végén Budapesten tartott Kor-
társ Magyar Drámafesztiválnak is, s e rendez-
vény elsősorban olyan külföldi szakembereknek
szólt, akik potenciális partnerek lehetnek abban
az erőfeszítésben, amelynek célja a magyar drá-
ma és színházművészet eredményeinek meg- és
elismertetése, illetve a magyar és más európai
országok közötti színházi kapcsolatok szoro-
sabbra fűzése.

Az ötnapos program magját hat színházi
előadás képezte, amelyeket minden esetben
szakmai beszélgetés követett. Főleg külföldi
rendezőhallgatóknak hirdették meg azokat a
workshopokat, amelyek keretében Kárpáti Péter
Akárkijét, illetve Füst Milán Freiligrath című szö-
vegét dolgozták fel magyar rendezők vezetésé-
vel. Kétnapos tanácskozást rendeztek a kilencve-
nes évek drámaírói tendenciáiról, illetve a kortárs
dráma és színház kapcsolatáról - e témákról több
mint harminc hozzászóló fejtette ki véleményét.
Felolvasódélutánokon Márton László, Darvasi
László és Németh Ákos műveit néme

tül, illetve Békés Pál, Forgách András, Kárpáti
Péter és Nagy András darabjait angolul ismer-
tették az érdeklődőkkel - a szerzők jelenlétében
igen élénk beszélgetés alakult ki mindkét
alkalommal.

Az első magyar drámafesztiválra végül is húsz
országból több mint hatvan szakember érkezett:
dramaturgok, rendezők, igazgatók, írók, kritiku-
sok, színészek, fesztiváligazgatók. Többségük a
fesztivált hasznosnak és úttörő jelentőségűnek
tartotta; voltak, akiknek a magyar drámákkal és
színházi előadásokkal való találkozás jelentett
élményt, voltak, akik azt értékelték, hogy lehe-
tőség adódott az Európa csaknem minden orszá-
gában egyformán érzékelhető közös gondok
megbeszélésére. Unikumnak számított, hogy itt
több napon át hivatalos rendezvényen, kocsmá-
ban, kávéházban, fesztiválklubban, Miskolcra vi-
vő buszon ugyanarról lehetett beszélni, vitatkoz-
ni, ami mindenkit érdekel: a színházról.

Az ugyan többeknek feltűnt, hogy mindig ma-
guk között vannak, ugyanis a szervezőkön kívül
a magyar színházi szakma nem vett tudomást a
rendezvényről. Még az előadások utáni szakmai
beszélgetéseken sem volt ott minden színház
vezetője, rendezője, közreműködője, a többi
programon pedig csak elvétve lehetett látni szín-
házi embert.

Persze nemcsak a színházi szakma távolma-
radását tették finoman szóvá a külföldi részt-
vevők, hanem azt is, hogy nincs eldöntve e
rendezvény célja, a szervezők túl sokat akar-nak
markolni, s legtöbben az általános tematikájú
megbeszéléseket tartották fölöslegesnek. Azt
élvezték, ha leülhettek, s egy témáról bővebben
cserélhettek véleményt - magyarokkal vagy más
nemzetbeliekkel. Örültek, ha bőséges háttér-
információt kaptak az őket érdeklő témákról -
drámákról, előadásokról, szerzőkről, a magyar
valóságról, múltról és jelenről.

E háttér-információk és a személyes kontak-
tusok kialakulása is közrejátszott abban, hogy a
résztvevők többségében kedvező kép alakult ki a
magyar drámáról és színházról, s ennek-úgy
látszik - kézzelfogható eredménye is lesz. Több
külföldi újság és folyóirat terjedelmes
beszámolót tervez az eseményről, a Dialog című
lengyel folyóirat drámaközlést fontolgat, az
Avignoni Fesztivál igazgatója, Bernard Faivre
d'Arcier bejelentette, hogy 2000-ben kelet-
európai évet tervez, s ebben kitüntetetten számít
a magyar színházakra is, de a Bonni Biennálé
vezetői (köztük az ismert író, Tankred Dorst)
éppen úgy érdeklődnek magyar kortárs
bemutatók iránt, mint a franciaországi Hyppod-
rom fesztivál igazgatója, Marie-Agnés Sevestre.
S a jelek szerint több országban foglalkoznak
egyes darabok vagy akár szerzői életművek for-
dításával is.

Az összkép tehát szép, túlzottan is az. Még
akkor is, ha tudjuk: mindabból, ami egy fesztivál
zárásakor elhangzik, csak töredék valósul meg. S
ez törvényszerű: A kellemes élmények hatására az
ember hajlamos megfeledkezni a realitásokról, s
bár ígéreteit abban a pillanatban komolyan
gondolja, későbbi a lelkesedés alábbhagy, s a
hétköznapok rutinja elhalványíthatja a legneme-
sebb szándékot is. Mértéktartó derűlátással kell
fogadni a fesztivál résztvevőinek terveit, ugyan-
akkor a találkozó szervezőinek, az egyes területek
gazdáinak tovább kéne dolgozniuk, ápolniuk a
már előzőleg is meglévő s még inkább a most
született kapcsolatokat annak érdekében, hogy
mindaz, ami ezen az ötnapos rendezvényen
elkezdődött, kiteljesedjen.

A maroknyi stáb tagjai alighanem egyetérte-
nének e megállapítással, hogy ehhez legalább
egy minimális apparátus kell, költségvetés, tá-
mogatás. S ez nehezen teremthető elő. A
fesztivál lebonyolítása is némi hazardírozással
történt, ugyanis a rendelkezésre álló összeg a
költségek-nek csupán egy részét fedezte, a többi,
különböző pályázatokon elnyert vagy szponzorok
által ígért pénzt csak nagy késéssel kapják meg.
A Magyar Színházművészeti Szövetség hathatós
segítsége nélkül aligha jött volna létre a találko-
zó.

A kezdeményezés jelentősége azonban a szer-
vezési és pénzügyi nehézségek ellenére sem
kérdőjelezhető meg - érdemes lenne folytatni.
Ehhez azonban nem elég, ha a szervezők levonják
az első fesztivál' tanulságait, és a sikerületlen
mozzanatokból okulva kezdenek a következő
előkészítéséhez. Ez a rendezvény csak széles
körű összefogással, megfelelő pénzügyi és
szervezői háttér kialakításával, a szakma hatha-
tós támogatásával valósulhat meg. A lelkesedés, a
privát akarat, az egyéni kezdeményezés egy
rendszeressé váló rendezvényhez már nem lenne
elég.

Kérdés: kinek van szüksége erre afesztiválra?
Felismeri-e a szakma, hogy elemi érdeke az a
széles körű publicitás, amelyet egy ilyen találko-
zó megteremthet? Tudatában lesz-e a mindenkori
kulturális vezetés annak, hogy a szétzilálódott-
szétzilált külföldi intézményrendszer helyébe lépő
egyéni kezdeményezések végső soron az ország
jó hírét alakítják, s ezt minden módon köteles
lenne támogatni? A pillanatnyilag
valószínűsíthető válaszok nem tesznek derűlá-
tóvá.
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