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Április 24-28 között Budapesten rendezték meg
a Kortárs Magyar Drámafesztivált abból a célból,
hogy külföldi szakemberek minél jobban
megismerhessék a legújabb magyar drámákat s
azok színházi előadását. A vendégek
megtekinthették Garaczi László Prédalesét és
Parti Nagy Lajos Mauzóleumát (Katona József
Színház), Tasnádi István Kokain-futárát
(Kaposvár), Nádas Péter Találkozását (Budapesti
Kamaraszínház), Szilágyi Andor Grimm-mesékjét
(Stúdió K.) és a Médeia-variációk című kollázst
(Miskolc). Ezenkívül számos kiegészítő
programon vehettek részt.

A következőkben három szakember sok
szempontból tanulságos véleménye olvasható e
találkozóról.

ANA SCARLAT,
színész, műfordító, Bukarest

Nagyon nagy dolog, hogy ez a fesztivál egyálta-
lán létezik. Közép- és Kelet-Európában több ilyen
találkozóra lenne szükség. Régebben számos
olyan rendezvény volt, amelyen e régió írói, mű-
vészei találkozhattak, bár ezek többnyire formá-
lisak maradtak. Most viszont, a politikai változá-
sok után, fontos, hogy bizonyos időközönként
megmutassuk: mit írnak az írók, hogyan tükrö-
ződnek a társadalmi változások munkáikban.

A budapesti fesztiválon - úgy érzékeltem -
Nádas Péter és az ő generációját követő, úgyne-
vezett fiatal drámaíró-nemzedék mutatkozott be.
A drámakínálat elsősorban változatos, ugyanak-
kor korhű: korunk neurózisát, bizonytalanságát
tükrözi. Nagyon érdekes a nyelve ezeknek a drá-
máknak. Örülök, hogy a szó itt fontos maradt,
vagy újra fontossá vált, az utóbbi évek színházi
tendenciái ugyanis Európa-szerte száműzték a
szöveget a színpadról. Nem szavakkal kommuni-
kálnak a szereplők, hanem image-ukkal, vizua-
litással, különböző effektekkel, pedig a színház a
kiejtett szó művészete (is). Azt hiszem, e sűrű
nyelvezetű drámák jó része más országokban is
érdeklődést kelthetne.

Nálunk, Romániában szintén vannak fiatal, a
magyaroknál is fiatalabb drámaírók, de ők - az
itteni helyzettel ellentétben - igen ritkán kapnak
bemutatkozási lehetőséget. Hiába rendezi meg a
román színházi szövetség, az UNITER évenkénti
gálaestjét, amelyen egy bizottság titkos szavazá-
sa alapján az esztendő legjobb drámaszövegeit
díjazzák, ezekből az immár öt év óta ekként elis-
mert szövegekből egy sem került színpadra. Pe-
dig ezeket a műveket - akár jók, akár rosszak -
játszani kell, másként nem születhet élő dráma-
és színházművészet. Fiatalnak mondható dráma-

Jelenet a Prédalesből (Kamra) (Koncz Zsuzsa
felvétele)

íróink közül csupán Matej Visnek az, akinek da-
rabjait bemutatják, sőt, talán túlságosan is sokat
játsszák - divatban van.

Visszatérve budapesti élményeimhez, nagy
élvezettel néztem az előadásokat; voltak közöttük
egészen érdekesek, de vitathatók is. Nádas Péter
Találkozása megrázó estet jelentett számomra.
Nagyszerű előadás, rendkívül érdekes alkotás,
azt hiszem, mindenütt visszhangra találna. Nem
voltam viszont elragadtatva a Prédalestől. Felszí-
nesnek, kicsit könnyűnek tűnt. Tudom, hogy a
szerző, Garaczi László a fiatal prózaíró-nemze-
dék egyik jeles képviselője, érzékeltem az írói
szándékot, a szöveg mégsem győzött meg mes-
terségbeli tudásáról. Természetesen lehetséges,
hogy évek múlva kiderül: tévedtem, s értékes ez
a mű is.

A Médeia-variációk miskolci előadása sem
tetszett, nem értem, miért kell egy mai történetet
klasszikus szövegek közé ágyazni. Megrázó tra-
gédiák persze ma is történnek, ma is ölnek és
szeretnek, éppúgy, mint Médeia korában, de ez a
kollázs inkább elfedte, semmint megmutatta eze-
ket a kortárs tragédiákat. Az író-rendező Ka-
mondi Zoltán eredeti alkotással, egy mély és
megrázó drámai szöveggel maradt adós. Tasnádi
István A kokainfutár című művét viszont érde-
kesnek tartom, de a kaposvári előadás a szöveg
lehetősége alatt maradt. Kegyetlenebb, élesebb
interpretációt igényelne ez a dráma.

Az összkép tehát vegyes, mint minden feszti-
válon.
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WILFRIED SCHULZ,
a Deutsches Schauspielhaus
vezető dramaturgja

Hamburgi színházunknak három terme van: a
legnagyobb ezerháromszáz, a második jó két-
száz, a harmadik mintegy száz néző befogadására
alkamas. A repertoár hatvan százaléka élő
szerző drámája, további húsz százaléka ebben a
században íródott, a fennmaradó húsz százalék
klasszikus darab, illetve musical. A nézőszámok
aránya persze eltér ettől, hiszen a kortárs drámák
jó részét a kisebb termekben játsszuk, így azok
közönsége nagyjából a nézők harminc százalékát
teszi ki. Évente körülbelül 250 ezer jegyet adunk
el. A hathetes nyári szünet idejére zenés produk-
ciók számára adjuk bérbe a színházat, ebből
jelentős bevételünk származik. Ilyenkor alaposan
megváltozik a közönség. Rengeteg a turista és a
vidéki néző. Évad közben nagyon sok diák, fiatal,
hamburgi polgár nézi meg előadásainkat. Május-
júniusban turnézunk, ezzel is keresünk egy kis
pénzt, és a tv-felvételek bevétele sem elha-
nyagolható. Minderre feltétlenül szükség van,
mert az évi 47 millió márkás költségvetésből 38
milliót biztosít az állam, a fennmaradó 9 milliót
nekünk kell előteremtenünk az eladott jegyek
árából és kiegészítő tevékenységekből. A hely-
árakat nem növelhetjük túlzottan - nem is sze-
retnénk -, mert komoly nézőrétegeket veszíte-
nénk el. Viszonylag széles körű kedvezmény-
rendszert tartunk fönn. Az egyébként igen drága
(harminc-, negyven-, ötven-, hatvanmárkás) je-
gyek helyett tíz márkáért ülhetnek be a diákok,
katonák, nyugdíjasok, munkanélküliek stb. Egy
mozijegy ára ugyanakkor tizenöt márka, vagyis
olcsóbbak vagyunk a mozinál - és ennek máris
látszik az eredménye. Megjelent nálunk egy új,
rugalmas közönség, a „moziközönség".

A három színházteremben összesen tizen-öt-
tizennyolc bemutatót tartunk évente. A kor-társ
drámákat viszonylag széles körből válogatjuk,
elmondhatjuk, hogy valóban nemzetközi a
repertoárunk.

Remek ötlet egy ilyen fesztivál, és nagyon jól
megszervezték, örülök, hogy itt lehettem. Az em-
ber rengeteg információt szerezhet a magyar
színházról három-négy nap alatt, és persze na-
gyon élvezzük, hogy együtt vagyunk svájci, fran-
cia, svéd stb. kollégákkal, és beszélgethetünk az

Illés Edit, Zubek Adrienn és Homonnai Katalin
a Stúdió K. Grimm-mesék című előadásában
(Dusa Gábor felvétele)

európai színházról. Általában csak fölülünk a
repülőre, elmegyünk valahová megnézni vala-
mit, aztán hazarepülünk. Itt viszont huzamosabb
ideig együtt maradhatunk. Ez a nagy „nemzetközi
gyülekezet" ugyanakkor egy problémát is felvet:
nincs eldöntve, mi legyen a fókuszban. A jelen-
legi rendezvény két lehetséges irányba mutat.
Nem világos, hogy olyan fesztiválról van-e szó,
ahol a magyar színházzal lehet közelebbről meg-
ismerkedni - az-e a cél, hogy minél több magyar
szerzőt, előadást és színművet bemutassanak
nekünk, és megértessék velünk az összefüggé-
seket -, vagy azért szervezték a fesztivált, hogy
mi lássuk el a magyarokat információval az eu-
rópai színházról? A kettő szerintem túl sok, szét-
feszíti a kereteket, kioltja egymást. Engem az első

változat érdekel. Az viszont, hogy rengeteg kül-
földi - köztük én is - röviden beszámol a saját
tapasztalatairól, országa színházi életéről vagy
egy másikfesztiválról, engem nem izgat annyira.
Persze lehet, hogy a magyarok számára ez igen
érdekes. Mégis azt hiszem, legközelebb más
szerkezetet kellene kitalálni. Fontos, hogy közö-
sen megtárgyalhassuk a gondokat, de talán jobb,
ha egy ember egyetlen problémakört világít meg
egész órányi előadásban, mint ha hatan beszél-
nek tíz percet, s mind csak ugyanaddig jut.

Számomra a fesztivál csúcspontja az volt,
amikor egy kicsi színpadon, a Merlin Színházban
három magyar szerzővel találkoztunk. Beszéltek
magukról és a műveikről, amelyekből német for-
dításban részletek is elhangzottak. Nagyon vilá-
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Rajkai Zoltán (Fiatalember) és Ladik Katalin
(Mária) a Találkozásban (Budapesti Kamara-
színház) (Koncz Zsuzsa felvétele)

gos és egyértelmű volt a cél. Két óra leforgása
alatt megtudtam valamit a magyar színházról, és
meghallgattam néhány darabrészletet. Az egyik
szerzőt, Darvasi Lászlót különösen érdekesnek
találtam. Ez a fajta információátadás számomra
a legtartalmasabb.

Jó volt színházi előadásokat is látni, de a
három „felnőtt"-színdarab nekem túlságosan
„magyar" volt. Még egy bátortalan kritikai meg-
jegyzés: jó lett volna, ha követni tudjuk valahogy a
szöveget, mert mind a három előadás alap-
vetően a beszédre épült. Tudom, nagyon nehéz
a fordítást megoldani, de sokat jelentene. Ez a
három előadás egyébként egy kicsit egyformára
sikeredett: három olyan darabot láttam, amely-
nek van eleje, közepe és vége. Ez ma már az
európai színházban nem általános. Mindhárom-
ban realista élethelyzetekben nagyjából realista
eszközökkel játszottak és beszéltek (rengeteget)
a színészek. Jól megírt - gondolom, jól megírt -
figurák és mondatok, gyakorlott - ta lán túlságo-
san is gyakorlott - színészek... Kis csoportok,
mikrotársadalmak a színpadon - általában ősz-
szezártságban. Kicsit hasonlította darabok szer-
kezete is. Nekem személy szerint érdekes volt

mindez, meri: még sosem láttam magyar színhá-
zat, de szakmai szempontból már nern adott
olyan jelentős élményt. Ez persze csak az én
véleményem. Más talán máshogy érezte. A leg-
több színházi fantáziát, teátrális játékosságot
egyébként Szilágyi Andor gyerekdarabjának
előadásában láttam, az különbözött a három
„felnőtt"-előadástól.

Azt is egyértelműen el kellene dönteni, hogy
mi áll a fesztivál középpontjában: a dráma vagy
a színpadra állított dráma? Ha a drámáról van
szó, több fölolvasás szerepelhetne a program-
ban. En személy szerint egyébként is azt gondo-
lom, hogy néha hitelesebb képet kapunk egy
darabról, ha elolvassuk: ha a „képzelet színpa-
dán" nézzük meg, nem valódi színházban.

Örültem annak, hogy az előadásokat beszélgeté-
sek követik, de mert tőlem a magyar színház
eddig távol állt, nem sokat tudtam róla, hasznos
lett volna, ha a konferencia legelején egy ren-
dező, dramaturg, színháztudós vagy színész -
mondjuk, egy órában - ellát bizonyos alapinfor-
mációkkal.

Egyébként sem bántam volna, ha több
lehetőségem nyílik a magyar színházi emberek-
kel találkozni. Meglepett, hogy nemigen látok
helyi színházi embereket, érdeklődőket. Más
fesztiválokon rengeteg egyetemista, diák, szak-
mabeli jön el a tanácskozásokra. Itt nern láttam
túl sok fiatalt. „Magunk közt" voltunk.

JUSTYNA GOLINSKA,
a varsói Dialog című folyóirat
szerkesztője

Wroclawban harminc éven át folyamatosan mű-
ködött a kortárs lengyel dráma fesztiválja. Most,
négy év kihagyás után - a leégett Teatr Polski
épületének újjáépítését követően - ősszel ismét
„megnyitja kapuit". A Teatr Polski igazgatója,
Weksler úr és a Dialog folyóirat szerkesztősége
az elmúlt három szezon kínálatából készíti elő az
októberi programot.

E nagy múltú rendezvény ismeretében érdek-
lődéssel vártam a lengyel fesztivál magyar „kis-
testvérének" bemutatkozását. A két rendezvényt
persze nehéz összehasonlítani, hiszen a buda-
pesti programja szűkebb is, tágabb is a
wrocławinál. Mindenesetre jó, hogy ez a találkozó
- a fesztiválrendezés minden
gyerekbetegségével együtt - létrejött.

A budapesti fesztiválon nem egyszerű érdek-
lődő kritikusként vettem részt, hanem „drámava-
dászként" is, mivel a Dialog - amely rendszere-
sen megjelenteti az új lengyel drámákat- külföldi
kortárs színművek fordítását is közli. Igy aztán
kettős minőségemben figyeltem az előadásokat, a
darabokat. Megvallom, nem volt könnyű a hely-
zetem, mert az előadásokat sajnos nem tolmá-
csolták, így sokszor nehezen tudtam követni a
történeteket. Próbáltam az angol ismertetőkre
támaszkodni, de leginkább gyakorló kritikusi ta-
pasztalatomra voltam kénytelen hagyatkozni, s a
szcenírozás, a térszervezés, a színészi játék, a
színpadi szituációsor segítségével igyekeztem
tájékozódni.

Mindezek figyelembevételével, noha igen fá-
rasztó koncentrációt igényelt, rám Nádas Péter
Találkozása hatott a legerősebben. Az előadás
belső történéseiről mindenekelőtt a színészi játék
kivételes intenzitása igazított el.

A Mauzóleum is érdekes volt, a színpadi tér és
az erősen naturalista-realista rendezői megköze-
lítés, valamint a színészi játék intenzitása közötti
kontraszt irányította a figyelmemet, s bár a szö-
veget nem értettem, az előadást nagyon izgal-
masnak találtam.

Végül is töredékes, de érdeklődést felkeltő
képet kaptam a magyar drámaírás egy szeletéről.
Viszonzásul hadd hívjam fel a figyelmet a lengyel
kortárs dráma egyik legeredetibb alkotójára,
Tadeusz Slobodzianekre, akiről a jövőben, azt
hiszem, sokat fogunk hallani. Remélem, a ma-
gyar közönség is megismerheti műveit, mint
ahogy - gondolom - néhány magyar drámaíró
lengyelországi bemutatkozására is hamarosan
sor kerülhet.

Lejegyezte: Dobák Lívia és Upor László


