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„Mi a teendő?"
Meggyőződésem szerint az ITI rendkívüli
lehetőségek letéteményese. És úgy hiszem:
fontos korszak előtt állhat. Mi is hát a teen-
dő? (Kérdem - ugye - Csernisevszkijjel, nem
Leninnel.)
I. Tisztázni kellene - nem is újradefiniálni,
hanem pontosan és kritikusan végiggondol-
ni -, mire is vagyunk. A megváltozott hely-
zetben - nemcsak a nemzetközi feltételek
alakulása nyomán (az UNESCO elnyúló
agóniája egyfelől, a színházak és
nemzetközi színházi kapcsolatok sejthető
aranykora másfelől), de a megváltozott s
folyamatosan változó hazai viszonyok
közepette is. Es ha megállapítottuk, mire
volnánk, úgy ezt, mint mondani szokás: meg
kell jeleníteni. Pontosan, közérthetően,
tömören.
2. Azután: hogy kiknek is vagyunk. Hiszen
míg feltételek nélkül állunk minden szak-
mabeli és érdeklődő rendelkezésére (ha a
kettő egybeesik, annál jobb), ám egyesü-
letünk tagjai számára, már csak a tagdíj
miatt is, nyilvánvalóan valamiféle „pozitív
diszkrimináció" lenne kívánatos. Hogy mind-
ezek nyomán ne csak a tagok számára
lehessen értelme az idetartozásnak, de
valamiképpen az eddig távollévők is közénk
vágyakozzanak. És megtaláljanak minket. Itt
olyan lehetőségek kínálkoznak, mint a finom
különbségtétel például a mindenki-nek
átadott információ, illetve az ITI által kínált
és tagok számára igénybe vehető
szolgáltatások között. Például fesztivá-
lokról, műhelyekről, kiadványokról, ösztön-
díjakról, tanulmányutakról, munkalehető-
ségekről stb. mindenki tudhat és tudjon, de
az ezeken/ben való részvétel elősegítése,
kapcsolatfelvételtől pályázati anyag összeál-
lításáig, már csak a tagok kiváltsága legyen.
3. Meg kell fogalmazni, és lehetőleg nem
verbálisan, hanem tevékenységünk révén,
hogy mi is volna az ITI helye a többi -
szerencsésen szaporodó számú - színházi
szervezet között. Hogy nyilvánvalóvá
váljék: itt csakugyan egyedülálló kapcsolat-
rendszert, információs lehetőséget, „kon-
vertibilis tudást" találnak az érdeklődők,
amely folyamatosan bővül, és minden egyes
tervvel és akcióval tovább gazdagodik.
(Rövid időn belül létre kellene hozni valami-
féle találkozót a társ- és nem társszerve-
zetekkel, hogy újabb terveinket és lehető-
ségeinket nyilvánvalóvá tegyük számukra is,
és valamiképpen a - sokszor szétforgácsolt -
energiákat egyesíthessük, vagy legalábbis
koordináljuk, s ha ez sem menne, hát
tisztázzuk és szemléljük.)
4. Alapvető volna mindehhez egy informá-
ciós bázis (színházi adatbank) felépítése,
hozzáférhetővé tétele és folyamatos karban-

tartása. Számítógépen (interneten!) egyfe-
lől, no és naprakész adatokkal, ezek
felújításával másfelől. Nemcsak a társ-ITI-
szervezetek megfelelő adatai jelenhetnének
meg, de a rajtuk keresztül megszerezhető
további információs forrásokat is bevon-
nánk: színiiskoláktól fesztiválokig, szak-
könyvtárak katalógusának elérhetőségétől
workshopokig, egyes (jelentős) színházak és
alkotók előadásainak lajstromától pályázati
lehetőségekig - és persze tovább - terjedne
ennek az adatbázisnak a határa.
Ugyanezt „befelé" is meg kellene teremteni:
a hazai színházak, műhelyek, kiadványok
stb. naprakész és lehetőleg teljes listáját,
„koordinátáit" kellene rögzíteni, karbantar-
tani, bővíteni - rendkívül nyitottan mind-
arra, ami éppen új és érdekes, és a megfelelő
áttekintés lehetőségét is megteremtve: hogy
címszavakon, tárgyakon, érdeklődési terü-
leteken stb. keresztül is „kézre álljon" ez az
adathalmaz például a külföldiek számára.
5. Mindez - az idő természetéből adódóan -
dokumentációul is szolgálhatna, s ebben már
nyilván partnereket találhatnánk, akikkel
egy efféle adatbank (archívum?)
rögzítésének, illetve tárolásának feladatát
megoszthatnánk.
6. Ezekkel együtt meg kellene teremteni egy
rendszeres kiadvány létrehozásának felté-
telét. A forma - bizonnyal - anyagi lehető-
ségek függvénye, de hiszen mágneslemeztől
merített papírig nyilván sokféle lehetőség
adódik. A számítógépes adatbázis alapján
például havonta, folyóiratként is megjelen-
hetne az ITI-hírek, komputerektől viszolygó
kollégáink számára, no meg a hozzáférhető-
séget is megkönnyítve - ez pedig fesz-
tiválok, ösztöndíj-lehetőségek, jelentős elő-
adások stb. felsorolásán túl bizony folyóirat-
és könyvszemlét is tartalmazhatna, elsősor-
ban az eligazítás és tájékoztatás kedvéért,
nem a szakmai elemzések választékának
bővítése érdekében (hiszen abban jól
állunk).
(Rendkívül fontos volna, mondom zárójel-
ben, ha színházaink életének alakulása, egy-
egy jelentősebb előadásuk vizuálisan is
megörökíthetővé válhatna: ha egyes pro-
dukciók tévé- vagy videofelvétele meg-
szerezhető vagy legalábbis nyilvántartható
lehetne - az MTV, Duna Tv stb. kegyel-
méből. Egy efféle archívum létrehozása és
gondozása az ITI részfeladata lehetne, part-
nerekkel vagy intézményes társakkal együtt.
Ebből az anyagból is évről évre „antológiát"
állíthatnánk össze, anyagi lehetőségeink,
energiánk és kedvünk függvényében. Lévén a
színház - mondják - vizuális műfaj.)
Az utóbbi bekezdésre például szolgálhat az
ITI által tervezett, a magyar színházat

bemutató videofilm terve. A továbbiakban
inkább csak rendszeressé kellene tenni a
már elindult kezdeményezéseket, s efféle
„vizuális hírlevéllel" örvendeztethetnénk
meg a szakmát és persze a közönséget.
7. Lehetőségek, igények és tervek függ-
vényében tovább bővíthető a színházi adat-
bank: utazó előadásoktól kezdve alternatív
társulatok produkcióiig vagy éppen lefordí-
tott magyar darabokig sokféle információ
lenne tárolható és továbbítható.
(Itt persze már - csaknem! - ügynöki tevé-
kenységet folytatna az ITI, ennek pedig
mindenféle konzekvenciája van, s ezek
előzetesen végiggondolandók.)
8. Az információk megszerzésén és táro-
lásán túl ugyanilyen fontos megfelelő eljut-
tatása az érdeklődőkhöz, akik esetleg még
nem is tudják, hogy érdeklődnek. Ezért
nemcsak a megfelelő tagszervezetekkel,
színházakkal, fesztiválirodákkal stb. kellene
felvenni és fenntartani a kapcsolatot, de szoro-
sabbra kellene fűzni például a Magyar-
országon működő külföldi kultúrintéze-
tekkel (ezek hiányában: követségek kul-
turális tanácsosaival stb.) - és
hasonlóképpen meg kellene célozni a
külföldi magyar intézeteket, illetve magyar
követségek kulturális munkatársait, rajtuk
keresztül pedig a - még ismeretlen - külföldi
szakmai szervezeteket, színházi
társulásokat.
9. Az interneten és a hírleveleken túl meg
kellene jelenni a sajtóban is, mégpedig az
„új agresszivitásnak" megfelelő formában.
10. Workshopok, pályázatok,
fesztiválok információi mellett fontosnak
gondolom az ITI oktatási lehetőségeinek
bővítését, kapcsolatteremtésének további
dinamizmusát. Külföldi színiiskolák,
műhelyek, egyes - meghatározó jelentőségű
- pedagógusok meghívása nyomán különféle
intézményes kapcsolatok is megteremthetők
és továbbfejleszthetők: amerikai dráma
tanszékektől kezdve a román színházi
UNESCO-tanszékig a skála igencsak széles.
Akárcsak idehaza: a Főiskolától a színházi és
színház-tudományi képzés sokféle
műhelyéig bevonhatók oktatók, hallgatók
ebbe a (döntő jelentőségű) folyamatba.
(Ide kívánkozik, és talán nem csak zárójel-
ben, a mindehhez nélkülözhetetlen nyelv-
tudás kérdése. Mivel a helyzet itt megle-
hetősen kritikus, az ITI - külföldi intéze-
tekkel karöltve - nyelvtanfolyamot szervez-
hetne színházi embereknek, mégpedig alkal-
mazkodva a különféle, nehezen áttekinthető,
de mégiscsak kezelhető, objektív és nem
objektív feltételekhez. Akár flexibilis
időhatárokkal, akár nyári intenzív kurzu-
sokkal, speciális képzési lehetőségekkel stb.
„formatervezné" a tanulást, amely nélkül,
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ugyebár, mégiscsak kissé reménytelen lenne
egész működésünk.)
11. Az oktatási tevékenység bátorítása és
koordinálása mellett ugyanilyen fontos
volna az egyéb szakmai szervezetekben való
részvételünk is. Így például a kritikusok és
színházelméleti szakemberek között éppúgy
nyilvánvalóvá kellene tenni az ITI
lehetőségeit, kezdeményezőkészségét és
(ugyebár) páratlan előnyeit, mint ahogy az
alternatív színházak között, akárcsak a
(nívós) zenés színházak, a gyerekszínházak,
drámaírók vagy táncosok világában.
12. Rendkívül fontosnak gondolom az euró-
pai „régióra" - vagy mire - való figyelem
mellett a szűkebb régióval kialakított kap-
csolatok szorosabbra fűzését. Hiszen nem
kétséges, hogy a francia, holland, angol ITI
- a maguk módján - fontosak, és az utazó
magyar művészek sokszor kerülhetnek velük
kapcsolatba, de hát mégiscsak közelebb van
hozzánk - élményben, térben, frusztrációban
stb. - Szlovákia, Románia, Ukrajna vagy
Szerbia.
Hiszen a határon túli magyar színházakhoz
is innen vezet út. Vagy: innen is. Ennek
jelentősége pedig rendkívüli volna az ITI
számára, amely - igények és lehetőségek
szerint - nyílna meg a régió minden magyar
társulata számára, a maga információs,
illetve szolgáltatási lehetőségeivel.
14. Most még valamit a lehetőségekről és
módszerekről. Ami a lehetőségek anyagi
részét illeti: csaknem katasztrofális. A meg-
pályázható pénzekhez szükséges pályázatok
sincsenek még kiírva, míg az ITI
működésére tavaszig ha elegendő a tartalék.
Gyorsan kell lépni - elnökként egyelőre
annyit tehettem, hogy a saját tiszteletdíjam-
ról lemondtam, s keresem a financiális
mentő lehetőségeket. Itt is „offenzívára"
lesz szükség: EU-pályázatoktól fővárosi,
minisztériumi, alapítványi kasszákig meg
kell célozni terveinkkel mindazt, amit csak
tudunk, míg jelentős szponzorokat kellene
nagyszerű ügyünk mellé állítani. Mégpedig
villámgyorsan.
A módszereket tekintve pedig rugalmasan és
célzottan kell kialakítanunk (megte-
remtenünk!) lehetőségeink kereteit. Így pél-
dául minden egyes jelentősebb - és munka-
igényes - tervhez, mint például az adatbank
felépítése és számítógépre vitele, a nyilván-
tartás, kapcsolatfelvétel, dokumentáció stb.
(yuppie-ül szólva): „project-manager"-t kell
találni, aki a pályázattól kezdődően a szak-
mai felügyeletig végigviszi az egész prog-
ramot. Itt ITI-tagokra éppúgy számíthat-
nánk, mint érdeklődő és lelkes egyetemi-
főiskolai hallgatókra, akik bekapcsolódhat-
nának ebbe a munkába -- amelyhez az ITI
természetesen teljes szellemi, erkölcsi,
„logisztikai" támogatást ad.
Mindez persze csak a kezdet. Sőt: a kezdet

vázlata. Arra azonban talán alkalmas, hogy
mindezek révén közösen gondolkodjunk: MI
A TEENDŐ?
Budapest, 1999. január 20.

A levél keltét követő egy hónapban a
valóság bizony válaszra kényszerített a cím-
ben feltett - s naivan költőinek vélt - kér-
désemre. Mégpedig a következőképpen:
1. Megérkezett az ITI irodájába az inter-
netes kábel - rövidesen csakugyan felkerül-
hetünk az úgynevezett „hálóra", remél-
hetően hamarosan „installált" e-mailünk
révén könnyed és elektronikus beszélő
viszonyba kerülhetünk társszervezetekkel,
kollégákkal, érdeklődőkkel.
2. Lendületesen alakul a Színházi Világnap
ünneplése - csaknem félszáz színház kap-
csolódik be idén az eseményekbe, amelyeket
most is a Súgó című lappal együtt
szervezünk, míg a Hevesi Sándor-díj áta-
dása - a színészgála keretében s némi szel-
lemmel és kedvvel -, bizony, emlékezetessé
válhat.
3. Rendre kapcsolatot keresünk a színházi
társszervezetekkel, s a dialógusra való
készség lenyűgözően intenzív.
4. Jelen leszünk a Magyar Dráma Fesztivál-
ján, ahol - a szervezők javaslatára, de
legtitkoltabb vágyainkkal egybevágóan -
regionális ITI-találkozót is szervezünk,
mind a hét szomszédos elnököt várjuk egy
lendületes beszélgetésre.
5. Azután meg Kisvárdára hívjuk őket, a
határon túli színházak találkozójára, amikor
már - reményeink szerint - többé-kevésbé egy-
más kedves ismerőseiként bukkanhatunk fel.
6. Az ITI a Színházi Találkozót is fel-
használná arra, hogy megmutassa kissé a
világnak - hm, hm -, hogy hát mit is tudunk:
neves kritikusokat, fesztiválszervezőket és a
szakmai programokhoz konyító
szakembereket hívnánk el Győrbe, s bocsát-
koznánk velük párbeszédbe.
7. Lendületet kapott a videofilm, illetve a
Frankfurti Könyvvásárra készülő kötet
összeállítása, akárcsak a Showtech-kiállítás
szervezése, valamint a színészolimpia
előkészítése, hol erőteljesebb ITI-s jelenlét-
tel, hol inkább pártfogásunkkal és messze-
menő jóindulatunk biztosításával.
8. Lapengedélyre adtunk be kérelmet, hogy
az ITI-hírek csakugyan megjelenhessen,
nyomdával és terjesztőkkel tárgyalunk,
szabad perceinkben.
9. További terveink még ambiciózusabbak.
Szerepel közöttük drámabörze életre hívása,
bekapcsolódás hazai és külföldi fesztiválok
szervezésébe, videoarchívum az idelátogató
külföldiekkel hazai produkciókról, illetve
külföldi művek megszerzése a magyar szak-
mabeliek számára, intenzív együttműködés
a nemzetközi színházi szervezetekkel,
utazások koordinálása és szervezése - és így

tovább, lehetőségeink és megbízatásunk
szerint.
Hiszen meg vagyok győződve arrról, hogy a
hazai szakmának éppúgy, mint a nemzet-
közi kollégáknak, szükséges az ITI. Vagy ha
most ez még nem is bizonyos: rövidesen
szükségessé válik. Hosszabb távon: nélkü-
lözhetetlenné.
Főként pedig: bizakodom. Hogy mindez a
bizalom (az ITI-tagok részéről) s mindez a
lendület (részemről) meghozza a maga
gyümölcsét.
Ugye, meg?
Budapest, 1999. február 15.
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SUMMARY

The issue opens with Judit Csáki's conversation with
one of the leading personalities of our theatre life:
László Babarczy, manager of the Kaposvár theatre,
director, rector of Budapest's Theatre Academy. The
talk is centred upon some recent and unpleasant
phenomena of our theatre, among others the closing
down of the construction of the new National Theatre
and the reaction of theatre professionals to these
events.
Theatre, half Hungarian-related, half international, is
concerned when Magdolna Jákfalvi reviews
Moliére's Les Fourberies de Scapin recently seen in
Budapest in a guest performance by the Comédie-
FranNaise, while István Eörsi reflects upon some
productions by Hungary's Tamás Ascher in Vienna's
Akademietheater, comparing the plays - works by
Gombrowicz and Ionesco - to their versions previously
directed by Ascher at his home-base, the Katona
József Theatre.
Reviews of „straight" Hungarian performances are
by Dezső Kovács, Balázs Urbán, Judit Szántó, István
Sándor L., Andrea Tompa, Noémi Marik and Tamás
Liszka, who saw for us, in that order, Tankred
Dorst's Herr Paul (Katona József Theatre), Kornél
Hamvai's Linesman Márton Feels Cold (Merlin
Theatre and Debrecen), Bertolt Brecht's Fear and
Misery in the Third Reich (Radnóti Theatre), Martin
McDonagh's The Beauty of Leenane (Kaposvár),
Labiche's L'Affaire de la Rue Lourcine (Hungarian
State Theatre of Kolozsvár/Cluj, Rumania),
Shakespeare's Much Ado About Nothing (Theatre
High School) and Attila Lőrinczy's play which at
Budapest's The Chamber was titled A Hatchet to the
Head and at Kaposvár A Hatchet to the Ear.

This is followed by another interview: Tamara Török
talked to Gábor Máté, leading actor of the Katona
József Theatre who in recent years embarked on an
important directorial career and became in particular a
specialist of contemporary Hungarian plays.
We proudly publish an excerpt - titled Summer -
Summers - taken from the diary of Miklós Gábor,
one of the greatest actors of our theatre history,
deceased in 1998.
Finally author András Nagy, newly elected president
of the Hungarian ITI (International Theatre Institute)
Centre outlines his plans for expanding and renewing
the activities of the organization.
Playtext of the month is Sorrel and Fried Potatoes, a
new work by Zoltán Egressy.

FOTÓGALÉRIA: Koncz Zsuzsa: Scapin. Februárban vendégszerepelt Magyarországon a Comédie-Franaise Moliére Scapin furfangjaival. Jean-Louis
Benoit rendezésében a klasszikus hagyomány és a XX. századi poétikus színház magas szinten ötvöződött, ahogy erről Koncz Zsuzsa fotója is tanúskodik. A
HÁTSÓ BORÍTÓ.: Fekete Ernő (Heim) és Haumann Péter (Paul úr) a Katona József Színház Tankred Dorst-darabjában (Koncz Zsuzsa felvétele)


