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S Z Í N H Á Z I T A L Á L K O Z Ó

K I S V Á R D Á N É S G Y Ő R B E N

TÉNYEK ÉS ÁLMOK
Aki kíváncsi a magyar színházak reprezen-
tatív kínálatára, s hajlandó, illetve képes
volt napi három-négy előadást végignézni,
az június 4-től 20-ig harminckilenc társulat
ötvenegy produkcióját láthatta, érdekes és
tanulságos körképet kaphatott, s a magyar
fesztiválszervezésről is tapasztalatokat sze-
rezhetett.

Június ugyanis a fesztiválok hónapja: ti-
zenegyedszer találkoztak Kisvárdán a hatá-
ron túli magyar színházak, a tizennyolcadik
Országos Színházi Találkozónak pedig Győr
adott otthont. Évek óta egymást követi a két
rendezvény, amelyek között azonban gya-
korlatilag semmiféle átjárás sincs. Azt ugyan-
is nehezen lehet élő kapcsolatnak tekinteni,
hogy az utóbbi években - a fesztivál szer-
vezőinek nem kis erőfeszítése árán - egyre
több magyarországi színész, rendező, dra-
maturg, kritikus tölt egy-két napot Kisvár-
dán, és csodálkozik el azon, hogy milyen
érdekes és nívós előadások születnek a
határokon túl, de azt sem, hogy három éve
az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai,
sőt torontói színházi emberek közül is jó
páran részt vehetnek az Országos Színházi
Találkozón. Ez sem kevés persze, de ettől a
tény még tény marad: a két találkozó me-
reven elválik egymástól, az egyik a hazai, a
másik a nem hazai magyar színházak
seregszemléje.

Némileg magyarázható volt ez a különál-
lás a kilencvenes évek elején, amikor elő-
ször jöhettek össze a környező országokban
működő magyar társulatok, hogy megmu-
tassák magukat, s megmérettessenek, de
mindannak következtében, ami a nyolcvanas
években történt velük (színészek
áttelepülése, gazdasági-technikai ellehe-
tetlenülés, szakemberhiány stb.), produk-
cióik zöme nem állta volna ki az akkor sem
túl magas színvonalú magyarországi
együttesekkel való helyszíni összehason-
lítást. Azóta viszont a magyarországi szín-
házak - finoman szólva - művészi stagnálása
és a határokon túli társulatok mű-vészi
megerősödése kiegyenlítettebbé tette a
mezőnyt, tehát az elkülönülés még annyira
sem védhető, mint nyolc-tíz évvel ezelőtt.

K I S V Á R D A

A fővárostól igencsak messze, három ország
határvidékén rendezik a kisebbségi létben
működő színházak találkozóját, amelyre
minden társulat saját döntése alapján nevez

előadást vagy előadásokat. Ahogy évről
évre nő a határainkon túli magyar színházak
száma, s ahogy teljesítményük egyre ki-
egyenlítettebbé válik, úgy lesz egyre több
előadás a fesztiválon. Ugyanakkor egy szín-
háziasított művelődési ház, egy lenyűgöző
látványt nyújtó, de technikailag alig fel-
szerelt várszínház, valamint egy alkalmi
sátorszínház áll az együttesek rendelke-
zésére - tehát a játszóhelyeket éppen nem
fesztiváligényekhez szabták. Ha a társulatok

igényes műveket akarnak bemutatni ilyen
körülmények között, ráadásul ezekkel ver-
senyben is indulnának, bizony súlyos
kompromisszumokat kell kötniük.

Ugyanakkor az egyre nagyobb számú
produkció megoldhatatlan feladat elé állítja
a rendező intézmény munkatársait is; más-
felől a sűrű program nem teszi lehetővé a
társulatok tisztességes felkészülését, az
előadások adaptálását, bepróbálását. Ha
pedig akad rendező, aki alapos munkát akar
végezni, felborul a szoros menetrend. S
mindez nem jó senkinek: sem a rendkívül
lelkes és színházszerető kisvárdai közön-
ségnek, sem a fellépő művészeknek, sem a
jelen lévő szakmának.

Holott nagyszerű előadásokat lehet látni
Kisvárdán. Az idén a két örök rivális, a ko-
lozsvári és a marosvásárhelyi társulat nyúj-
totta a legemlékezetesebb élményt. Kolozs-
váron Vlad Mugur rendezése azt igazolta,

hogy a könnyű, szórakoztató szerzőnek
elkönyvelt Labiche bohózatát, A Lourcine
utcai gyilkosságot miként lehet igényesen,
magas színvonalon, sőt bravúrosan előadni,
hogyan lehet a groteszknek és az abszurd-
nak ezt az előképét a kiteljesedett groteszk
és abszurd minden rafinériájával stilárisan
is, gondolatilag is megemelni. Tanulságos
volt látni, hogy a színházhoz kötődő ko-
lozsvári főiskola hallgatói a Képzelt beteg-
ben a fiatal Keresztes Attila tanári irányí-

tásával milyen jól beszélik ugyanazt a nyel-
vet, amellyel a Mugur-csapat - Bogdán
Zsolt, Hatházi András, Bíró József, Kardos
M. Róbert és Borbáth Júlia - mesterfokon
zsonglőrködik.

A vásárhelyiek két előadással mutatkoztak
be; sokéves, kudarcokkal teli fesztivál-szereplés
után - elsöprő sikerrel. Novák Eszter rendezte
meg Goldoni A chioggiai csetepatéját, Anca
Bradu pedig Giraudoux Elektráját. Mindkét
előadás elsősorban fiatalokra épül, azaz a siker
egyik záloga a társulat fiatalításában rejlik; s a
fiatalos felnőttek és a még kissé nyers tehetségű
fiatalok játéka mindkét előadásban
harmonikusan illeszkedett. S bár mindkét
előadásnak - nem titkoltan - társulatépítő
funkciója (is) volt, a végeredmény nem
valamilyen didaktikus feladat teljesítése, hanem
érett művészi tett. Az Elektra elsősorban a román
rendezőiskola látványcentrikus megközelí-

Kovács Ágnes Anna (Orsetta) és Bocskor Salló Lóránt (Beppe) A chioggiai csetepaté
marosvásárhelyi előadásában
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téséből adott ízelítőt, ami azt jelenti, hogy a
reflektorokkal felszerelt hatalmas fém dísz-
letfalak mozgatása, a szereplők fizikai tel-
jesítménye, a hatáselemek eklektikus zsú-
foltsága, az akrobataügyességet kívánó
gólyalábas, maszkos, mutatványos attrakciók
gyakran háttérbe szorítják a finomabb
színészi megnyilvánulásokat; de ebben a
formában is kiemelkedik néhány színészi
alakítás, mint Szélyes Ferenc Koldusa,
Győrffy András Elnöke, Kovács Ágnes Anna
Elektrája, Simon Andrea Agáthája.

A Goldoni-előadás a feszabadult, féktelen
játék és a fájdalmasan keserű létezés ket-
tősségét mutatja fel, a szerelem szépségét és
gyötrelmeit, az emberi megnyilatkozások, a
szavak és gesztusok folyamatos félreért-
hetőségét, az ebből következő végeláthatat-
lan bonyodalmak útvesztőit s egy csetlő-
botló kisember igyekezetét, hogy mindent
helyretoljon. Gyönyörű előadás, amely a
nézőt a kacagás és a sírás között vezeti, s úgy
hozza helyzetbe a színészeket, hogy
mindenki megkapja a maga szólószámát,
miközben a közösségi színházi létezés bol-
dog részese is lehet.

Nem ilyen egyértelmű, de vitathatatlan
érték a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti
Színház Tragédia-előadása, amelyben Vid-
nyánszky Attila a Madách-mű színpadi át-és
újraértelmezésére tesz érvényes kísér-letet.
Értelmezésében Ádám és az Úr egységet
alkot, de bizonyos fokig Lucifer is
ugyanennek a lénynek egyik oldala, tehát a
produkció azt a felfogást érleli tovább,
amely-nek lényege, hogy Az ember
tragédiája egyetlen ember belső drámája. Az
előadás a keretszínekben és a
Falanszterjelenetben válik igazán
gondolatébresztővé, a történelmi színekben
nem sikerült elkerülni az illusztrálást. Ehhez
az is hozzájárul, hogy a maroknyi társulat
frissen végzett színészek-kel egészült ki,
akik azonban még messze vannak attól, hogy
egy ilyen bonyolult feladatot kielégítően meg
tudjanak oldani. Felejthetetlen viszont az a
jelenet, amelyben Ádám Lucifer testén, mint
valami létrán kapaszkodik fel a díszlet
központi elemét képező lámpára - amely
rakéta és égitest képzetét egyként sugallja -,
s a lengő alkalmatosságon szállva, pörögve
szakad el a földi vonzáskörtől, majd tér meg
ismét a Földre, hogy aztán Lucifer a hátán
cipelve, vele eggyé válva vigye vissza az
álomból a valóságba.

S nem lehet nem beszélni az újvidékiek és
a szabadkaiak jelenlétéről, hiszen az utol-só
pillanatig kétséges volt, vajon el tudnak-e
jönni a háború sújtotta Szerbiából. Ott
voltak, játszottak. S ha előadásaik egyikét-
másikát lehet is vitatni, az vitathatatlan, hogy
ott is a fiatalokra épül a színház, és a látott
fiatalok hallatlanul jók és ígéretesek.
Különös volt látni, érezni azt az idegek
túlfeszítettségéből fakadó felpörgetettséget,
nyerseséget, már-már vadságot, amely szinte
minden előadásukban megnyilvánult. S csak a
legjobbakéhoz mérhető az a két-személyes
produkció, amelyet Nagypál Gábor és
Magyar Attila készített Beckett Végjátékából
meg Lebovic Az ezredik éjszaka című
groteszkjéből, s amely nemcsak két

színész tökéletesen kidolgozott páros
mutatványa, hanem a halálra való
készülődés, a világvége-hangulat és a
mindenen győzedelmeskedő remény
szívszorító drámája, a borzalmakat oldó
nevetés himnusza is.

Persze voltak sikerületlen előadások is. A
máskor remekül szereplő szatmárnémetiek
ezúttal a Magyarországon fekete munkát
vállaló fiatalokról szóló s az első erdélyi
musicalnek aposztrofált Leányrablást

mutatták be, de sem íróilag, sem zenei-

leg, sem rendezőileg - a színészi teljesít-
ményekről nem beszélve - nem ütötték meg
azt a mércét, amely a produkciót elfogad-
hatóvá tette volna. A nagyváradiak három
előadással is jelentkeztek, de egyik sem
győzte meg a publikumot arról, hogy a tava-
lyi igazgatóváltás óta jottányi előrelépés
történt volna. Az Árpád-házi Szent Margit-

ról szóló Kocsis István-mű előadása éppen
úgy az általános színjátszás riasztó példáit
sorakoztatta, mint Tomcsa Sándor Műtétjéé
vagy az aradi vértanúkról szóló Táborno-
koké. A máskor szintén sikeres temesváriak
inkább csak a jelenlétüket demonstrálták
Mrożek egyfelvonásosaival. A két felvidéki
színház még nyögi az elmúlt évek szlovák
kultúrpolitikai döntéseinek, a gazdasági és
egzisztenciális bizonytalanságnak a káros
hatásait. A kassaiak ezúttal is szívósabbak-

nak bizonyultak, s a Czintos József vendég-
szereplésével bemutatott Az ügynök halálá-
val ismét bizonyították társulatuk összefo-
gottságát, erejét.

S ott voltak a bábszínházak is, ha nem is
mind, hiszen Erdélyben most már önállóan
vagy tagozatként hat-hét társulat dolgozik.
De e körben még közel olyan állapotok

Bogdán Zsolt (Lenglume) és Hatházi András (Mistingue) a kolozsvári Képzelt betegben

(Dusa Gábor f elvételei)
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uralkodnak, mint az élő színházaknál a
kilencvenes évek fordulóján, azaz se színész,
se rendező, se technika, se tervező. A
következő években náluk kél el a legtöbb
segítség.

Mindent összevetve Kisvárda évről évre
pontos összképet nyújt a határainkon túli
magyar színházak állapotáról, azokról a vál-
tozásokról, amelyek egy-egy színház vagy
régió színházainak életében bekövetkeznek.
Nélkülözhetetlen fórum ez a találkozó, de
ahhoz, hogy funkcióját továbbra is betölt-
hesse, elodázhatatlan a megreformálása.

GYŐR

Az Országos Színházi Találkozók története
több szakaszra osztható: kezdetben a fővá-
rosban rendezték, s a vidéki színházak mu-
tatkoztak be. Később budapesti előadások is
szerepeltek a programban, de ezek belesi-
multak a szokásos fővárosi kínálatba, és sem
hangulatában, sem jellegében nem született
igazi fesztivál. Ezeken a találkozókon a
színházak azzal a művel vettek részt, amellyel
akartak. Amikor ez a forma kezdett
kifáradni, jött az a korszak, amikor évente
más-más vidéki város adott otthont a
fesztiválnak, s ez az újítás párosult egy
másikkal: a találkozóra kerülő előadásokat
egy vagy több személy válogatta ki. Ekkor is
érvényesült az a gyakorlat, hogy a szín-

M
K

Nagyváradi Erzsébet (Lenke) és Csernus Mariann
Rákhel) a Régimódi történetben (Nemzeti Színház
(Fábián József felvétele)
észáros Árpád, Gyuris Tibor, Gazsó György, Petneházi Attila és Szalma Tamás a nyíregyháziak
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házak maguk ajánlottak a műsorukból, de ez
általában nem volt kötelező válogatási
szempont, tehát a válogató(k) a felajánlottak
mellett más előadásokat is számításba
vett(ek).

A módszer több szem-pontból
előrelépésnek bizonyult, ugyanis
a vidéki városban létrejöhetett az
áhított fesztiváljelleg; aki tehette,
ott maradhatott a rendezvény
idejére; olyan művészek
találkozhattak, akik évek óta nem
is látták egymást; a város
közönsége olyan előadásokat
láthatott, amelyekhez képest
tesztelhették a saját teátrumukat;
olyan színészeket csodálhattak
meg a színpadon, akiket
máskülönben csak a tévé
képernyőjéről is-merhettek és
szerethettek meg; tehát a
fesztivál egyaránt esemény lett a
szakmai és egy nagyobb
közösség számára.

Ugyanakkor - az utóbbi
két-három évet leszámítva - az
elődások visszhangtalanul zaj-
lottak, a szakmabeliek nem vol-
tak kíváncsiak arra, hogy mások
mit gondolnak az előadásaikról,
sőt mereven elzárkóztak minden
olyan kezdeményezéstől, amely
szakmai beszélgetésekre invitálta
volna a rendezőket, a
színészeket.

A legnagyobb vitákat kez-
dettől fogva a válogatás váltotta
ki. Akár egyetlen személy, akár
kisebb-nagyobb team szelektált,
a végeredménnyel csak kevesen
voltak elégedettek. Azok a
színházak, amelyek nem kerültek
be a programba, értelemszerűen
megkérdője-

lezték a válogatás tisztaságát, pártatlanságát;
azok, amelyek bekerültek, azt kifogásolták,
hogy a válogatás következetlensége miatt
általuk gyengébbnek tartott produkciókkal
kerülnek egy szintre; a színházak
holdudvarában lévő szakmabeliek pedig -
vérmérséklettől függően szelídebben vagy
vehemensebben - azt a kérdést feszegették:
egyáltalán hogyan kerülhetett ez vagy az a
produkció egy fesztiválra.

Mindazonáltal a válogatók egyetlen év-
ben sem tévedtek túlságosan nagyot. A vá-
logatás természetesen nem lehet objektív,
hiszen a szelektor személye, ízlése, a szín-
házról vallott esztétikai nézetei alapjaiban
befolyásolják a döntést. S mégis, a válo-
gatók munkájában a szigorú elemzés sem
tud kimutatni tíz-tizenöt százalékos tévedési
aránynál többet. Ez lényegében igaz volt
idén is, amikor a szokásosnál is több bírálat-
tal illették Bőhm Györgyöt, a győri szelek-
tort. Nem mintha nem követett volna el
tévedéseket, hiszen olyan előadásokat is
beválogatott, amelyek ízlésvilága, szak-
maisága, kidolgozottsága nehezen minősít-
hető (A három testőr - Székesfehérvár, Az
éjszaka a nappal anyja - Tatabánya, Sör-gyári
capriccio - Sopron), de az évad kon-
szenzusos alapon is legjelentősebbnek ítél-
hető produkciói közül a legfontosabbak
(Krétakör - Nyíregyháza, Cseresznyéskert -
Bárka, George Dandin - Kaposvár, IV.
Henrik - Győr; ez utóbbi csak versenyen
kívül) ugyancsak megjelentek. S ami a két
szélső érték közötti zömöt illeti, az már ízlés
kérdése, hogy a sok közepes produkcióból
épp melyikre esik a szelektor választása.

A válogatás tehát két lényeges szempont-
ból is tünetértékű: először is Bőhm szigo-
rúan tartotta magát ahhoz az íratlan megál-
lapodáshoz, hogy abból válogat, amit a szín-
házak felkínálnak; továbbá ez a fesztivál
sem lett a legjobb előadások szemléje,
hanem inkább helyzetjelentés a magyar-

rétakörében (Csutkai Csaba felvétele)

(Bányai
)
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országi színházak művészi állapotáról; ke-
resztmetszet, amelybe jó és kevésbé jó
egyaránt belefér, hiszen ez van, ilyen a szín-
ház ma hazánkban.

S akkor még nem beszéltünk arról a
szempontról, amely az adott város közön-
ségének igényét veszi tekintetbe, azt, hogy a
fesztiválgazda városnak a nézői fővárosi
színészeket, nem titkoltan sztárokat szeret-
nének látni; az avantgárd kísérletekre rá-
csodálkoznak ugyan, de igazából azt sze-
retik, ha történeteket mesélnek nekik. Vég-
letesen fogalmazva: a stúdióprodukciókkal
szemben a nagyszínháziakat részesítik
előnyben - akkor, amikor az érdekes dolgok
itt is, másutt is a kisszínházakban történnek.
Kemény ellentmondás ez, s való igaz, hogy
nagyon nehéz a szakmának is, a közön-
ségnek is egyformán a kedvében járni.

Bőhm lapunk júniusi számban adott
interjújában is jelezte, hogy döntéseiben sok
egyéb tényező mellett a színészi játék
minősége, a színészi teljesítmény szerepelt
az első helyen. Több olyan előadást is
kiválasztott, amelyekről maga is tudja, hogy
problematikusak, de talált bennük olyan
kiemelkedő színészi alakítást, amelynek
megmutatását fontosnak tartotta. Dicséretes
szempont; ugyanakkor a fesztivál huszonegy
produkciója egyértelműen bizonyította, hogy
önmagában egy vagy több mégoly remek
színészi teljesítmény sem menthet meg egy
koncepciótlan, ízléstelen, össze-tákolt
előadást, s megfordítva: azokban a
produkciókban, amelyek rendezőileg kidol-
gozottak, nem egy, de több alakítás is fel-
fénylik. Nem véletlen, hogy a Dandinben, a
Krétakörben, a Cseresznyéskertben, a Por-
tugálban, de még a Régimódi történetben, Az
arany árában, a Márton partjelző fázikban,
az Erdőben is sok-sok kiemelkedő színészi
pillanatra emlékezhetünk. Az igazsághoz az
is hozzátartozik, hogy a viszonylag
problematikusabb előadásokban szintén

voltak színészi remeklések, gondoljunk a
Szigorúan ellenőrzött vonatokban Sebestyén
Aba Milošára, a Hollywoodi mesékben
Márton András Heinrich Mannjára, A nagy
szemérmetlenségben Alföldi Róbert Oscar
Wilde-jára, a Haramiákban László Zsolt
Moor Ferencére.

Egyébként kritika nemcsak Bőhm válo-
gatását, hanem a győri színházat is érte,
mondván: nem bizonyult igazi házigazdá-
nak, nem volt minden előadáson telt ház, a
fesztivállal egy időben a városban szereplő
cirkusznak nagyobb hírverése volt, mint a
találkozónak. A színháziak visszasírták a
szegedi, de még a veszprémi fesztivált is,
mivel ezekben a városokban pezsgő fesz-
tiválélet alakult ki -- nem így Győrött. A bí-
rálatok egy része feltehetően jogos, bár
például a stúdióprodukciókról a közönség

nem az érdektelensége miatt szorult ki,
hanem azért, mert a részt vevő együttesek
nem tudtak vagy nem akartak több előadást
tartani, s a zömmel az éjszakai órákban kez-
dődő bemutatókra eleve csak a szakma -
esetenként annak is csupán egy része - fért
be, ezt viszont jogosan sérelmezték a város
színházszerető nézői, különösen a fiatalok,
akik elsősorban ezekre az előadásokra s nem
a sokkal konzervatívabb ízlést tükröző
nagyszínháziakra lettek volna kíváncsiak.
Ami pedig a fesztiváléletet illeti, a lehetőség
megvolt, amellyel a résztvevőknek jobban
kellett volna élniük. Viszont az is igaz, hogy
a jelenlevőknek egyszerűen nem volt mikor
találkozniuk, hiszen az előadások szussza-
násnyi időt sem hagyva délután háromtól
éjjel kettőig, sőt négyig zajlottak.

A győri tapasztalatok után ismét aktuálissá
vált az évente visszatérő kérdés: jó-e így ez a
fesztivál'? Lehet-e s kell-e ilyen reprezentatív
bemutatósorozatot tartani? Reformok-ra
van-e szükség vagy gyökeres megújulásra?

MORFONDÍROZÁS

Ezek a kérdések túlnőnek az Országos Szín-
házi Találkozó keretein. Tudomásul kell
venni, hogy a jelenlegi színházi struktúra és
színházi élet jóval differenciáltabb, mint az
egy-másfél évtizeddel ezelőtti, amikor az
országos seregszemle hagyománya megala-
pozódott. Akkor tulajdonképpen egynemű
színházi élet zajlott, az állami színházak
alkották a struktúrát, s a találkozó ennek az
egynemű közegnek a közös megnyilat-
kozását szolgálta. Ez a közeg még viszony-
lag áttekinthető volt, de ma az akkori hu-
szonöt-harminc színháznak a többszöröse
alkotja a struktúrát. A költségvetési intéz-
mények számai s folyamatosan emelkedik,
de mellettük megjelentek és sokasodnak,
alakulnak és eltűnnek, majd újraalakulnak a
különböző kisszínházi formációk (alternatí-
vok, tánc- és mozgásszínházak, kísérleti
műhelyek stb.), a magánszínházak, az alkal-
mi csoportosulások, a bábszínházak, a sza-
badtéri teátrumok. Nincs ember, aki ebben
a színház- és előadástömegben eligazodna,
aki minden érdemleges produkciót meg
tudna nézni, s nyugodt lelkiismerettel
összeválogathatná egy reprezentatív
fesztivál műsorát.

Ebből egyenesen következik, hogy a
színházi élet differenciáltságának nem
egyetlen, országos fesztivál, hanem külön-
böző fesztiválok rendszere felelne meg. Ha
jól meggondoljuk, már ma sem csupán
egyetlen fesztiválunk van, hiszen rendsze-
ressé vált a gödöllői stúdiószínházi találko-
zó, a Soros stúdiószínházi napok, az alter-
natív színházi szemle, a kisvárdai fesztivál -
hogy csak a legfontosabb magyar rendez-
vényeket említsem (a nemzetköziektől ezút-
tal eltekintek) -, s ezek mind bizonyos rész-
területek bemutatására specializálódtak. De
ez még csak a kezdet.

Ahhoz, hogy a még ma is jelentős érté-
keket létrehozó színházművészet ne váljék
egyértelműen üzleti és szórakoztatóipari
szolgáltatássá, azaz továbbra is megőriz-
hesse művészi rangját és a társadalom
életében betöltött kitüntetett szerepét, szük-
ség van arra, hogy a színházak időről időre
ne csupán szűkebb közegüknek, azaz törzs-
közönségüknek mutatkozzanak meg, hanem
kitegyék magukat a szélesebb körű meg-
mérettetésnek. Erre szolgálnak többek kö-
zött a fesztiválok.
Ahhoz, hogy ez a megmérettetés áttekint-

hető és lehetőség szerint reális legyen, szük-
ség lenne arra, hogy akár a színházi élet, a
fesztiválok is differenciálódjanak. Tehát
több olyan fesztiválra lenne szükség, ame-
lyek nagyjából lefedik a színházi élet egészét,
s amelyeket időben és térben össze-
hangolva rendeznének meg. Ha kialakulna a
fesztiválok ésszerű rendszere, akkor mind-
egyik találkozó megtalálhatná a maga ideális
helyszínét, városát; a színházak nem egy-
szeri alkalomra tanulnának bele a fesztivál-
szervezéssel járó feladatokba, és a helység
lakossága is magáénak érezhetné a rendez-
vényt.

Egy átfogó fesztiválrendszer keretében
szükség lenne a báb- és gyerekelőadások,

Borsos Bea (Kattrin) a zalaegerszegi Kurázsi mamában (Pezzetta Umberto felvétele)
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a nagyszínházi, a kamara- és kisszínházi, a
stúdió- és alternatív színházi, a mozgás- és
táncszínházi produkciók, a határon túli ma-
gyar színházak szemléjére. De az is elképzel-
hető, hogy az operettfesztiválhoz hasonlóan
tematikus vagy egy-egy műfajt reprezentáló
találkozókra - zenés színházak, magyar drá-
mák, látványszínházi, multimediális pro-
duktumok fórumára stb. - kerüljön sor. Sőt
e felosztás kombinációi is elképzel-
hetőek, valamint az is, hogy egy-egy
régió színházai tartsanak bemutató-
sorozatot, mint ahogy Szegeden szer-
veznek ilyen regionális találkozót
magyarországi, erdélyi és vajdasági
színházak résztvételével.

Ezeknél a fesztiváloknál mód nyíl-na
arra - sőt követelmény is lehetne -,
hogy a válogató meghatározott
koncepció szerint, szakmai prob-
lémákra, tendenciákra, esztétikai-
színháztudományi aspektusokra he-
gyezve állítsa össze a programot.
Ilyenkor nem vagy nemcsak a rész-
terület legjobb, legszínvonalasabb
produktumai mutakozhatnának be,
hanem a legérdekesebbek, a legvitat-
hatóbbak is. Fel lehetne és fel is kel-
lene oldani azt a merev különállást,
amely a határokon belüli és túli szín-
házak között fennáll, s a részfeszti-
válokon területi hovatartozástól füg-
getlenül minden együttes részt vehetne.
Egy-egy területet még át tud tekinteni
az erre a feladatra alkalmas szelektor
(vagy bizonyos munkamegosztás esetén
több szelektor), tehát a jelentkezési elv
helyett csakis a koncepcionális
érvényesülne.

Mindez természetesen a kisvárdai
találkozóra is vonatkozna, azaz annak
sem kellene csak és kizárólag a ha-
tárokon túli magyar színházak fóru-
mának lennie, mert a találkozó meg-
újulásának egyik legfőbb kritériuma az,
hogy ott is érvényesüljön valami-féle
szelekciós elv, akár évente más, és ha
ez bekövetkezik, az adott tematikát
felölelő programba értelemszerűen
magyarországi együttesek is be-
kapcsolódhatnának.

A fesztiválrendszer akkor válna
teljessé, ha a részterületek találkozója
mellett-fölött létezne egy csúcsfesztivál,
ha úgy tetszik, az Országos Színházi
Találkozó, amely azonban
már a legjobbak fóruma lenne. Hogy mit
tekintünk legjobbnak, az természetesen
továbbra is viták kérdése lesz; a tévedés
kockázatát mindenesetre minimálisra lehet
szorítani, ha e kérdésben megfelelő összeté-
telű szakmai zsűri dönt, vagy ha ez a csúcs-
fesztivál összegző jellegűvé válna - aho-
gyan erről a győri találkozó zárónapján
zajló vitán is szó volt -, azaz a különböző
fesztiválok legjobbnak ítélt előadásai ven-
nének részt rajta. Ennek a fesztiválnak is
lehet állandó helyet találni; mivel itt merül-
nek fel a legbonyolultabb technikai prob-
lémák, csak olyan város jöhetne számításba,
ahol különböző, de jól felszerelt játékhelyek
vannak (például Miskolc).

Ha végignézzük Európa nagy feszti-
válvárosait vagy az egyes országok fesz-
tiválrendszerét és azon belül az egyes fesz-
tiválok lebonyolítási rendjét, azt tapasz-
taljuk, hogy a találkozók élén a legtöbb
esetben olyan személy áll, aki teljhatalmúan
dönt mind a tematika, mind a meghívott
együttesek kiválasztása felől. Ez is meggon-
dolandó szempont lehetne. Mint ahogy az

is, hogy alig van már olyan európai ország,
ahol egyetlen központi fesztivál reprezentál-
ná a színházművészet eredményeit, ugyanis
mindenhol fesztiválrendszer működik, s
ezek tanulmányozása további ötleteket,
megoldási módokat kínál.

Nyilvánvaló, hogy minden reform és még
inkább az újrastrukturálás nem csupán és
nem elsősorban elhatározás kérdése, hiszen
súlyos anyagi vonzatai vannak. S az is
magától értetődő, hogy egy fesztiválrend-
szer kiépítése nem lehet egyetlen központi
szerv feladata, s azt nem is lehet csupán a
központi költségvetésből finanszírozni.
Ugyanakkor szintén európai példák iga-
zolják, hogy a fesztiválok mindenütt presz-

tízsnövelő, idegenforgalmi szempontból
kiemelt rendezvények. Hozzátartoznak egy
település image-éhez, növelik vonzerejét. A
finanszírozás tehát egyszerre állami, regio-
nális és helyi, sőt vállalkozói és minde-
nekelőtt idegenforgalmi feladat. Nem úgy az
országos találkozóé, amely elsősorban
központi támogatást igényel.

Amikor a helyi fesztiválok önállóságáról
van szó, ez nem azt jelenti, hogy a

fesztiválok között ne működne
szakmai összehangoltság, ne volna
együttműködés a fesztiválszervezők
és a szakma között. Ezt a koordináló
munkát értelemszerűen a Színházi
Társaságnak vagy az általa létrehozott,
kinevezett szűkebb testületnek kellene
elvégeznie, de ki másra is várna ez a
feladat, hiszen a fesztiválok egyik
funkciója és haszna mindenképpen az,
hogy szak-mánk leglátványosabb
reklámhordozói. Nem mellékesen
persze reklámfelületet is nyújtanak,
azaz jogosan lehetne számítani olyan
potenciális partnerek támogatására is,
akik a nagy publicitást kiváltó szín-
házi rendezvényekben megtalálják a
maguk reklámlehetőségét.
Érthetetlen viszont, miért oly kicsi

mostanában az érdeklődés a szín-házi
események iránt. Sem a nyomtatott
sajtó, sem az elektronikus médiumok
nem foglalkoznak velük olyan
terjedelemben és mélység-ben, ahogy
ez indokolt lenne, s ahogy például a
semmivel nem érdemlegesebb
filmfesztiválokkal teszik. A magyar
film és a magyar színház
látogatottságának összevetésében
semmiképpen sem a szín-ház a
vesztes, tehát azok, akik e művészeti
és szórakoztató ág iránt érdeklődnek,
biztos olvasók, hallgatók és nézők
lennének. Egy át-gondolt
fesztiválrendszer lénye-gében
folyamatos esemény, azaz a színház
állandóan jelen lehetne - és jelen is
kellene lennie - a médiumokban. Ez
lenne mindkét fél érdeke.
Amikor nemrégiben Tatabányán a
jövő évezred magyar színházáról
tartottak konferenciát, különböző

részterületek szakemberei fogal-
mazták meg a jelenlegi gondokat, s

ezekből kiindulva próbálták felrajzolni a
jövő színházát. A fesztiválrendszer

kiépítése már a következő évtizedben
megvalósulhat, ha a színháziak is, de a
kormányzat is úgy akarja. A feladat ugyanis
meghaladja a szín-házi szakma erejét és
lehetőségeit. Ehhez a kormányzat(ok)nak is
fel kell ismerniök: a színházkultúra ilyetén
támogatása nem is olyan hosszú távon
megtérülő befektetés lenne - átvitt és
konkrét értelemben egyaránt.
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