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Az előjelek korántsem voltak kedvezőek.
Bizonyos értelemben már évek óta tart a
korábbi másfél évtized fellendülése után
a szabadtéri színjátszás stagnálása, s fél-
hettünk tőle, hogy most sem lesz más-
ként. Lehetett tartani attól is, hogy szín-
játszásunk feltételeinek romlása ide is
„begyűrűzik", vele együtt a középszerű-
ség, a szürkeség, a kedveszegettség, a kom-
mercializálódás, a közönség más irányba
fordulása, a „vásárlóerő" gyöngülése, s
ezek a tendenciák - így együttesen - még
valamiféle hegyomlást is eredményez-
hetnek. A magyar szabadtéri színjátszás
irányításában hagyományos a szétszórt-
ság, az improvizálás, a tervezési képte-
lenség, ami összefüggött az országos és
helyi mecenatúra bizonytalanságaival, ha-
tározatlan támogatási szándékaival és
összegeivel. Ebben a tekintetben még tá-
mogatást gátló állásfoglalások, irányelvek
is voltak vagy vannak. Az országos
irányítás a gazdasági nehézségek és kü-
lönböző elvonások következtében való-
sággal kihátrált az egyes dotációs szfé-
rákból, s ezért szükségessé vált a szabad-
téri színjátszás „racionalizálása", a kapa-
citások, formák, keretek koncentrálása,
jobb kihasználása. Helytelen volt azon-
ban az egészet besorolni a szórakoztatás,
méghozzá az önfeledt (?) nyári szórakoz-
tatás övezetébe, azzal a következmény-
nyel, hogy akkor a működésüket támo-
gatni nem lehet, legalábbis állami kere-
tekből nem.

Mindezek ellenére idén stagnálásról
igazán nem beszélhetünk. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy még mindig
élnek azok a beidegződések, hogy humá-
nurat, önmagunkat feltárót, identitásun-
kat keresőt, nemzetit-magyart, korszerűt,
közösségi érdekűt mégiscsak csinálnunk
kell. Tovább éltek bizonyos „tartások"
Szegeden, Gyulán, Egerben, Szent-
endrén, Pécsett, Boglárlellén, újabbak is
keletkeztek (például Tatán, Esztergom-
ban), s voltak törekvések Budapesten is,
más kérdés, hogy milyen eredménnyel.
Elismeréssel szólhatunk arról, hogy pél-
dául a Vidám Színpad nagy ügyességgel
és művészi fegyelemmel, ízlésbiztonság-
gal bontakoztatta ki a Hild-udvarban ze-
nés vígjátéksorozatát, Miskolc pedig kellő
szívóssággal és nem kevés áldozatkész-
séggel tette ezt három játszási helyen is,

bár maga a program még mindig erősen
féloldalas. Felhajtó tényező volt az előbe-
mutatók gyakorlata mindenekelőtt Gyu-
lán, ahol az idén szinte valamennyi be-
mutató ilyen volt, de követői között ott
volt a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Kis-
várdai Várszínház is. S lehetségesek más
továbbjátszások is a következő kőszín-
házi évadban az Agria Játékszínből, a
Pécsi Nyári Színházból, valamint Boglár-
lelléről. Ez mindenekelőtt az erők, a kapa-
citások jobb koncentrálását, kihasználá-
sát is jelenti, két évad (nyári és kőszín-
házi) nyer belőle, bár az előbbi olykor
némiképpen veszít is vele (a kőszínházi
évadra esetleg jobb szereposztással és ki-
dolgozottabban viszik át). A stagnálást
cáfoló kezdeményezések közé tartozik Ke-
rényi Imre Csíksomlyói passiója a veszp-
rémi várszínházi játékokon; a további ter-
vek egyébként arra utalnak, hogy a veszp-
rémi vár a jövőben a dunántúli szabadtéri
színjátszás jelentős fórumává fejlődhet.
(Az előbemutató Székesfehérvárott volt.)

A műsort tekintve feltűnik a magyar
drámai hagyományok, klasszikusok, fél-
klasszikusok, a mai magyar dráma iránti
fokozott érdeklődés. Gyulán színre vit-
ték Háy Gyula Mohácsát és Sütő András
Álomkommandóját, előbemutatóként „fel-
újították" Sánta Ferenc Éjszaka című mű-
vét, „musicalesítve" színpadra tették Mik-
száth Új Zrínyiászát, táncdrámává „költöt-
ték" át Veress Sándor, Petrovics Emil
egy-egy művét, felújították A csodálatos
mandarint - azaz teljesen magyar nyári
évadot csináltak. Kisvárdán - hosszú
szünet után - újra visszaadták a magyar
színpadnak Szigligeti II. Rákóczi Ferenc
fogsága című történelmi játékát, s
próbálkoztak Móricz Sári bírójának
modernizálásával is. Egerben Tamási
Énekes madarával debütált a város előtt az
új direktor és a társulat: a várjátékok
műfajában pedig egy nemesebb töltetű
Páskándi-darabbal kísérleteztek. Pécsett
újszerű rendezői értelmezésben színészi
és szcenikai bravúrt eredményezett az Úri
muri előadása. A sajtóban, a szak-mai-
kritikai közvéleményben változatlanul
szabadtéri „Prügelknabe-szerepet" be-
töltő Kőszegi Várszínház ezúttal olyan
magyar mesterművet (Weöres A kétfejű
fenevadját) tűzött műsorára, amely örven-
detesen került be az idei nyári modern
magyar drámareprízek sorába. Egy jó elő-
adással ki is kerülhetett volna az említett
sanyarú recepciószériából az ott dolgozó
rendező és együttese, kellő elmélyültség-
gel, gondolati és stílusérzékenységgel.
(Minő kár, hogy erre a „rehabilitációra"
önhibájukból nem került sor.)

Vegyük ide még, hogy Szegeden a koráb-
biaknál jobb dramaturgiai felépítéssel, a
hagyományok és egy mai koreográfusi-
rendezői szemlélet és alkotóművészet
szép szintézisével került színpadra a
Boszorkányok, varázslatok című monu-
mentális táncjáték. Színre került a Ma-
gyar mise a Margitszigeten és Szegeden
is, tovább növelve a korunk, társadal-
munk, nemzetünk-népünk identitását ke-
reső-kifejező, méltán nagy érdeklődést
és sikert keltő produkciók számát. A ma-
gyar bemutatókon belül majdnem egyen-
súlyban voltak az ősbemutatók és a rep-
rízek.

S még egy ide tartozó eredmény és gon-
dolat: e magyar művek előadásaival foly-
tatódott az a tendencia is, amelyet úgy
jellemezhetnénk, mint a közönség és a
róla szóló művek egymásra találása. Le-
het, hogy a városmajori kabaré-ősbemu-
tató (Romkabaré) esetében ez a találko-
zás azért maradt el, mert az előadás -
virágnyelven szólva - túlment az identi-
tás megtalálásának határain?

Külföldi szerzőket tekintve színpad-
jaink a szanszkrit meséknél, Shakespeare-
nél, Moliére-nél, Goldoninál és Jarrynál
alább nem adták. A Körszínház még min-
dig „defenzívában" van, A papagáj me-
séivel igazában csak egy közművelődési
célokat is alig szolgáló divatrevüt kap-
tunk. A pécsi Macbeth-bemutató minden
részértéke, szépsége ellenére sem győ-
zött meg igazán a dráma- és színházmű-
vészet, valamint a táncjáték összeolvasz-
tásának előnyeiről és értékeiről. A szent-
endrei Scapin az idén tovább érett, a jel-
lemkomédia felé mélyült. A kisebb tá-
mogatást és figyelmet kapott óbudai Szmir-
nai komédiások csak a különböző színhá-
zakból jött színészek jobb képességeire,
itt-ott már kiküzdött stílusérzékére fi-
gyelmeztetett, s arra is, hogy az ilyesmit e
pazar helyszínen, természetes színpadon
komolyabban kellene venni. A boglárlel-
lei Übü király egyszerre bizonyította egy
kiváló színész rendezői tehetségét, és a
blődli, az abszurd alapművének szelle-
mes, elég mélyre hatoló adaptálhatósá-
gát. A Cyrano szegedi transzponálása
kényszerlépés, egyúttal igyekvő rende-
zői-színészi-szcenikai áttelepítés is volt,
de igazában ez a produkció hívta fel a
figyelmet a nagy - filozofikus mondani-
valójú - klasszikus művek hiányára.

A zenés színházi (zenedrámai) paletta
mind műsorpolitikában, mind teljesítmé-
nyekben eredeti, érdekes, kiemelkedő
értékeket is hozó. A szegedi Rigoletto
lenyűgöző hatású, újfajta asszociációkat



is keltő sorsdrámaként, a szentendrei Ha-
mupipőke roppantul szellemes alternatív
színházi produkcióként, az egri felújított
Sevillai borbély sziporkázóan modern víg-
játékként hatott, tanújeleit adva a mai
magyar operaművészek (rendezők, éne-
kesek, tervezők) kiváló tehetségének. A
margitszigeti Aidában egy újfajta, popu-
láris, tanító-elgondolkoztató, mára is
asszociáltató rendezői koncepció
birkózott a művel, s a nemes szándékú
„birkózó", Koltay Gábor több tekintetben
alulmaradt e küzdelemben. Ugyanakkor a
Magyar mise színrevitele itt műfaj- és
stílus-teremtő győzelem volt. A tatai Bánk
bán értelmezési újdonságokat is hozott,
nem-csak hagyományt újított fel, és
színpadot újított meg. Kiemelkedő tett a
világ musical-rockopera irodalmához való
újabb igazodás: A nyomorultak szegedi
színre-vitele mind a rendezőnek, mind a
Rock Színház együttesének és
vendégeinek kiváló teljesítménye. A
zenés vígjáték-irodalom jobb darabjai
kerültek színre, esetleg transzponálásra is
a Vidám Szín-pad gondozásában,
közöttük például A kaktusz virága,
ízlésesen, népszerűen, a két főszereplő
elragadóan kimunkált ka-
rakterformálásával.

A táncdráma ezúttal kisebb mérték-ben
volt jelen a szabadtéri programban, de
ezek között is figyelemre méltók a már
más vonatkozásban említett szegedi
Boszorkányok, varázslatok, Eck Imre új-
fajta Csodálatos mandarin-koreográfiája s
„társművészetként" a Magyar mise, az
Aida és a Rigoletto táncbetétei, összete-
vői. Itt említjük meg Gyurkó László Don
Quijotéjának gazdag fantáziájú, újfajta
értelmezésű felújítását a Hilton-szálló
Dominikánus-udvarán, amely igazában
mozgásszínházi produkció volt, s kivá-
lóan ötvözte a prózai és a pantomimikus-
mozgásszínházi elemeket abszurd-gro-
teszk szemléleti és stílusmozzanatokkal.

A szabadtéri színpadok közül egyesek
bizonytalanul találták meg „identitásu-
kat", mint például a budapesti és a kő-
szegi. Mások valósággal új erőre kaptak,
mint a szegedi, gyulai, egri: és mint lát-
tuk, új „indítások" is voltak. Örvendetes
Sík Ferenc, Békés András, Szinetár Mik-
lós rendezői, Novák Ferenc koreográfusi-
rendezői „másodvirágzása", de effajta
művészeink csatasorba állása - nyáron,
számban - nem kielégítő. Tervezőmű-
vészeink közül csak Székely László és
Wieber Mariann hozott újat és korszerűt,
és sok volt a botladozás, a szürkeség, a
kifejezetten szakmai hiba. A magyar ba-
lettművészet nagyjai (akár együttesben,

akár egyénileg) többségükben távol ma-
radtak a nyári programtól. Az operamű-
vészek közül a külföldiek többnyire nem
váltották be a hozzájuk fűzött reménye-
ket, míg a magyarok bizonyítottak, gyak-
ran kiemelkedő teljesítményeket nyúj-
tottak, mint például a szentendrei Hamu-
pipőkében. A színészek között több volt a
középszerű (tudniillik teljesítmény), mint
az egészen kiváló, s változatlanul tart a
tendencia: a legjobbak mintha tartóz-
kodnának a szabadtéri szerepléstől. Szí-
nészi játékban kevesebb volt az elmé-
lyültség, a megújulásra törekvés.

A közönség - ha az előadásokat jól
propagálták és szervezték - a legjobb pro-
dukcióktól igazán nem tartotta távol ma-
gát, sőt olykor nagyon nagy számban se-
regelt, lelkesedett, ünnepelt, köszöntött.
Erezhető volt mégis a vásárlóerő csökke-
nése több szabadtéri színpadon, s az is,
hogy a kifejezetten szórakoztató produk-
ciók iránt meredeken szökik fel az érdek-
lődés. Egészen biztos, hogy jövőre szer-
vezettségben, jelentékeny művészi erők
részvételében és koncepcióban több kell.
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Folyamodvány
életben maradásért

Sütő András új drámája
a Gyulai Várszínházban

Adorno nevezetes tételét, miszerint
Auschwitz után nem lehetséges többé mű-
vészet, Sütő András drámájának hősei
ekképpen szövik tovább:

„DR. M.: A fejemhez vágod, amit nem
mertél megírni?

MANÓ: Amit nem hagytak megírni!
De tudom már.. .

DR. M.: Mit tudsz, te lázadó háftling?
MANÓ: Hogy Auschwitz után nincs

versírás! Auschwitz után a drámát sem
írni kell: hanem megakadályozni! Elhárí-
tani! Es tiltakozni, tiltakozni fulladásig,
Hauptsturmführer úr!

DR. M.: Tűzfalakon? A fiad módjára?
Kerítéseken üvölteni a törvényes rend
ellen?

MANÓ: Tűzfalakon! A közömbös Isten
homlokán - a törvénytelenség halál-tánca
ellen, följelentve minden pillanatban a
följelentőket!"

Az új mű persze korántsem valamely
művészetfilozófiai gondolatsor illusztrá-
lására jött létre, s még csak nemis a „szá-
zad botrányának" fegyelmező mementó-
jául, hanem jelen idejű emberi kiszolgál-
tatottságok elleni protestálásként, jelen
idejű történéseket vetítve a múlt sötétlő
képsoraira. A fenti dialógus egy darab-
beli színházi előadás közepette hangzik el,
s a döbbenetesen gyilkos színjáték a nyílt
terror, az egzisztenciális fenyegetettség
árnyékában zajlik le. „Történt
Auschwitzban, és történik bárhol, ahol
megtörténhet": a darab időpont-megje-
lölése kétértelműségében is pontos: az író
a darab idejének relativizálásával föl-
szabadítja a történetet a konkrét hely- és
időkoordinátáktól, s némiképp allegori-
kus, ugyanakkor nagyon is valóságos pél-
dázatot állít elibénk egy totalitárius hata-
lom működési mechanizmusáról.

Igaza van a darab rendezőjének, Sík
Ferencnek, aki úgy véli, hogy az Álom-
kommandó fordulatot jelez Sütő (dráma-)
írói pályáján, amikor is a „bibliai, mítoszi,
történeti, népi-folklór ihletettségű darabok
után a huszadik századi népirtás
döbbenetét fogalmazta meg új
drámájában". S abban is egyet lehet érteni
a rendezővel, amit Sütő drámai


