
Téli versenyek

(A X X . Balassagyarmati színjátszó fesztiválról)

Ha van valami, amit nem szeret
tem, az a mondat, miszerint már 
az is jó, hogy van. Nem hiszem, 
hogy valaminek a puszta megléte 
elegendő ahhoz, hogy örömre de
rítsen.

Most mégis azzal kezdem, már 
az is jó, hogy még mindig van szín
játszó fesztivál Gyarmaton. Mert 
milyen is a kor, vagy legalábbis ide 
vonatkozó része?

Ha ma valaminek nem kedvez a 
szemlélet, az az amatőrség. Ma nem 
divat és nem is nagyon lehet va
lamit csak azért csinálni, hogy csi
náljuk. A  nap huszonnégy órája 
általában nem elegendő ahhoz, hogy 
fenntartsuk életünk amúgy sem túl
ságosan színvonalas színvonalát. Aki 
pedig még fiatal, tehát szüleiben 
egyben szponzorait is tisztelheti, az 
is előre tekintget, s minél kevésbé 
lát bármit is, annál erősebben pró
bálja az árnyakba belemagyarázni 
boldog jövendőjét. A  társadalmi 
körülmények ismeretében azt vár
tam idén bejelenteni a szervezők 
valamelyikétől: egy huszonöt éves 
hagyomány kimúlt. Nos, nem múlt 
ki, örüljünk tehát, hogy van, addig 
legalább, amíg örülhetünk. Mert az 
idei fesztiválban már ott volt a ki 
tudja meddig húzhatod szomorú 
sejtelme, ezt eltagadni önbecsapás?

Mi is történt?
Mindenekelőtt először a huszon- 

öt év alatt egy alkalmas intézmény 
fogadta a versenyzőket. A város
nak művelődési központja épült, 
mégpedig oly elegáns bellemű épü
let, hogy ha ott laknék bíz Isten

mindennap bemennék egy fél órá
ra. Tágas terek, agórát idéző han
gulat. A  falakban tehát nem csa
latkoztam. A  védők lelkében sem. 
Most amikor természetes számomra, 
hogy bárhová lépek nem igazán 
szeretett világvárosomban, legyen 
az színház, szerkesztőség, vagy 
akár a televízió, mindenütt új ar
cokat látok, már az is meglepő, 
hogy a fesztivált szervező balassa
gyarmati stáb évről évre változat
lan. Négy éve találkoztunk utol
jára, s még az idő múlását sem 
láttam rajtuk. Talán a vidéken las
sabban múló idő nem csupán a sa
rat marasztalja, de az embereket 
is konzerválja? Lehet, mindeneset
re nem baj, hogy a házhoz egy 
olyan stáb is tartozik, amely csu
pa ügyszerető, barátságos emberből 
áll, s rendelkezik egy olyan bonyo
lítói tapasztalattal, mellyel bármi
lyen színházi találkozót lebonyolít
hatna a város és intézménye. Ú jó- 
lag érezhettem, sok munka van eb
ben a két és fél napban.

Ami elmondható a szervezőkről 
kevésbé mondható cl a produkci
ókról. Az a feltevésem, hogy egy 
haldokló mozgalom utolsó erőlkö
déseinek egyikét látom, tulajdon
képpen beigazolódott. Az idei ver
senyben ha zsűri lettem volna, azt 
teszem, ami egykori magyar drá
mapályázatokon gyakran előfor
dult: csak egy harmadik díjat adok 
ki. Bajnoki címre érdemes előadás 
nem született. Az elmúlt éveknél 
számszerűen lényegesen nagyobb 
bemutatószám többségükben de
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rekasan műkedvelő produkciókat 
takart. Hallom szinte a feddést: 
szidjam a nemzetit, ha rossz, de ne 
bántsam az amatőröket. Nincs így, 
s higgyek el, nem a szeretetlenség 
beszél belőlem. Az, hogy valaki ott
hon a tükörnek szaval, a fióknak 
drámát ír, darabot rendez egy há
zibulin, az, állampolgári jog, épp
úgy, mint énekelni a fürdőszobá
ban. Ám az amatőr vagy profi el
választás nem esztétikai eredetű, 
kifejezetten jogállásbeli különbsé
geket, anyagiakat, vagy azok hiá
nyát jelenti. Manapság ráadásul 
szinte mindenki amatőr. Egy hiva
tásos színház sem képes tagjait el
tartani, a havi párezer forint fel- 
vétele tulajdonképpen legfeljebb 
burkolt amatőrré, de semmiképpen 
sem profivá avanzsál. Látszatra 
nem, valójában ide tartozik: azok 
az ismert és irigyelt fiatal színészek, 
akiket naponta látunk különböző 
lélekgyalázó televíziós produkciók
ban bőven tízezer alatti fizetésüket 
kénytelenek kiegészíteni ezzel-az- 
zal. A bevételi különbség tehát nem 
nagy, ráadásul az amatőrmozgalom 
nagy részét hivatásos színészetre vá
gyó ifjak, s lányok adták mindig is 
-  s ma a leány könnyebben meg
keresi a pénzét másképp, s a fiú, 
is inkább fagylaltot mér valamelyik 
sarkon. Nem olyan vonzó a pálya 
mint régen, s ez bizony látszott ezen 
a hét végén. Néhány éve olyan fel
készültségű színészeket láthattunk 
Kaszás Ferenctől Bezdán Józsefen 
át Varga Sándorig, Baranyi Gizitől 
Tóth Zsókáig, akik másnap képe
sek lennének jelentős feladatot 
megoldani az ország bármely hiva
tásos társulatában. A  maiak között 
láttam összesen egy, azaz egy kifor
ratlan tehetséget, aki ha nem Básti 
Júlia, hanem saját hangján szólal 
meg, esetleg lehet színésznő, mert 
láttam valamit a tekintetében. A 
többiek a bírható és a bosszantó

amatőrség különböző stációit je
lentették. Nem volt választék.

Nem volt választék. Mint meg
tudtam, hat éve még kilencven, 
de még két éve is ötvenöt előadás
ból választotta ki az előzsűri a 
döntőbe került körülbelül tíz pro
dukciót. Idén ezzel szemben ösz- 
szesen húsz induló volt, így a szer
vezők úgy döntöttek, hogy minden
kit meghívnak. A húszból végül ti
zenöt együttes vállalta és tizenhá
rom meg is jelent. A  látottak alap
ján én, bár életem a cenzúra elleni 
harcban telt, mégis az előzsűri visz- 
szaállítása mellett volnék. Ha a 
húszból nincs, csak nyolc elviselhe
tő, akkor induljanak nyolcan. Egy 
nap úgysem lehet négynél több elő
adást befogadni, s talán megmene
külünk az olyan esetektől, mint 
amilyen pénteken előfordult, hogy 
az utolsó bemutató éjjel negyed ti
zenkettőkor kezdődött. Talán nem 
kell részleteznem, hogy milyen szí
nészi és rendezői tehetség képes 
felébreszteni éjjel álmából a kö
zönséget ilyen későn. K ár, az amúgy- 
sem világhíres produkciókat ilyen 
helyzetbe hozni... Az idén követett 
gyakorlat, az ajánlás rendszere nem 
vált be, lévén, hogy olyanok is 
ajánlhattak előadást a fesztiválra, 
akiknek szakmai kompetenciája ele
ve kétségbe vonható. S előresza
ladva, hadd mondjak néhány szót 
a döntő zsűrijéről. Egy fiatalnak 
fontos a megfelelés, de nem mind
egy, hegy kinek felel meg. A  zsű
riben ezúttal nem akadt egyetlen 
praktizáló rendező sem. Elfogadha
tatlan, hogy azért, mert nem sike
rült senkit felkérni. Tekintsék aján
latnak ezt a felvetésem: ismerem a 
magyar rendezői kar legjobbjait, 
többségük utánpótláspárti, nyitott, 
a civil életben is kellemes, sőt kife
jezetten magával ragadó személyi
ség. Nem hiszem, hogy mondjuk az 
amatőrként is híres színházat csi
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náló Paál István, Fodor Tamás, 
esetleg Ruszt József, a főiskolán te
hetséges növendékek sorát nevelő 
Zsámbéki Gábor, Kerényi Imre, 
Morvai István, vagy a korábban 
már eredményesen zsűriző Ács Já 
nos közül senki nem ért volna rá 
ezen a hét végén. A  jelenlévőknek 
bizonyára élményt jelentett volna a 
velük való találkozás, vita, s azok, 
akik esetleg mégis a pályára ké
szülnek, szívesebben indulnak egy 
olyan versenyen, mely akár a legel
ső rosta is lehet számukra. Hasonló- 
képpen nem ártana egy ismert fia
tal színészt meghívni, aki esetleg 
elő is ad valamit, s Bubiktól, a 
zsűrielnök Gábor keresztnevű fián 
át Hegedüsig, Szakácsiig ebben a 
kategóriában is van választék, s ne 
higgye senki, hogy ők megfizethe
tetlenek. Nem hiszem, hogy többet 
kérnek annál a pályáról lényegé
ben kikopott rendezőnél, aki már 
jószerével csak itt fitogtathatja meg
kérdőjelezhető szakmai tudását 
(nem a rendezvényt áldozatosan 
szervező Máté Lajosra gondolok, 
hiszen ő már jó ideje szakított a 
hivatásos színjátszással.)

Azt sem ártana tisztázni, hogy ki 
amatőr, és ki nem. Azért sem ár
tana, mert így előállt az a helyzet, 
hogy a Bucz Hunor vezette Térszín
ház együtt lépett fel a vidéki gim
nazistával. Buczék állandó játszó
hellyel bíró különböző ösztöndí
jakból élő együttese nem amatőr, 
hanem úgynevezett alternatív szín
ház. Nevükhöz több jelentős elő
adás fűződik, köztük a Kétfejű 
fenevad, máig legjobb bemutatója 
(Valló, Babarczy, Kerényi, Szőke 
jegyzi a gyengébbeket), tehát már 
rég nem itt a helyük, az más kér
dés, hogy ez a produkciójuk nem 
volt különösebben jó -  önmaguk
hoz képest.

Fájt néhány hiányzó. A  kaposvá
ri Fonómunkás Színpad, vezetője

halála óta csak elvben létezik. A 
mindig tehetséges szentesi gimna
zisták idén nem jöttek (ha tudnák, 
hogy mennyien emlegették őket, itt 
lették volna). Nem láthattuk a ta
tabányai László Tibor jellegzetes 
kalapját sem. Úgy tűnik az amatőr 
világ egykori meghatározó egyé
niségei abbahagyták, ami természe
tes, s sajnos, az is érthető, hogy 
nincsenek utódaik. Háborúban 
hallgatnak a múzsák, s most bár 
nem lőnek háború van. A  hős- 
színészjelölt talán éppen plakátot 
ragasztgatott a FID ESZ-nek, vagy 
csendes nyugati kisvárosról álmo
dik, ahol úgy élhet, mintha ember 
volna. Ha bírálom a színvonalat, 
fájó szívvel teszem, s azzal a tu
dattal, hogy az ország egésze ilyen, 
egy általános romlás hervadó virá
gait láttuk feltűnő kontraszként a 
szép új falak között.

Drámaíró vagyok, talán nem 
meglepő, ha különösen figyeltem a 
darabválasztást. Nem változott. To
vábbra is Mrozek vezet. Érthető, a 
világhírű lengyel sok rövid tanme
sét írt, ezek jól játszhatók minimá
lis díszletben, kevés szereplővel. 
A baj csak ott van, hogy ezek 
gyenge darabok. Mrozek néhány 
fenomenális darabot írt (az Em ig
ránsok, szerintem minden idők 
legjobb kétszemélyes darabja) és 
nagyon sok elkent, befejezetlen ujj
gyakorlatot, főként pályája első 
és ma is tartó, utolsó időszakában. 
Az Arckép is ilyen, a Mulatság is 
ilyen, bármely új magyar süvölvénvt 
kirúgnának vele a színházból, ha 
ilyet vinne. Ezek nem is annyira 
darabok, inkább groteszk helyzet- 
gyakorlatok egy későbbi előadás
hoz írónak, színésznek egyaránt, 
kell, fontos, de a szobrász sem a 
makettet állítja ki.
Olyan is előfordult persze, hogy 
egyszerűen nem volt darab, pedig 
ha van valami, ami holt műfaj, az
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a hagyományos irodalmi színpadi 
szavalókórus és minden, ami ezzel 
rendszerint együtt jár. A  tehetséges 
debreceni Alföld Színpad adott elő 
mai műveket, ezért nem értem, mi
ért gondolták, hogy csak azért, mert 
Erdélyről szól valami, attól érdekes 
is. Ha mondanivalójuk van erről a 
kérdésről, keressenek hozzá dara
bot, de ne a napi sajtóból ismert 
mondatokat citálják. Bármilyen fá
jó kimondani, fejünk tele van 
ezekkel a mondatokkal, fáj tehetet
lenségünk, a nagy proletár inter
nacionalizmus fáraóinak átka, 
de az örökös ismételgetés csak a 
hatást gyengíti, hisz ha egy ember 
mindig gyilkost lát, megszokja, sőt 
hirdetni kezdi, hogy ez maga az em- 
beriség. A  magyar amatőr színjátszás 
valamikor amolyan színházi szam- 
izdat volt, ma nem az, s a Magyar 
Nemzet bár kitűnő napilap, nem 
helyezhetjük drámáink helyére.

Ú jabb értetlenségem tárgya a 
fiatal magyar írók hiánya az ama
tőrmozgalomból. Ezen a fesztivá
lon egyetlen új magyar darabot lát
tam, egy fiatal szerző, Faragó A t
tila munkáját. Most zavarban va
gyok, hiszen nem szerencsés, hogy 
drámaíró minősít egy másikat. 
Higgyék cl nem irigységből teszem, 

hisz amit láttam, az mindent kiváltott 
belőlem, csak irigységet nem, hi
szen ha Faragó Attila komolyan 
gondolta, hogy ez egy színdarab, 
akkor nem nagyon találkozunk a 
pályán a továbbiakban. Ha meg 
ennek ellenére tehetséges, akkor 
akadályozza meg. hogy tehetséges 
emberhez méltatlan irományát elő- 
adiák. A társulat lehet amatőr, az 
író azonban író, akinek pénzügyi 
kormánvzatunk áldozatos erőfeszí
tései ellenére sem szabad amatőr
nek lennie. Reméltem, hogy vala- 
k i  egy nem író, felvilágosítja a 
fiatal szerzőt erről, de elmaradt. 
Mint, ahogy az sem ártott volna,

ha a Debrecenből érkező húszper- 
ces József Attila-nyöszörgést elő- 
adó vendégnek előre megmondja 
valaki, hogy állampolgári tekinté
lyét sérti, ha nézők elé viszi „pro- 
dukcióját” . Nem először fordulok 
elő Balassagyarmaton, láttam vagy 
nyolc K i Mit Tudot, s más hason
lókat, de országos döntőben még 
nem fordult elő ilyen elképesztő 
antitalentum. Tudom, jobb kliniká
kon a művészet terápia is, tehát 
könnyen lehet, hogy az előadómű- 
vészet élni segít egy magyar em
bernek, s ha így van érvényes amit 
fentebb az alanyi jogokról mond
tam. De az ő kedvéért mindenkép- 
pen tarthattak volna egy selejte
zőt, ahol kieshet. Nem csupán a 
néző, saját védelmében, -  felelősek 
vagyunk egymásért uraim!

Kétségtelen tény, hogy nem min
denkit sikerült elkeserítenie, hi- 
szen a fesztivál lényegében szűk 
családi körben zajlott. Az együtte
sek nézték egymást becsületesen, 
úgy gondolták talán ennyit meg
tehetnek a koszt-kvártályért, nem 
jöttek ki-be, de a dörgő taps is 
elmaradt, letűnt kor békéje honolt 
a nézőtéren, míg a színen csendben 
peregtek a mondatok. Még nevet
ni sem tudtunk, hiszen a humor 
száműzetett a világot jelentő desz- 
kákról. Abszúrd, abszúrd, próza, ab
szúrd. Körülbelül így összegezhet
jük a műsort. Nem véletlen, hogy 
a számomra legértékesebb produk- 
ciót egy olyan együttes nyújtotta, 
amely nem átallott egy színdarabot 
előadni, (a Ju lie kisasszonyt), s 
ebben volt az a bizonyos tehetsé
gesnek látszó lány, magyar hangja 
Básti Juli.

A szakmát immár hagyományo
san magam képviseltem. Ez ugyan 
öndicséret, de egyben aránytévesz- 
tés. A fesztivál ugyanis nem nép
művelési feladat, hanem szakmai 
kérdés, ha úgy tetszik az utánpótlás
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egyik seregszemléje. Ha ez a pa
tak kiszárad, akkor a fennmaradó 
többedgenerációs budai úrigyere- 
kek maradnak, kik félő, hogy nem 
reprezentálják a magyar társadal
mat, s akkor a színház sem fogja. 
Nem tudom, hívtak-e vendégeket, 
vagy eleve feltételezték, hogy úgy- 
sem jönne senki, ne legyenek kis- 
hitűek, a nyolcvan kilométer au
tóval bő egy óra, s a művészek 
izgő-mozgó emberek.

Ez volt a huszadik fesztivál 
Gyarmaton. Kár, hogy csak ilyen 
volt, de jó, mert volt. Azért jó, 
mert ha minden végsőkig kitartó 
rendezvény kezet nyújt az őt be
mattoló gazdasági helyzetnek már a 
feltámadás esélyét is feladjuk, s 
lehet, hogy nemzedékek nőnek fel 
a balkánivá vált civilizálatlan Ma
gyarországon. Tehát a látottak el- 
lenére azzal a vággyal jöttem el

Balassagyarmatról, hogy két év 
múlva újra jó lenne, ha mehetnék. 
Ha lenne hová. Talán eljön egy 
olyan világ, amelyben újra tisz
tábban szól a színt játszó ifjú 
hang. Addig ki kell tartaniuk a 
rendezőknek. Ha bírják -  köszö
net érte. Biztos, hogy lesz jobb. 
Talán lesz. Lesz? A  falakban ott 
az erő. Költözzön belé a védők 
leikébe. Persze színház nélkül még 
jár a körúti villamos. De a szín- 
házba igyekvők nélkül szürkébb és 
unalmasabb lenne. A jövő színhá
za pedig nem a Körúton készül, 
hanem a tehetségkutatás különböző 
fórumain. Például Balassagyar
maton. Mégiscsak az lenne a jó, 
ha bírnák türelemmel, tehát... két 
év múlva veletek ugyanitt! Addig... 
úgyis színház az egész világ.

Siposhegyi Péter
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