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I.

GÁBOR ISTVÁN

Margitsziget, Városmajor,
Budai Parkszínpad

A kőszínháznak nincsenek lényeges kiegészítői,
legföljebb a ruhatár és a büfé. Hogy ennek a
kettőnek a színvonala, minősége, terjedelme stb.
miképpen befolyásolja a színházlátogatást, azt
egyszer talán felderítik még művelődésszo-
ciológusok. Most azonban nem a színházépületek
tágasságáról, kényelméről számolok be, ha-nem a
szabadtéri színpadokról. Ezeknek viszont lényeges
tartozékai és járulékai vannak. Szegeden például a
Tisza, a házi kolbász és a sör, Gyulán a Várfürdő
és maga a XIV. századból származó vár,
Szombathelyen az Isis-szentély, a Margitszigeten a
Duna két ága vagy a szigeti séta előadás előtt és
után. Ami azt jelenti, hogy télen az ember
kifejezetten a színházért megy színházba. Nyáron ?
Néha az embert az a kivételes szerencse érheti,
hogy nemcsak kellemesen eltölti az idejét valahol a
Szigeten, hanem utána még kultúra is van. Jó
lenne tudomásul venni: nyáron kissé fordított az
arány, és időnként a kultúra tölti be a járulék
szerepét. Persze, senki-nek sem közömbös, hogy
milyen ez a járulék.

A tartozékok sorából egyről azonban aránylag
keveset beszélünk, ez pedig az időjárás.

Hősiesség Margitért

Július 11-én este 8 és 9 között hős voltam.
Azért tudom ilyen pontosan a dátumot, mert ép-
pen ennyi ideig esett az eső, miközben Faust
enyhe rábeszélésre és Margit alakjának feltűné-
sére eladta lelkét Mefisztónak. Az úr akarhatta,
hogy Mefisztó csele kudarcot valljon, mert a
bizonyítás közben később megszűnt a zápor, és a
második felvonástól kezdve szinte zavartalanul
élvezhettük a Faust előadását a Margitszigeten.

Sokunk hősiességének a Magyar Nemzet
operakritikusa másnapi bírálatában elismeréssel
adózott. Joggal tehette, hiszen nem csekélység egy
teljes órát esőben ülni. Hát még énekelni, zenélni!

Komolyra fordítva a szót: rendben van, hogy a
nyári produkciót nem lehet, nem szabad - és nem
is igazságos - ugyanolyan mértékkel mérni, mint
a kőszínházét. Az azonban már nincs rend-jén,
hogy az időjárás viszontagságai közül az eső
értelmetlen próbára tegye a nézők kedvét, türel-
mét, a művészek művészetét, egészségét. Fedjék
be tehát ponyvával azokat a szabadtéri színpado-
kat, amelyeknél az igazgatóság igényt tart bizo-
nyos fokú művészi színvonalra.

Tudom, hogy nyitott kapukat döngetek, hiszen
ez nem a szabadtéri színpadok igazgatóságán
múlik, de még csak nem is az igazgatóságokat
irányító tanácsokon. Húsz millióról hallottam -
nem tudom, elég hiteles-e a forrás, és pontos-e az
adat -, ennyibe kerülne állítólag a Margitszigeti
Szabadtéri Színpad nézőterének befedése,
gombnyomásra összecsukható és ki-



nyitható tetőzettel. Némely fölöslegesnek tűnő,
mostanában épült vidéki középület költségeihez
mérten talán nem is olyan nagyon drága, de az
ország teljesítőképességéhez képest igen.

Van azonban egy ellenjavaslatom. Közgazdá-
szok, művelődés-statisztikusok kíséreljék meg
kiszámítani, hány forintnyi bevétel esett ki 1965
óta - akkor nyílt meg újból a szigeti színpad -
csupán azért, mert esős vagy bizonytalan volt az
idő; a valószínűségszámítás sémái alapján pró-
bálkozzanak meg matematikusok annak kiszá-
mításával is, mennyivel növekedett volna a be-
vétel, ha a közönség tudja, hogy előadás közben
nem kap esőt a fejére. Az összegekhez tessék
hozzátenni az úgynevezett esőnapokra jutó költ-
ségeket, más produkcióknál azt a forint-többletet,
ami az előadásnak az Erkel Színházba való
beviteléhez szükséges. És ekkor a műsorok er-
kölcsi oldaláról - mint kiszámíthatatlan tényező-
ről - nem is beszéltem.

Lehet, hogy sokba kerül a fontosabb nyári
színpadok alkalmi befedése, de a kieső bevétel
sem csekélység. A különbség csupán annyi, hogy
az egyikre - a bevételcsökkenésre - van költség-
vetési fedezet, a másikra nincs. Működik azonban
ezzel szemben a gazdaságirányítás új mód-szere.

Jóslatok kudarca

Hagyjuk az időjárást, elég sok bosszúságot
okoz ahhoz, hogy értékén felül ne foglalkozzunk
vele. Sokkal lényegesebb számunkra az idei nyár
egyik kulturális szenzációja, és ez a West Side
Story volt a Budai Parkszínpadon. Valljuk meg
őszintén: jóslatok és balhiedelmek ellenére lett
szenzáció. Óvatosan, egy diplomata megfontolt-
ságával nyilatkozott ismeretlen kezdők színpadra
vonultatásáról még e színpadok igazgatója is,
megcsipkedte kis fogalmazványában Vámos
Lászlót a hétfői lap is. És kiderült, hogy Vámos-
nak, a West Side Story rendezőjének lett igaza.

Nem azért, mert egy előzetes rádiós nyilatko-
zatában Vámos éles határvonalat húzott a West

Side Storyból készített világhírű, többszörös
Oscar-díjas film és az ugyancsak világhírű ko-
rábbi színpadi forma között. A film ugyanis, ha
kitágítja is természetesen a modern Rómeó és
Júlia-történet játékterét, lényegében ugyan-azokra
a cselekvési és mozgáselemekre épít, mint az
eredeti musical. A követelmények is, mint minden
valóban értékes musicalnél, nagyjából azonosak.
(Megsérteném az olvasót, ha felsorolnám ezeket a
követelményeket.) A különbség inkább annyi,
hogy ezen az óriási hatású filmen minden
musical-beli érték és tulajdonság felerő-

södik. Az pedig elidegeníthetetlen joga a néző-
nek, hogy ilyen alapon egybevesse a West Side
Story-filmet - ha látta - a színpadi produkcióval.

A szerencsés boldogok közé tartozom, láttam a
filmet. És szerencsés nézőnek tekintem magamat,
hogy a Budai Parkszínpadon Vámos
rendezésében is láthattam. Olyan fiatalokkal, akik
két éve jórészt ezeknek a remek szerepeknek az
eljátszására szerveződtek stúdióvá az Operett-
színházban. Értelmes munka folyhatott ott, mert
értelme az előadáson feltétlenül megmutatkozott.
Összekerült a színpadon egy együttes, amely a
lényegre koncentrált, a zene, a tánc, a mozgás, a
színpadi kifejezés összhangjára. És olyan igazán
profi-művésznő, mint a kivételes tehetségű és
fegyelmű Galambos Erzsi társaságában színre
lépett néhány, majdnem teenagerkorú ifjú, akik
szinte köznapi énjüket alakították át stilizáltan
groteszk, vad, modern mozgássá.

Nem áll szándékomban kritikát írni a West Side
Storyról, megtették ezt már az újságok (s
lapunknak ugyanebben a számában Hermann
István - a Szerk.), és egy kivételével jogosan
dicsérték is a szabadtéren előadott, az Operett-
színház szezonkezdő újdonságának is szánt pro-
dukciót. Ide most már csak egyetlen megjegyzés
kívánkozik, ha tetszik, akár önkritikus formában
is: a futurológia kezd már tudománnyá előlépni,
azért jobb lenne azt a tudósokra bízni. A szakma
pedig előlegezzen több bizalmat olyan játékhoz,
ahol a kockázat egyébként sem túlságosan nagy.
Mert végtére is, milyen kár származhatott volna
abból, ha a West Side Story csak fele ilyen jól
sikerül? Azt hiszem, nem sok. A maliciózus
jövendölés, az irigységgel párosuló elkedvetle-
nítés ennél jóval több és nagyobb kárt okoz.
Nemcsak a Budai Parkszínpadon persze, hanem
az egész ország színházi életében is.

Operett minden áron

Régóta gondolkodom azon, hogy a budapesti
szabadtéri színpadok története - és ebben a be-
számolóban elsősorban a fővárosi nyárról esik
szó - tükrözi kissé hazánk kulturális életének
történetét is. Vagy talán még annál is többet .. .

Nem vagyok történész, ezt a párhuzamos tör-
ténelmet bizonyára nem én fogom megírni.
Vázlatát azonban önzetlenül közlöm: első perió-
dusa az ötvenes évek kezdetére esnék, amikor a
szabadtéri színpadok dömpingje, a poros köz-
terek szélén épített kényelmetlen padsorok erdeje
mintha a vas és acél országa mellé külön a
szabadtéri színpadok hazáját is megteremteni
óhajtotta volna. Olyan színpadok országát, ahol



mindent szabad. Furcsa ellentmondás : a kőszín-
házak műsorában erős kontroll, a nyári műso-
roknál a kalmárok legteljesebb szabadsága. Nem
ez volt az egyetlen ellentmondás a korszak
művelődéspolitikájában, de ez sem lényegtelen.

Az újabb periódus ebben a történetben a sza-
badtéri színpadok fokozott visszaszorítása és
megszüntetése volt. Életképes színpadok is
gazdátlanul maradtak éveken át, némelyeket pe-
dig a tanács sebtiben lebontatott. Ez volt az az
időszak, egészen 1965-ig, amikor néhány évadon
át a szigeti színpadot senki sem volt hajlandó
birtokolni, és amikor a nyári előadásokat éles
polémiák helyettesítették különböző rangos kul-
turális intézmények között. Aztán a felszabadu-
lást követő évekre emlékeztetően szinte hetek
alatt újjávarázsolódott a Margitszigeti Szabad-téri
Színpad, majd egy bölcs ötlettel a három
legnagyobb pesti nyári színházat közös vezetés-
ben egyesítették. (Ismét nem a témába vág, de
érdemes megemlíteni, hogy az ország politikai,
gazdasági, kulturális decentralizálódásával pár-
huzamosan nyaranként a kulturális élet buda-
pesti központja helyett sok kis vidéki központ
kezd kialakulni, rendkívül örvendetesen. Más
kérdés, hogy ez mindössze egy hónapig tart;
utána Budapest hegemóniája újból és újból
visszatér.)

Van valami a szabadtéri színpadok történeté-
ben, ami eddig sikerrel vészelt át minden vihart,
viszályt és vitát. Ez: az operett. Prózában a Kör-
színház jóvoltából eljutottunk már nyáron a
Kalevaláig, operai előadásokban európai rangú
Faustig és Pillangókisasszonyig, operettben
azonban a Cirkuszhercegnőtől csak Az ördög-
lovasig.

Fölösleges ezért egyetlen zokszót is ejteni; ha
van ilyen igény a közönségben - és ki vitathatná,
hogy bőségesen van ? -, akkor tudomásul vehet-
jük, hogy a Hold benépesítése sem létezhet majd
(ha abban mi magyarok is valamilyen kis szerep-
hez jutunk) a Csárdáskirálynő nélkül. Nem nehéz
megjósolni, hogy húsz év múlva is humoristák
élceinek céltáblája marad az operett - és marad az
operett.

Nyáron is, noha arányaiban kissé visszaszo-
rult. Legalábbis Pesten. Ahol a Fővárosi Sza-
badtéri Színpadok Igazgatóságának létrejöttével
kialakult a három nagy színpad egyéni műsor-
arculata is. Tavaly a Feneketlen-tó partján hono-
sult meg nyaranként az operett, az idén a Város-
majorban. Az elmúlt nyári szezonban kisebb-fajta
nem hivatalos vidéki fesztiválként, az idén úgy,
hogy két vidéki színház, a győriek és a szolnokiak
társulata mutatkozott be. Nyilván oly

módon, hogy a színpadok közös igazgatósága e
színházak legjobb produkcióját kívánta Pestre
hozni.

Ami persze a valóságban tavaly sem volt így,
még kevésbé teljesül az idei nyáron. Pedig az ötlet
jó, megvalósításra is alkalmas: ha a közönség
operettet akar, és ha ezek a pesti színpadok a
zsebükre is gondolnak, akkor ki kell választani
azokat a vidéki előadásokat, amelyek igényt tart-
hatnak országos érdeklődésre is. Sőt, ennél is
tovább megyek. Hajdanában, a vidéki színházak
fesztiváljai idején ismeretes volt az a jelenség,
hogy a rátartibb vidéki együttesek egyik-másik
előadásuk előkészítésénél már megcélozták a
fesztivált. Úgy készítették el a szereposztást, a
rendezői terveket, hogy ez a darab megy majd a
fesztiválra.

Érdemes lenne ugyanezt megcsinálni most is,
némely operett műsorra tűzésénél számításba
véve, hogy ezt majd Budapesten is elő lehet adni.
A költségekbe beszállhatna a budapesti
szabadtéri igazgatóság is - ha fantáziát lát a pro-
dukcióban -, és ez már bizonyos rangot és szín-
vonalat biztosíthatna.

Nem így van jelenleg. Hagyjuk a tavalyi nyári
szezont, ne vájkáljunk a múltban, de beszéljünk
őszinte szóval arról, hogy a Városmajori Szabad-
téri Színpadon olyan ördöglovas-előadást láttunk,
ami nem válik bizony a győriek dicsőségére. Több
személyes tapasztalat nyomán tanúsíthatom,
hogy nem ez az átlagos színvonal; ám a
városmajori szint mélyen ez alatt volt. Talán nem
szükséges elemző bírálatot adnom évtizedes
operettmanírokról, bonviván- és komikus-
beidegződésekről, szegényes, vézna balettről,
alapos fésülésre váró, álhazafias librettóról, ízet-
lenségekről. Elégedjünk meg annyival, hogy ez az
előadás aligha hozott túlságosan sok erkölcsi
hasznot a győrieknek. Az anyagi hasznot is - noha
nem ismerem a pénztári eredményeket - erősen
kétlem.

Nem ez történt viszont a szolnokiakkal, akik
egy meglehetősen lapos történetet nagyon jól
sikerült zenei tálalás kíséretében - Majláth Júlia
érdemeként -, s egészen kitűnő előadásban
mutattak be a Városmajorban (Ne szóljatok bele!).
Ritkán láthatott a pesti közönség - amelyet
egyébként sem kényeztetett el a színházi szezon -
ennyi ízléses, okos ötletet, ennyi jó színészi és
rendezői törekvést egyetlen zenés produkcióban.
Ide kívánkozik a rendező, Bor József neve, s
néhány olyan színészé - Huszár Lászlóé, ifj. Újlaky
Lászlóé és mindenekelőtt a kivételes humorú
Halász Lászlóé -, akik egy nem túlságosan igényes
szövegre nagyon szilárd, művészi-



leg jól megfogalmazott színpadi építményt emel-
tek.

Nem szeretnék közhelyek útvesztőibe tévedni, s
valamiféle olyan következtetést levonni ebből a
két előadásból - meg a Friedrichstadt Palast
kitűnő revüműsorából a Budai Parkszínpadon -,
hogy a könnyű műfajt roppant nehéz jól csinálni.
Pedig közhely ide, közhely oda, lényegé-ben
mégiscsak ez az igazság. Rossz előadást télen is
láthat a közönség, akár színházba jár, akár a
televíziót nézi. A nyár az valami egészen más.
Lehet, hogy kevésbé ünnepélyes öltözetben ül be
bárki is a szabadtéri nézőtérre, lehet, hogy két
pohár sör, kiadós strandolás után vált jegyet, de
színháznak ez sem adhat felmentést a szín-vonal
alól.

A nyári produkciónál sok minden elvész: a
zenei hangok megfelelő aránya, szintje, a filozó-
fiai gondolatok mélysége, a gazdag fantáziájú
díszletek sokasága. Egy azonban csorbítatlanul
megmarad, sőt nyáron fölerősödik: a színészi
játék, a színpadi munka minősége.

II.

HERMANN ISTVÁN

Egy színház megelevenedik

A West Side Story a Budai

Parkszínpadon

A megelevenedő színház a Fővárosi Operett. A
megújulás azonban nem jelenti azt, mintha
régebbi hagyományaival szakítani akarna, és a
nagyoperett-stílust egyszerűen háttérbe szorítaná.
Ma azonban ez kevés. A West Side Story nem
operett. Nem is balett, nem is show, és nem is
musical úgy, mint a néhány évtizeddel ez-előtti
musicalek. Külön világ, mely csak azt bizonyítja,
hogy a színpad csak akkor lehet élénk, ha minden
darabnak megvan a külön világa. Nagyon is
kategóriákban szoktunk gondolkodni és játszani,
most azonban az Operettszín-ház fiataljai nem
műfajt játszanak, hanem dara-bot. Mégpedig ezt a
darabot és nagyon sikeresen.

A siker nem akkor kezdődik, mikor a függöny
felgördül. Igaz, a tánckar már akrobatikus
ügyességgel mozog, de a színpad hideg marad.

A hangulat sokkal közelebb van A Pál utcai
fiúkhoz, mint a West Side Storyhoz. Csak a grund-
probléma él, a jelek és a cápák Lebensraumja, s
így mindaz, amit zenében és koreográfiában
kapunk, odaillő ugyan, s valahogy mégis sivár. A
fiatalok félnek a színpadon, első mozdulataik
ezek, még nincsenek benne a drámában. Talán
azért is, mert még nincs dráma. S az ex-pozíciót
eljátszani vagy eltáncolni, elénekelni hihetetlenül
nehéz. Ehhez érettség kellene. Itt tűnik ki a gárda
éretlensége. Lendület helyett kényszeredettség
látszik, és bármennyire fiatalos a mozgás, mégis
görcsös. Nem érzik, hogy már akkor szól a darab
valamiről, amikor még sem-miről sem szól, már
akkor emberi sorsok forog-nak kockán, amikor
ezek még meg sem jelennek. S a színpad kínosan
kong. Talán a szabadtér miatt is. Hiszen a dráma
éppen a tér zártságáról szól, a negyed embertelen
világáról, a vasépítményű bérházvilágról, itt pedig
a vasak mögött csendesen bóbiskol néhány
szomorúfűz, hogy kontrasztot teremtsen, nem
éppen helyénvaló módon, a jetek táncához. S ez
még inkább A Pál utcai fiúkat intonálja. A
grundról van szó és nem az utcarészletről. Arról,
amit majd beépítenek és nem arról, amit még nem
építettek be. Két csoportról szól ekkor a darab, de
nem parvenük-ről, bevándoroltakról és
gyökértelen őslakosokról. A tánckar előrelendül,
eltáncolja a magáét, s azután minden elcsöndesül.
Pedig a West Side Storyban nincs csend. Illetve ha
csend van, az is hangzik. Gondoljunk a
pszichológiai oknyomozó dalra a későbbiekben,
mely nagy zenebonában oldódik.

Egyszóval a néző félti az előadást. Különösen
akkor, hogyha ismeri a filmet vagy a hanglemez-
felvételeket. De attól a pillanattól kezdve, amint
Tony és Maria megismerik egymást, amint a
táncmulatságot Vámos László beállítja, ez a féle-
lem oldódik. Hirtelen minden átalakul, az embe-
reknek céljuk lesz, mindenütt sűrűsödik a
feszültség, jelentősége lesz a mimikának, a tánc-
nak és mindennek. Nemcsak azért, mert félre
akarják vezetni a sheriffet meg a rendőrt, hanem
azért is, mert a félrevezető mozdulatok mögött is
indulatokat rejtegetnek, melyek minden pil-
lanatban kirobbanhatnak. S éppen itt kezdődik az
igazi megújulás. Legalábbis ez az első mozzanata.
Minden állandóan a pattanásig feszült, és nem
tudni, mikor robbannak ki ezek a mögöttes
indulatok. Az operettben erről szó sincs. Az ope-
rettben vannak álcázott indulatok egy-egy pilla-
natig, vannak szenvedélyek, furcsaságok stb., de
ez az állandó fűtöttség teljességgel hiányzik. Ezt a
fűtöttséget vezeti le Vámos László rendezése




