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nemzetiséget tartott egyetlen kévébe kötve,
szervezői zsenialitásáról árulkodik.

Pajzs Tibor: A mélyen átérzett történelmi sors
Pest Megyei Hírlap, 1993. augusztus 23.

A zeneszerző erős becsvággyal dolgozott. Mi-
közben gondot fordított arra, hogy a szerinte ma-
gyarul nyelvtörően nehéz Attila nevet Atillára
cserélje, kevés érzéket mutat a magyar nyelv és
nyelvtan természetes ritmusa iránt. Az a zenei vi-
lág, amire keze rájár, a magyarostól eltérő hang-
súlyokat ütemez, miért is az énekesek igen ma-
gyartalan szóejtésekre kényszerülnek. Különö-
sen az énekbeszéd részeinél zavaró a ritmizá-
lás. A muzsika erős együttes és szólóhatásokkal
dolgozik. Hangszerelése néhol vaskos és hars.
Szörényinek elfakult a lírája, és a nézőt pihentető
humor is csak keserű irónia (igaz, teátrálisan a
partitúra legerősebb része). Így a komponista
háromnegyed kilenctől éjfél előtt háromnegye-
dig elhivatottságot sugároz. (...)

Az Atilla dramaturgiai kívánnivalóival együtt
az utóbbi idők színházi életében a legigényesebb
vállalkozás. Komolyan fölfogott újraszínháziasí-
tása a terepszürkévé simult színháznak.

M.G.P.: Új rockopera: Atilla, lsten kardja
Népszabadság, 1993. augusztus 21.

Magam is azokkal tartok, akik szerint szinte lehe-
tetlen efféle dramatikus játékban a mítosz sérel-
me nélkül megtalálni államfilozófiai igazságok,
napjainkban - most csak igazán! - érvényes
nemzeti létérdekek meggyőző kifejtésének kö-
zös nevezőjét. Olyan erővel, hittel hirdették a
rockopera alkotói küldetéstudatos igazságukat,
hogy szinte észre sem vettük, amikor dráma he-
lyett történelmi életképeket kínált az Atilla, az Is-
ten kardja rockopera.

Heltai Nándor: Muzsikát zeng Atilla mítosza
Petőfi Népe, 1993. augusztus 24.

Szörényi Levente rockoperája - Nemeskürty
István szövegkönyvének alapján, Lezsák Sán-
dor dalszövegeivel -, akárcsak a tíz évvel ko-
rábbi István, a király, a legendák birodalmában
tovább élő magyar történelmi tudat ápolásának
újabb tanúbizonysága. (...) s a társadalmi meg-
osztottságot kiváltó, heves belpolitikai csatáro-
zások légkörében, vitán felül, újabb állásfogla-
lásnak tekinthető. A nemzeti operákban nem-
egyszer tézissé szürkülő gondolat sémáját ár-
nyalja a történelem elfogulatlan, tudós ismerőjé-
nek, Nemeskürtynek a hiteles Attila-portréja, s a
feldolgozott esemény történelmi hitele. Nemes-
kürty s a dalokat költő Lezsák Sándor
megbízható ízlésének jóvoltából a szövegkönyv
szavatol-tan mértéktartó: lehetőség szerint
ódzkodik a nemzeti daljátékok örökös
felhangjától, a dagályos frázispuffogtatástól.

A történész keze nyoma lelhető fel a hunok vi-
lágbirodalmi ambícióitól fűtött, hajdani urának
modern megítélésében is, amennyiben az újabb
kutatások során kialakított Attila-portré sejlik fel
az operában. A Nagyúr (...) erős, szövetséges
népek alkotta, egységes Kelet-Nyugat biroda-
lom feje, megálmodója. Birodalomszervező zse-
ni, aki - hatalmát megpecsételendő - képes a
békekötő kompromisszumokra, s képes megálljt
parancsolni a törzs vezérei terület- és zsák-
mányszerző becsvágyának. Mi több, a mai
európai, sőt eurázsiai egység modern
gondolatának a korai előfutára is. (...)
Toleranciája az idegenek iránt példaértékűnek
tetszik...

Akár a múlt századi magyar történelmi piktúra
festői képei elevenednének meg egy-egy zenei
kádencia nyomán. A hatáskeltés eszközei a szu-
perprodukciók vásznáról éppúgy ismerősek,
mint az ünnepi tömegdemonstrációkból. Koltay
Gábor színpadán minden ismerős, várható és ki-
számított. Mi tagadás, a kompozíció jól van szer-
kesztve, biztos „rugókra jár," pontosan van üte-

Hol van az a nyár...? - dúdolom magamban a
színpadról ismert slágert, miközben
rendezgetem céduláimat az elmúlt nyárról.
Elfújta a szél, elmosta az eső - válaszolhatnék
a dalocska kérdésére, hiszen alig volt olyan
szabadtéri előadás, amelyen ne az eget kellett
volna aggodalmasan (vagy reménykedőn)
kémlelni. (Az is lehet, hogy mindig rossz-kor,
örökoptimizmusomtól hajtva, az időjárás-je-
lentés intelmeit figyelmen kívül hagyva indultam
neki színházat nézni?)

Ezúttal mégsem arról elmélkedem, hogy kell-
e, érdemes-e ami vidékünkön, ami klímánkon
szabadtéri nyári játékokat rendezni. S arról
sem, hogy mennyi rendezvényre van reális
igény, ésszerű finanszírozó erő. Elfogadom a
tényt: viszonylag sok helyen játszanak nyáron,
igaz, azt már nehezebben tudom elfogadni, hogy
a nyári produkciók színvonala többnyire még a
kőszínháziakét sem éri el, vagy másként - fino-
man - szólva, ingadozó.

Viszonylag sok nyári előadást néztem meg az
idén. De nem mentem el sem Gyulára (mert nem
szeretem, ha a Nemzeti Színház vázlatos előbe-

mezve. Csakhogy egy idő múltán óhatatlanul
egyhangúvá válik. (...) Hiába kínál mába sugár-
zó, történelmi izgalmakat az alapanyag, a rutinos
kézzel, kalkuláltan hatáskeltő látványgerjesztés
nem tudja élménnyé izzítani a zenedrámát s a
történelmi példázatot. (...)

Sajnos a már-már halláskárosító hangerővel
közvetített play-back felvétel többnyire elfedte a
szólisták énekének egyéni színezetét, a hangbeli
jellemábrázolást, mint ahogy egybe mosta a ze-
nekompozíció stiláris árnyalatait is, holott az ősi
népdalmotívum-készlettől az egyházi zenéig
sokféle hatást ötvözött rockoperájába a zene-
szerző.

Attila, birodalmi vezér torz képződményektől
mentesített alakja a maga történelmi nagyságá-
ban lépett elénk a margitszigeti színpad fényözö-
nében; ám a mítosz puszta illusztráció maradt.
Hiába izzott az isteni kard - az Isten nem szállt le
közénk.

Metz Katalin: Atilla, az európai
Új Magyarország, 1993. augusztus 21.

mutatóival szórakoztatnak), sem Szegedre
(mert még az alternatív színházi program sem
ígért semmi újdonságot, nem hogy a hivatalos).
Viszont elmentem volna Boglárra (ahol azelőtt
nemegyszer az évadok legizgalmasabb produk-
ciói voltak láthatók), s egyáltalán a Balaton part-
jára (ahol ezúttal is hiányzott az igényes színházi
program, akárcsak évek óta a fővárosban), az
Óbudai Társaskörbe (ahol hiányoltam a Komédi
franc ez?-t), Egerbe (ahol megszakadt - ideig-
lenesen? vagy végleg? - az értékeket is felmu-
tató Agria-játékok sora).

S ahol voltam, ott sem mindig színházi élmény
emlékét rögzítik a cédulák, hanem ... mit is?

Például találkozások emlékét. Székesfehérvá-
rott mutatkozott be a veszprémi társulat a nyár
elején. A Dankó Pista című musical-operett a pa-
pírforma szerint kirobbanó sikerre számíthatott.
A zömmel falusi közönség azonban értetlenül
nézte a vízióképekben megjelenített életrajzi
történetet, és az ismert és szeretett Dankó-
nóták sem vidították fel a nézőket.

Engem viszont felvidított, hogy találkoztam a
kritikusjelöltből rendezőhallgatóvá avanzsált
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Novák Eszterrel, akinek elmondhattam, mennyi-
re élveztem egy koreográfiáját (szintén egy
veszprémi előadáshoz- Sütő András: Kalando-
zások Ihaj-Csuhajdiában - készítette), s együtt
dohoghattunk azon, hogy mennyire visszhang-
talanul maradt ez a dinamikus, a darabot meg-
emelő produkció. S hosszan vitatkozhattunk
Eszter főiskolai rendezésvizsgájáról, Euripidész
Andromachéjáról, amelyben a kórus charlestont
táncol, a jóst játszó Bodor Erzsébet ismét igazol-
ja nagyszerű karakterformáló képességét, s a
rendezés egésze ígéretes alkotói pimaszságról
tanúskodik.

Aztán egy másik találkozás Esztergomban, az
augusztus 20-i népünnepélyek előestéjén. A
marosvásárhelyi színház Székely János Vak
Béla királyával vendégszerepelt a Rondellában.
Az előadás megítélhetetlen volt. Huszonhárom
órás buszozás utána színészek holtfáradtan
igyekeztek ugyan, de csak szavaltak. Nem is
igen tehettek mást, mert az otthoni óriási
színpadra kialakított mozgások helyett az itteni
néhány négyzet-méteres játéktérben csak
szorongtak egymás mellett. Aztán meg sietniük
is kellett, mert a tűzi-játékot addig nem lehetett
elkezdeni, amíg az előadás be nem fejeződőtt. S
míg a főszereplőket egyik legmagasabb közjogi
méltóságunk rendelte magához, addig a többiek
a tömeggel együtt a petárdák fényében és
durranásaiban gyönyörködhettek.

Menekültem onnan. De még az előadás előtt, a
Bazilika körül sétálva hosszú eszmecserét
folytattunk Kovács Leventével, a marosvásárhe-
lyi színművészeti akadémia dékánjával az ottani
rendezőképzés aktuális problémáiról, a drama-
turgoktatás esélyeiről meg a budapesti és a vá-
sárhelyi főiskola nehezen formálódó, akadozó
együttműködéséről.

Egy szórakoztató-dühítő közjátékra is emlékez-
tetnek a cédulák. Bömböl az enyhén szólva ek-
lektikus, eredetiségről nemigen tanúskodó zene,
Szörényi Levente rockoperája, az Atilla. Főpróba,
a közönség többségét a rokonok, ismerősök,
barátok és üzletfelek, kisebbségét a sajtó (ma-
zochista) képviselői alkotják. Méla unalom ter-
jeng a nézőtéren. Baloldalt ülök, hátam mögött
magasodik az egyik világosító torony, mellettem,
egy kerítés mögött húzódnak az öltözők. Külön
színházat élvezek. Zsong, zsibong a jelenésükre
váró, átöltöző szereplők hada; a zenét is túlhar-
sogják az ügyelők: hívják a statisztákat, a csel-
lengő művészeket; fentről, mint az Úr hangja,
stentori bariton üvölti végig a több mint három-
órás produkciót, ilyeténképpen: „A kettest, tí-

zest, tizenhetest, negyvenest! A Vikidálra! A Vi-
kidálra!" Aztán a fénykúpok végre nagy nehezen
megtalálják a főszereplőt. De ez a. produkción
nem segített. Zavartan, szégyenkezve, ajobb ér-
zésű kollégák, barátok tekintetét kerülve távo-
zom: megint átvertek bennünket, színház helyett
választási gyűlésre invitáltak. Ráadásul óriási
pénzt loptak ki az adófizetők zsebéből, s nem ad-
tak érte semmit.

Helyszínekre is szívesen emlékszem. A zala-
egerszegi Erdei Színpadéra például. Mint a ne-
véből is következik, egy szép kiserdő közepén
található ez a most alakuló szabadtéri játszó-
hely, ahol az idén Bibbiena Caland'ria című rene-
szánsz komédiáját játszották a zalaegerszegi
színészek. Kellemes előadás, a közönség ün-
nepli a városukból elszármazott kedvenceit,
Rácz Tibort és Fekete Gizit, de a felszabadult
örömmel játszó hazaiakat is. Mindenekelőttt azt a
harmóniát élvezheti, ami a természeti környezet-
be símuló színházból árad.

Egy másik helyszín a kisvárdai vár. Többször
jártam már e kisvárosban, de előadást most elő-
ször láttam a XV-XVI. századi vár impozáns
romjai között. Az épen maradt lakótorom/, s a
hozzá simuló hatalmas fal előtt Móricz Zsigmond
Kismadárcímű játékát adta elő egy színészválo-
gatott, amelynek tagjai zömmel a határokon túli
magyar színházak művészei voltak. Megintcsak
a harmónia szó szerepel a cédulán. A marosvá

sárhelyi LászlÓ Ildikó deszkákból, gerendákból
rótt fahusi díszlete egyszerre jelölt ki konkrét és
szimbolikus teret, s úgy illeszkedett a várhoz,
mintha annak szerves része volna. S harmónia
áradt a- színészi játékból is. Mindegy volt, ki hon-
nan, Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból vagy
Budapestről jött -- egységes, szép előadás szü-
letett. Jó volt ifimét látni Czintos Józsefet (Szat-
márnémeti), Mende Gabyt (Marosvásárhely),
Miske Lászlót (Nagyvárad), megismerni a szé-
kely rovásírással író, ízes alakítást nyújtó Török
Istvánt (Szatmárnémeti) meg a címszerepben
remeklő budapesti főiskolást, Marozsán Erikát.

A harmadik csodálatos helyszín: a komáromi
ötös bástya. Túl a Dunán. Benne ősbemutató.
Pályázatot hirdetlek Komárom nagy szülöttének,
Klapka tábornóknak az életéről, történelmi sze-
repéről szóló drámák írására. A díjnyertes darab
szerzője, Mészáros László, eminensen dialogi-
zálja Klapka György életrajzát, s ezt egy tévéfel-
vétel köré szervezett keretjátékba illeszti. A két
réteg a darabban is, az előadásban is összebé-
kíthetetlenül széltválik. A rendezők öt színpadra
osztják szét a jeleneteket (ezáltal térbe kompo-
nálják a darab epizodikusságát), lovak vágtat-
nak ki-be, tömegek vonulnak ide-oda, az életrajzi
epizódokat igazi videósok áltevékenysége
igyekszik összekötni - minden hiába. Látványos
történelmi illusztráció születik csak. A sok
üresjárat alatt viszont gyönyörködhet az ember a
hadiépítészete remekének klasszikusan nemes,
egyszerű formáiban, arányaiban, egyszóval
szépségében, No meg a tornyosuló felhők
játékában.

Jelenet a komáromi Klapkából
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Sebő Ferenc és Jordán Tamás a József Attila-
esten (Korniss Péter felvétele)

Komáromban megúsztuk, az eső csak éjjel, az
előadás után eredt el. Szentendrén viszont az
előadás előtt vonult végig egy zivatar, s szakítot-
ta le, döntötte fel a Független Színpad díszletét.
Aztán kiderült az ég, a színháziak a színpadot
hozták helyre, a nézők pedig a székeket
törölget-

ték, és kis késéssel elkezdődhetett a Pikko her-
ceg és Jutka Perzsi című régi magyar komédia.
Ruszt József elemében volt, ismét egy végletes
stilizációra alkalmat adó darabot mutathatott be.
A színészek karikaturisztikusan elrajzolt figurá-
kat jelenítettek meg, ennek megfelelően mozgá-
suk bábos, szövegmondásuk, danolásuk vásári
karakterű lett. A zenét Sebő Ferenc szerezte, a
táncokat a Honvéd Művészegyüttes tagjai járták,
a koreográfiát Foltin Jolán készítette. Ruszt és

alkotótársai olyan stílusban pörgették a gyér
cselekményt, amely egyszerre idéz egy lehetsé-
ges archaikus játékmódot és teszi azt idézőjelbe.

A kikiáltók jóvoltából már az első percekben
kialakul a közönség és a játékosok közötti inten-
zív kapcsolat, s hiába lett egyre hidegebb, hiába
fújt vadul a szél, forró hangulatú előadás része-
sei lehettünk. Hol itt, hol ott, egy oszlop mellett, a
nézők mögött fel-feltűnt Sebő, s élvezettel élt
együtt a folklór muzsikával, a harsány játékkal.
Megosztotta a figyelmemet, két előadást láttam,
s mégis egyet.

Kapolcson is Sebő Ferenc volt az egyik fősze-
replő. S a másik itt is az eső. Gyönyörű nyári dél-
után kezdődtek az aznapi programok. Szólt a fú-
vószene, három falu között hömpölygött a tö-
meg, egész nap változatlan intenzitással és szel-
lemességgel kínálta sörét a kapolcsi központban
a kikiáltó, az iskola udvarán a budapesti József
Attila Gimnázium színjátszói Goldoni Legyezőjé-
vel próbálták magukhoz vonzani a közönséget,
kicsik és nagyok Bán János és Kukacmatyi tár-
saságában múlatták az időt... Aztán festői felle-
gek gyülekeztek, egyre riasztóbbá vált az ég,
dörgött, villámlott. A nézők és játékosok kitartot-
tak. Már az eső is eleredt, mégis mindenki a he-
lyén maradt. Aztán olyan felhőszakadás követ-
kezett, amely mindent elmosott. Veszélybe ke-
rültek az esti programok is. Többek között a cso-
dálatosan szép, mind ez ideig a szovjet katona-
ság zárt területén lévő, s ezért meg sem
közelíthető középkori romtemplomba tervezett
József Attila-est is. Márta István és társai úgy
döntöttek, a taljándörögdi kultúrházban tartják
meg az estet. Az eső elállt, az emberek
előbújtak a csűrökből, pajtákból, házakból,
ereszek alól, s elindultak Dörögdre. Elözönlötték
a kis falu utcáit. Az ég változatlanul sötét volt,
távolról még mindig villámlott, de Mártáék
felülvizsgálták előbbi döntésüket: mégis a
templomnál tartják meg József Attila-estjüket.
A kocsma kifosztva, néhány szendvics maradt
az éhes fiataloknak, gyerekeknek,
felnőtteknek, akik egyként felajzottan várták a
fejleményeket. A falu lakosai mellett az ország
minden tájáról érkezettek együtt szorongtak a
parányi helyiségben. Idős parasztasszonyok és
férfiak egymást kérdezgették: el-mégy a
műsorra? El hát - válaszolgatták
nem volt még ilyen nálunk. S aztán elindult a tö-
meg. A fekete ég hátterében feltűnt a kivilágított
rom. S gyűlt, csak gyűlt a nép. Már alig fértünk el
a templom hajdani hajójának területén. S kivo-
nult a Kaláka, Sebő, Galkó Balázs, Jordán, Hobo
és persze Márta Pista. A hetediket énekelték. A
közönség már a második strófánál együtt éne-
kelt a zenészekkel. Felforrósodott a hangulat. S
amikor Jordán halkan, tagoltan mondani kezdte
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a Nincsen apámat, szinte elviselhetetlenné vált a
feszültség. A verset Jordán újra és újra, egyre
hangosabban és gyorsuló tempóban mondta és
mondta. A közönség extázisba jött, együtt üvöl-
tött vagy kétezer ember. Ováció, fütty, koncert-
hangulat. Érzékenyen, értőn reagáltak arra is,
amikor ironikus szövegmontázs hangzott el, s ar-
ra is, amikor Hobo - és M á r t a - az egyedüllét el-
viselhetetlenségének kínját kiáltotta világgá.
Rockkoncerti hangulat József Attilát hallgatva?
Csattanós válasz mindazoknak, akik ki szeret-
nék rekeszteni irodalmunkból a költőt.

S egy másik tömegélmény! Ezúttal Bécsben, a
Rathaus előtti téren, a Burgtheaterrel szemben.
Óriási vetítővászon, hatalmas hangfalak. A vá-
ros vezetői júniusban és júliusban esténként
Bernstein és Karajan leghíresebb koncertjeinek,
operafelvételeinek videóit vetítik - ingyen. Már
hét óra tájban gyülekeznek az érdeklődők, a hát-
térben lévő sátraknál esznek, isznak. Kilenckor
kezdődik a vetítés, a kerti széksorok helyeit már
régen elfoglalták, a későn érkezők a flaszterra
telepednek, elheverednek, sört, kólát iszogatva
élvezik a zenét. Több ezren vagyunk, a Don Gio-
vanni 1987-es, salzburgi felvételét nézzük, re-
mek szereposztás, puritán, csak a zene lénye-
gére koncentráló rendezés, nagyszerű hangmi-
nőség. S itt is rockkoncerti hangulat. Nemcsak a
fiatalok - rendkívül sokan vannak! - lezsersége,
hanem az áriák, a felvonások utáni ováció is erre
utal.

A kapolcsi meg a bécsi sokadalom után még erő-
sebb az a kontraszt, amellyel Kőszegen kerültem
szembe. Kísértetvárosba érkeztem; a belváros
házai üresen tátonganak, az ablakok kitörve, la-
kók sehol. Az utcák kihaltak, minden elhanya-
golt. A helybeliek azt mondják, pang az idegen-
forgalom, s a privatizációnál direkt előny, ha le-
robbant állapotú ingatlant tudnak olcsón meg-
venni. Kész csoda, hogy ilyen körülmények kö-
zött egyáltalán él még a kőszegi várszínház. Sőt,
az emberek ragaszkodnak a már megszokott
nyári eseménysorozathoz. Ottlétemkor - a vál-
tozatosság kedvéért - éppen esett az eső. Szí-
nészek, szervezők az eget lesték, hol világoso-
dik a vigasztalanul szürke égbolt. S a nézők gyü-
lekeztek. Fittyet hánytak a szemerkélő esőnek,
várták az előadás kezdetét. A színészek vállal-
ták, hogy belekezdenek a játékba, s az ég ke-
gyes volt hozzájuk - no meg a nézőkhöz -, ha-
marosan elvonultak a felhők. Az előadás,
Machiavelli Mandragorája, különben a zala-
egerszegi Calandriához hasonlóan (mindkettő-
nek Merő Béla volt a rendezője), kellemes él-
ményt nyújtott, ha nem is jelentett a darab elő-
adás-történetében revelatív újítást.

Annál inkább újításnak tekinthető az az opera-
előadás, amely A barokk éve rendezvénysorozat
részeként az óbudai Zichy-kastélyban került
színre. Hándel Agrippináját Kerényi Gábor Mik-
lós vitte színre. A Claudius, Néró és Agrippina
között zajló hatalmi harcot feldolgozó opera
témája

rendkívül aktuális, erre érzett rá a rendező, s
olyan előadást produkált, amely zeneileg igye-
kezett hű maradnia klasszikus műhöz, de
formájában bővérű szat'rikus komédia. Götz
Béla sok helyszínes, mégis egyetlen, egységes
látványt nyújtó díszletkompozíciója is
érzékeltette, hogy ebben az előadásban
semmit sem szabad komolyan vennünk,
minden el lesz rajzolva. A sok cirádával,
émelyítő színekkel, zegzugokkal túl-habzó
látványt tovább színesítették az anakro-

Pikkó herceg: Bagó Bertalan
(Kádár Kata felvétele)
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Jelenet az Agrippinából (középen Gregor
József)

nizmusok s az előadásvégi tűzijáték. A díszlet
stílusához igazodott Horváth Kata jelmezvilága
is. Kerényi rendezése tele volt ötlettel, az éneke-
seket igazi színészi teljesítményre ösztökélte, s
Gulyás Dénes, Rozsos István, Kenessey Gábor,
Póka Balázs remek karikatúrafigurákat alakított.

Jelenet a Csantavéri passióból (Rokay Károly
felvétele)

(Meglepő, hogy ezúttal a szereplők többsége
színésznek jobb volt, mint énekesnek.) A nők -
Csavlek Etelka és Frankó Tünde - nemcsak ki-
tűnő színészeknek bizonyultak, de remekül
éne-keltek is. S a játék motorja, az örök
komédiás, aki zeneileg is, színészileg is
lenyűgözött: Gregor József. Lám, így is, ilyen
játékosan, felszabadul-tan, ugyanakkora
szólamokat tiszteletben tartva is lehet operát
játszani.

Az Agrippina egy tíznapos óbudai fesztivál
keretében került színre. Úgyanebben a
rendez-vénysorozatban szerepelt a kecskeméti
Ciróka

együttes is, amely a Szent Kristóf legendáját
feldolgozó Kutyafejű című előadást játszotta a
Kiscelli Múzeumban. Kovács Ildikó rendezésé-
ben az óriásbáboktól a kesztyűs bábokon, a
maszkos játékon, a pantomímen át az élő színé-
szi jelenlétig számos technikát felvonultatott.
Újra meg újra meg kell állapítanom, hogy a Ko-
libri mellett a Ciróka ma az ország legjobb bábe-
gyüttese. Mindenekelőtt azért, mert egyszerűen
színház.

Utolsó cédulám az újvidéki Tanyaszínházról
szól. Ez a színház elsősorban nyáron dolgozik,
a vajdasági tanyavilágnak csinál előadásokat.
Vándorló színház tehát, amely az utóbbi évek-
ben egyre nagyobb területeket járt be. Nem jó-
szántából tette, hanem mert így diktálta a kény-
szer. A háborús helyzet meg a józan belátás. Hi-
szen bizonyos területeken egyedül ez a főleg
színészhallgatókból álló társulat képviseli a
színházat, s nemcsak a Vajdaságban, hanem
Horvátország és Szlovénia egyes vidékein is.
Sajnálatos módon - de a mi szerencsénkre - az
utóbbi időben egyre többet játszanak Ma-
gyarországon is, sőt legutóbbi bemutatójukat
már itt is készítették elő, s itt volta premierjük is.
A Csantavéri passió Sziveri János költeményei,
a Biblia és Kafka-szövegek alapján született, s a
jugoszláviai magyarok hányattatását, kiűze-
tését és megmaradni vágyását jeleníti meg. Ez
a szegényszínházi produkció Soltis Lajos és
Hernyák György irányításával és kéttucatnyi
fiatal szereplésével jött létre. Bár a produkció
formavilága nem új, ez egy pillanatig sem zavar,
mert az előadás minden mozzanatából süt a
személyes érintettség fájdalma, indulata. Talán
ez az egyetlen negatívuma is a produkciónak,
hiszen a játékból törvényszerűen hiányzik a
művészi alkotáshoz elengedhetetlen távolság-
tartás.

Bevallom, elfogult vagyok ezzel a társulattal
szemben, több tagja személyes ismerősöm,
nem egy közülük barátom. Nehezen tudom, s
talán nem is akarom, hidegen, szenvtelenül, kí-
vülről kritizálni őket s produkciójukat. Azért
sem, mert az ő ténykedésük, létezésük több is,
más is, mint egyszerűen színház. Meg lehet -
meg is van - a véleményem a művészi teljesít-
ményükről, de úgy érzem, ebben az esetben a
missziójuk, a hivatásuk teljesítése fontosabb,
minta szigorúan vett művészi eredményesség.
Ezt persze csak akkor ilyen könnyű kijelenteni,
ha az a bizonyos művészi teljesítmény szintén
megszületik. Mint ahogy ez a Tanyaszínháznál
meg is történt. Adja Isten, hogy ne kelljen soká
elfogultnak lennem velük szemben sem!


