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Már rég elmúlt a nyár, de lapunk kri-
minálisan bosszú átfutási ideje miatt csak
most olvashatók a nyári színházi
előadásokról szóló beszámolók. A kritikai
reflexiókból - remélhetőleg - nem-csak az
egyes produkciókra érvényes
megállapítások hámozhatók ki, hanem az
egész nyári színházi szezon művészi,
műsorpolitikai orientációjáról, az elő-
adásokban megfogalmazott jelenségek
általános tendenciáiról, a nyári színházi
élet tartalmi és formai változásairól is
képet kap az olvasó.

Mindenekelőtt arról, hogy gyökeresen
megváltozott a főváros színházi kínálata.
Hosszú éveken át Budapesten alig akadt
nyári produkció, s ami volt, az is többnyire
csak kikapcsolódást nyújtani akaró
szórakoztató előadás volt. Most viszont
sokrétű, minden közönségréteg igényét
számításba vevő, gazdag műsort kínált a
Szabadtéri Szín-padok Igazgatósága.
Folytatódtak a Dominikánus-udvarbeli
operaelőadások, de bővült a repertoár.
Módosult a Városmajori Színpad műsora;
a hab-könnyű zenés vígjátékok helyett
fajsúlyosabb - bár változatlanul
szórakoztató
 művek kerültek színre (mindenekelőtt A
kaló). (A Városmajorban eddig meg-
szokott program ezúttal Székesfehérvárra
költözött.) A Budai Parkszínpad
megtartotta eddigi profilját, de olyan
 sokak által régen várt - musicalnek is
otthont adott, mint a híres-hírhedt Hair.
(Az már más kérdés, hogy az eredmény
igencsak elmaradt a várakozástól!) A
Margitszigeti Szabadtéri Színpad repre-
zentatív, nagy produkcióknak adott helyet
( A csárdáskirálynő, Carmen stb.). A
Körszínház képviselte az állandóságot
 programjának irányultsága, stílusa,

eszmeisége már-már a megmerevedés
veszélyét hordozva változatlan. Több
helyen, több műfajban színesebb válasz-
tékot talált tehát a néző, s ráadásul a
programok nem csupán egy hónapra kor-
látozódtak, gyakorlatilag egész nyáron
mindig volt valami színházi jellegű prog-
ram a fővárosban.

De nemcsak Budapesten gazdagodott a
nyári játékok repertoárja. Pesten és
vidéken a műsor gerincét a magyar
szerzők darabjai alkották. A külföldi
szerzőket Euripidész, Shakespeare, Aphra
Behn, Brecht, Krleza képviselte, s a
névsor önmagában is mutatja, hogy a
megzenésített nem túl igényes francia
vagy angol bohóságok helyét a klasszi-
kusok avagy a ma már annak számító
szerzők foglalták el. A múlt századi vagy
az e század első évtizedéből való darabok
(Tisztújítás, Pártülők, Annuska) mellett
feltűnően sok volt a kortárs szerző
történelmi tárgyú darabja. Mindkét típusú
művek létjogosultságát a nyári
előadások helyszíneinek történelmi
múltja, levegője vagy a helyszín termé-
szeti adottságai, építészeti együttesének
stílusa is magyarázza, de alighanem
lényegesebb indítéka is van a történelmi
témák népszerűségének: a nemzeti múlt
iránti fokozódó érdeklődés. Míg a tény-
irodalom hallatlan népszerűsége azt
mutatja, hogy az érdeklődés egyik kitünte-
tett időszaka a közelmúlt, a drámairo-
dalom inkább a régmúltban keresi témáit.
Az utolsó előtti Árpád-házi királytól, Kun
Lászlótól a török időkig terjed az az
időszak, amelyet végigpásztáztak a
bemutatott darabok szerzői. Érdekesség,
hogy két író is (Szakonyi Károly és
Nyerges András) olyan történelmi
esemény drámai feldolgozására vállal-
kozott, amelyre az elmúlt években vi-
szonylag kevés figyelem fordítódott: a
Rákóczi-féle szabadságharcéra. A drámák
és az előadások egy része áttételesen, a
történelmi kor kapcsán általános
társadalmi-politikai kérdéseket is igyeke-
zett megfogalmazni (Kun László szerelmei,
A festett király, A ördög győz mindent
szégyenleni), míg mások elsősorban a
történelmi témában rejlő látványos-

ságra koncentráltak. Jó pár előadásban
(Kardok, kalodák; János, a vitéz) kaptak
főszerepet a nemzeti múltat, a nemzeti
érzést megtestesítő rekvizitumok, min-
denekelőtt a nemzeti zászló, ám csupán a
látványosság, a hatáskeltés kedvéért.
Pedig az írói anyag esetlegességeit, az
előadások hevenyészettségét nem ellen-
súlyozhatja a fölös számban használt
nemzeti színű pántlika vagy hatalmas
lobogó.

Új vonása volt az idei színházi nyár-nak
az is, hogy nemcsak a felnőttek színházi
igényeinek kielégítésére gondoltak a
szervezők, hanem a gyerekekére is.
Gyulán folytatódott az évek óta sikeres
strandszínház (Benedek Elek-mesét
játszott a Grópius Társulat), de Egerben
és a Városmajorban is láthattak előadást a
kicsinyek (a Hamupipőke finn változatát,
illetve a Micimackót), sőt a Margitszigeten
nálunk újszerű, egész napos komplex
program várta a családokat.

S nemcsak a műsorszerkezetben követ-
keztek be érezhető változások, hanem az
előadások egy részének művészi szín-
vonalában is. Ennek egyik oka nyilván az
volt, hogy a korábbiaknál több olyan
rendező (Ács János, Ascher Tamás,
Babarczy László, Csizmadia Tibor, Dar-
vas Iván, Garas Dezső, Sándor Pál,
Szinetár Miklós, Zsámbéki Gábor) vál-
lalkozott szabadtéri produkciók rendezé-
sére, aki ezt a feladatot ugyanolyan
komolyan veszi, mint a „téli" szezonbeli
előadásokat.

Annak ellenére, hogy a megyék, a vá-
rosok gazdasági lehetőségei egyre szűkö-
sebbek, s a nyári kulturális események fi-
nanszírozására is mind kevesebb pénz jut,
az 1985-ös nyári szezon összképét
mégsem a nehézségek jellemezték, sokkal
inkább az az igényességre való törekvés,
amely a darabválasztásban és a művészi
megvalósításban egyaránt többnyire tetten
érhető volt. Ahol viszont vagy a mű-sor
kialakításában, vagy az előadások
kimunkálásában vagy mindkettőben el-
maradt a körültekintő munka, ott - még
telt házak esetében is - megkérdőjeleződik
a nyári színház létjogosultsága.


