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1979

Hovatovább színhelyeivel az egész várost
behálózó, a legkülönfélébb műfajokat fel-
sorakoztató, művészeti fesztiválszerű
eseménysorozattá dúsul a Pécsi Nyári
Színház júliusi három hete. Épp ezért az
elnevezés sem pontos, hiszen a tény-leges
színházi produkciók az idén például csak a
kisebb (számban, helyszínben kisebb)
részét képezték a programnak.
Néptáncestek, a Pécsi Balett összesen hat
műsora négy különböző hely-színen
(egyikük a villányi szoborpark), a pécsi
Bóbita Bábegyüttes és az Állami
Bábszínház Stúdiójának egy-egy mű-sora,
a Népi vigasságok című, gasztronómiai
élvezetekkel megspékelt társas szó-
rakozás, kiállítások, koncertek - sokkal
több volt ez, mintha csupán a két kife-
jezetten színházi bemutató húzódott volna
meg a Nyári Színház elnevezés mögött. A
Kulturális Minisztérium és Pécs városa
igen jelentős összegű támogatást nyújtotta
vállalkozáshoz, s ha nem is volt mentes az
1979-es Nyári Színház bizonyos
szervezési és egyéb problémáktól,

a kezdeményezés bátorságát, dicsőségét és
sikerét nem lehet elvitatni.

A még csak rövid életkorú pécsi vál-
lalkozás egészéből most csak a két szín-
házi produkcióról essék szó.

A Nagy Halál balladája

Michel de Ghelderode Brüsszelben szü-
letett, flamand származású volt (eredeti
neve Adhémar-Adolp-Louis Martens),
francia-belga színműíró lett, s amikor
1962-ben, hatvannégy éves korában meg-
halt, úgy búcsúztak tőle, mint aki Mae-
terlinck utóda volt az irodalomban. Hogy
ez a minősítés helytálló-e vagy sem, nem
itt és most vitatandó meg. Annyi azonban
elmondható, hogy a hírek szerint
Ghelderode ma úgyszólván reneszánszát
éli Európa több országában. Eletében
főként csak szűkebb hazája is-merte el,
halála után tágabb körben is népszerű lett.
Nem ritka eset.

Drámáit nálunk sem ismerték; egyedül
az Universitas együttes játszotta el egy
kevésbé jelentős művét 1978-ban (címe:
Escorial). Ilyenformán a pécsi elő-adás
jószerével Ghelderode magyar ős-
bemutatójának tekinthető.

A Nagy Halál balladája - alcíme: Re-
torikusoknak való farce - 1936-ból való.
Számos tekintetben az elég gazdag élet-
művű Ghelderode reprezentatív alkotá-
sának tekinthető. Megtalálható benne a
két világháború közötti expresszionista
dráma néhány jellegzetes vonása, benne

van Ghelderode kedvenc műfajának, a
vásári komédiák stílusával kevert népi
misztériumjátéknak a sejtelmessége és
vaskos komikuma, megtalálhatók a dance
macabre-motívumok, s ebből a darabjából
is kiérződik, hogy sokat írt a Flamand
Népszínház (a hajdani Déryné Színházhoz
hasonló utazó színház) számára. De
kiolvasható a darabból az a vonzódás is,
melyet Ghelderode a német-alföldi kultúra
- elsősorban a festészet, abban is főként
Bosch és Brueghel - iránt érzett.
Nyelvében is megtalálható a népi
komédiák ízesebb rétege, az
expresszionizmus, sőt a szimbolizmus
nyomai, s egyfajta dagályos költőiség,
túlburjánzó retorika (melyre egyébként az
alcím is utal).

A darab meséje röviden a következő:
Brueghelland városába (a névben is benne
van a csodált Brueghel!) megérkezik egy
szélhámos, neve Nekrozotar, s miután
valamiféle kalendáriumból azt olvasta,
hogy üstökös közeledik a Földhöz, azt
hirdeti: hamarosan elérkezik a világ vége.
Azt állítja magáról, ő a Nagy Halál, s
jelenlétével és ijesztő prédikációival
felkavarja a városka életét. Egy-más után
kerül kapcsolatba a különböző társadalmi
szintet képviselő emberekkel: egy részeges
csavargóval, egy filozófus-csillagász-
csillagjós emberkével, annak nagyszájú,
iszákos és fehérmájú feleségével, s mi is
megismerjük a hercegség (neve úgyszintén
Brueghelland) két korrupt miniszterét s
magát a gügye, gyermeteg herceget, Sire
Goulave-ot. A nép, melyet nem csak a
meghirdetett világ-vége és Nekrozotar
machinációi ijesztenek, hanem a korrupt
államapparátus népnyúzó módszerei is
sújtanak, fellázad. Goulave herceget
kiszabadítják a miniszterek gyámkodása
alól, megtudjuk, hogy a filozófus felesége,
Salivaine, a miniszterekkel együtt
összeesküvést szőtt, majd kiderül, hogy a
világvége elmarad, a Nagy Halál jóslatai
nem válnak valóra. A megzavart,
megrémített emberek óriási és általános
ivászattal ünneplik megmenekülésüket.
Porprenaz, a részeges csavargó pedig
kiengedi a darab elején egy dohos
sírboltba zárt szerelmespárt: Adriant és
Juseminát. Jusemina már Adrian
gyermekét hordozza a méhében; a
szerelmesek azt sem tudták, mi történik
közben odakint a világban. Jusemina ezt
mondja Adriannak: „Minden csókoddal
befejeződött és újrakezdődött a világ." A
hercegség uralmát végre a maga kezébe
vevő, „megértelmesedett" herceg pedig
így foglalja össze az utolsó

Ghelderode: A Nagy Halál balladája című drámája a pécsi Barbakánon.
Árok Ferenc (Nekrozotar), Paál László (a Nagy Halál) és Huszár László (Videbolle)



jelenet - s kissé az egész darab -- tanul-
ságát: „A sírból kijött az élet."

Ghelderode sok darabjában írt a ha-
lálról, nem egy művében éppúgy fősze-
replő is, mint A Nagy Halál balladájában.
Ez a halál azonban, bármennyire a kö-
zépkori misztériumjátékok, moralitások
világából való, bármennyire magán viseli
a haláltáncmotívumok jegyét, még-sem
riasztó, kegyetlen. Ghelderode úgy beszél
a halálról (s úgy is jeleníti meg), mint
valami természetes dologról, amelytől
nem kell félni. Tréfálkozni lehet vele, akár
durva tréfák is elmennek, semmibe vehető,
megrugdalható, elagyabugyálható,
leitatható, szerelmeskedésre csábítható. A
halál éppúgy emberi, mint az élet. Nem
kell túlságosan komolyan venni, akkor
nincs hatalma rajtunk.

A halál ebben a darabban is ilyen.
Nekrozotar alakja furcsán kettős: egy-
szerre szélhámos, csaló vándor garabon-
ciás, aki a Halálnak adja ki magát és maga a
Halál. De más alakokban is megtalálható
ez a szimbolizmussal kevert miszticizmus:
a szerelmespár például az életnek s az élet
örök megújulásának jelképe; Videbolle, a
filozófus, a fellegekben járó tudás és a
családi élet poklának kettősségét nyögi
(mint Madách Keplere - csak éppen
tragikomikus vonásokkal megrajzolva); az
iszákos csavargó a primitív őserő és a
bölcsen buta életöröm megtestesítője; a
filozófus felesége a hárpia asszony, a férfit
romlásba döntő buja nőstény és a ravasz
cselszövő jel-képpé növő alakja; az
infantilis herceg pedig a tanácsadói által
rossz útra vitt jó szándékú s nem is
bugyuta uralkodó közismert figurájának
megtestesítője. Nem nehéz észrevenni
ebben a jellem-alkotás drámabeli
követelményeihez szorosan kapcsolódó,
de a moralitások állandó figuráihoz is
visszanyúló technikát: az egyes alakok
egyúttal bizonyos tulajdonságokat is
megtestesítenek, erkölcsi elveket és
tételeket személyesítenek meg.

Ghelderode egyébként úgy is szerkeszti
a darabot, mintha egy modern morali-
tásjáték lenne, melyet valamely városka
ódon főterén úgy játszanak el a régi házak
előtt összeácsolt hosszú emelvény-
színpadon, hogy a közönség az előadás
alatt lassan végigsétál az emelvényre
épített, különböző helyszíneket jelző
díszletek előtt, mindenhol megnézi a
helyszínhez illő jelenetet, s mire vége a
darabnak, körbeér a téren, mert az utolsó
jelenet ugyanott játszódik, ahol az első.

A Nagy Halál balladája szerkezetében

ez úgy realizálódik, hogy az első jelenet
egy óriási fa alatt játszódik, ez alatt hever
részegen Porprenaz, s innen száll alá a
Nagy Halál - azaz Nekrozotar. Ugyanitt
játszódik az utolsó jelenet, ide érkeznek
meg a sírboltból a bezárt szerelmesek is.
Közben látjuk a filozófus, Videbolle
szobáját, a herceg egyik termét s két
közjátékban a város terét a néppel, majd
újra a hercegi termet, aztán ismét Vide-
bolle szobáját - tehát az azonos kezdő- és
záróponton túl is van még a darabban két
belső kör vagy gyűrű, a középpontban
pedig a közjátékok állnak, melyek egy-
úttal kiviszik a cselekményt a zártabb
helyszínekről.

Azért kell erről a szerkezetről ilyen
részletesen beszélni, mert nem csupán
jellemzi Ghelderode drámaírói techniká-
ját, hanem egyúttal meghatározza a darab
előadásmódját is. Kőszínházban ez alig-
hanem egyetlen módon oldható meg: a
forgószínpadra egyidejűleg fel kell építeni
a helyszíneket, s forgással érzékeltethető a
helyszínek elmozdulása. Nem a néző
halad, hanem a helyszínek vonul-nak el
előtte. Szabadtéren ez lehetetlen. Ezért
gondolkodott alapjában véve igen
helyesen a darabot rendező Sík Ferenc s a
díszlettervező Pinczehelyi Sándor, amikor
az előadást a Barbakán melletti hajdani
sáncárokba helyezte. Itt adott a nagy fa, s
adott két, pontosabban három játéktérnek
alkalmas, többé-kevésbé sík, emelt rész is.
Még a sírboltnak kinevezhető kapubolt is
megtalálható a nagy fa közelében. A játék
rendje tehát úgy alakulhat, hogy a park
sarka - itt áll a darabbeli nagy fa - a
Barbakán oldala melletti térség, ide
kapcsolódik Videbolle szobája. Itt
játszódhat az L felvonás. A másik játéktér
a sáncárok túlsó végében van, vagy ötven
méterrel odébb. Itt a herceg terme
található, s hozzá kapcsolva egy lépcsős
emelt térségen eljátszhatók a közjátékok
is. Itt tehát a II. felvonás jelenetei
kerülhetnek sorra. A Ill. felvonás ismét a
filozófus szobájában, illetve a nagy fa
alatt játszódik. Gyakorlatilag tehát a
moralitásjátékok előadásmódjához
közelítő megoldás ez, a darab
szerkesztésmódjához illő ötlet. Még a tá-
volságtartás is megvan: a naturális
helyszínekbe helyezett valódi formájú, de
élesen elütő színű - fehérre festett -
bútorok, berendezési tárgyak s a jelme-
zeknek a többnyire sötétzöld (fákból,
bokrokból, pázsitból álló) háttértől
ugyancsak élesen elváló színe és fantasz-
tikus, néhol Bosch vagy Brueghel figu-
ráinak világát idéző formái érzékeltetik,

hogy itt nem „egy-az-egyben" történetet
látunk. A szcenikai megoldások is alá-
húzzák a darab jelképiségét, s a szerzői
utasítás szerint „Hely és idő Flandriában,
Brueghelland hercegségben, a világ te-
remtésének ennyiedik évében") a megha-
tározatlan múltban játszódó, de
nyilvánvalóan mai tanulságokat hordozó
mű mai előadásához jó keretet
teremtenek.

Mindez azonban a gyakorlatban kissé
bonyolulttá válik, főleg a nézők számára.
Az egymástól jókora távolságra levő két
alaphelyszín között kétszer - a két
felvonásközben - kell ide-oda vonulniuk,
és ez a gyakori záporok vizétől sáros
latyakká vált fenekű sáncárokban inkább
a ruhatisztítóknak jelent örömet, semmint
a nézőknek. Ezen kívül teljesen
megoldatlan az ülőhelyek elhelyezése.
Mind a két színtér előtt kerti padokból
képeztek „széksorokat", de mivel a sánc-
árok oldalai erősen lejtenek, s az árok
fenekén sincsen sík terep, a padok úgy
álltak, mint egy éppen alaposan bedőlő
repülőgép ülései - azzal a különbséggel,
hogy sem olyan kényelmesek nem voltak,
sem pedig vízszintbe nem álltak egy kis
idő múltán. A sáncárok felső peremére
rakott padokhoz pedig a meredek árok-
parton feljutni némi alpinista képzést
igényelt - a vizes-sáros fű ráadásul még
csúszott is. Mivel pedig az ülőhelyeket
nem számozták, a nézők a két „sétát"

kénytelen-kelletlen összekötötték egy kis
pozícióharccal is, mert a hátsó pad-
sorokból alig lehetett látni.

A rendező és a tervező elképzelései
tehát így kudarcot vallottak. Talán cél-
szerűbb lett volna, ha ezt a többhely-
színes megoldást a Barbakánon belül, s az
előtte levő, a várfal kiöblösödésével vé-
dett-határolt kikövezett térségen alakítják
ki. (Sík egyébként az utóbbi térséget is
bekapcsolja a játékba: a darab kezdésére
várakozó nézők közé ide hozza ki a
szereplők kavalkádját, akik körbevonulva
nagy csinnadrattával hirdetik meg „a
Nagy Halált", mintegy előlegezve, miről
szól a darab. Ez különben nem más, mint
a II. felvonás 1. közjátéka - abban hirdeti
meg ugyanis Nekrozotar a világ-végét.)
A nézők kényelmesebb elhelyezésére
ezen kívül amiatt is ügyelni kel-lett
volna, mert az egyébként is bonyolult
szerkezetű darabot ez a vándorlás
rendkívüli módon szétszabdalta, s a na-
gyon nehéz szöveg miatt amúgy is ne-
hezen követhető cselekményfonalat még
jobban összekuszálta. A nézők legtöbbje
alig tudta követni, miről szól a darab.
Hogy pedig az előadás miről szól, azt



még a szöveg előzetes ismeretében sem
volt könnyű kihüvelyezni.

Sík Ferencet vélhetőleg az vonzotta
ehhez a különös, expresszionista mora-
litásjátékhoz, hogy sokszínű, látványos
előadást kínált, melyben különféle ele-
meket jól egybe lehet ötvözni. (Valószí-
nűleg ezért, a más művészeti ágtól nyer-
hető segítséget kihasználandó, bízta a
szerelmesek szerepét a Pécsi Balett két
tagjára, German Jánosra és Jakab Er-
zsébetre. Ok eltáncolják Adrian és Juse-
mina szerepét, Eck Imre koreográfiájára.
Ami szöveget feltétlenül mondaniuk kel-
lene, az magnetofonról szólal meg. Mu-
tatós, szép, artisztikus megoldás; a más
művészet közege egyben azt is jelzi: a
szerelmesek másik világban élnek, nem
ugyanabban, mint Brueghelland többi
lakója.) Azt is megérezte, hogy mind a
darabhoz, mind a szabadtérhez s különösen
ehhez a szabadtéri megoldáshoz, illik az
erőteljesebb mozgásokat, gesz-tusokat,
mimikát alkalmazó színészi játék, a
groteszk vonások, a túlzás. Schäffer Judit
jelmezei is segítettek ennek a stílusnak a
megteremtésében; Salivaine műkeblei és
műhátsója, a herceg fura bohócruhája, a
miniszterek groteszk kosztümjei ezt húzzák
alá. S feltehetőleg az is vonzotta a rendezőt
Ghelderode darabjához, hogy a középkorba
utalt, de a harmincas évekből való műben
ott sejlik valamiféle korok fölötti
mondandó: az élet állandóan megújuló
körforgásának, a gonoszak, rosszak, buták
fölött győzedelmeskedő jónak, bölcsnek s a
szépségnek a dicsérete. Vonzhatta a köl-
tőiség és vaskosság érdekes keveréke, mely
a dráma egyik alapvonása, vonzhatta a
moralitásjáték mai megjelenítésének
problematikája.

Mindezek a szándékok kiérezhetők az
előadásból. Szándékok, mondom, és ki-
érezhetők, hangsúlyozom. Mert kifeje-
ződésükről - a már említett helyszín-
problémák miatt is - az előadás egészét
tekintve csak kevéssé lehet beszélni.

Az előadás ugyanis a hevenyészettség,
az összecsapottság, a kiérleletlenség és a
kidolgozatlanság érzetét keltette. Szám-
talan kitűnően megoldott részletet láttunk,
melyek azonban nem kapcsolódtak
szervesen egymáshoz. Az ötletek téglái
közül hiányzott a kötőanyag, amitől
egésszé állt volna össze a játék. Ilyen
kötőanyag lehetett volna az erőteljesebb
 nem a gesztusokban vagy a hangerő-
ben, hanem az intenzitásban erőteljesebb
 színészi játék. Segíthetett volna a

sokkal gyorsabb játéktempó, a cselekmény
fürgébb pergetése. Javára vált volna az
igen terjedelmes és gyakran feleslegesen
bőbeszédű (107 gépelt oldal terjedelmű)
darab kegyeletteljes, de kíméletlen
rövidítése is. Nem ártott volna
színpadképesebbé fésülni Vajda Kornél
fordítását sem. S főként: a legerőteljesebb
kötőanyag az lehetett volna, ha a
különböző jó elképzelések, indítások
következetesen végigvonulnak az elő-
adáson, a színészek játékán, a játék
stílusán. Ehelyett azt kellett tapasztalnunk,
hogy a látványos moralitást ígérő, a
Barbakán elé kivitt „előjáték"-ot stílusban
nem folytatja az előadás; Videbolle és
Salivaine kettőse elcsúszik a be-házat felé;
a herceg és a miniszterek jelenetei
operettízűek, a részeges csavargó csak
közönséges, nem pedig vaskos humorú;
Nekrozotar pedig úgy teng-leng a
játékban, mint akitől nem egy város, egy
hercegség felbolydítása, hanem egy ajtó
mögüli becsületes ráijesztés is aligha telik
ki. Ebből következik, hogy a színészek is
jórészt a maguk feje után mentek.
Schubert Éva jól eltalál egy groteszk-
ijesztő stílust Salivaine megformálásában,
Paál László filozófusa már inkább
bohózati papucsférj, Huszár László
csavargója népszínműves faluborisszája,
Bősze György hercege egyszer fiatalon is
szenilis ütődött operettarisztokrata, majd
váratlanul megokosodik és teljesen
normális lesz, Árok Ferenc pedig mint
Nekrozotar, a Nagy Halál, csak égi-
meszelő termetével, nem pedig szemé-
lyiségével van jelen.

Ahogy mondani szokták: a megcsi-
náltság hiányzott ebből az előadásból, s ez
félig sikerré - félig kudarccá fokozza le a
még oly rokonszenves alapelképzelést is.

Álszentek összeesküvése

Kimondott és megvalósított szándéka a
Pécsi Nyári Színháznak, hogy előadá-
saiban hivatásos színészek és amatőr
színjátszók együtt lépjenek fel. Az elv igen
helyeselhető: szerencsés esetben mindkét
félnek lehet mit tanulni a másiktól, s ez jól
gyümölcsözhet magában az előadásban is.

Az elvet a Ghelderode-darabban is
érvényesítette Sík Ferenc. A hivatásos
színészekre bízott főbb szerepek mellett
egy-két kisebb feladatot amatőrök láttak
el. A Nyári Színház másik előadása,
Bulgakov Álszentek összeesküvése című
darabjának a tettyei romok között meg-
valósított produkciója még erőteljeseb-

ben élt ezzel a szándékkal. Úgy tűnik, már
túlságosan is erőteljesen, s ezzel önma-gát
hozta hátrányos helyzetbe.
Az Álszentek összeesküvését Bagossy László
(a Pécsi Nyári Színház igazgatója, egyben a
Pécsi Amatőr Színpad vezetője) rendezte.
A díszletet és a jelmezeket Erdős János
tervezte. Erdős kitűnően használta ki a
romok által közrezárt, nem túl nagy tér
lehetőségeit. Az egyik tágasabb sarokban
építette meg a színpadot, ezt a szabálytalan
alaprajzú, szabálytalan méretű dobozokat
alkotó, ácsolt konstrukciót, mely három
játékszintet - a nézőtér talajával egy szinten
levő dobogóval együtt tulajdonképpen
négyet - alakít ki. Ez a némiképp a
shakespeare-i színpadra emlékeztető
megoldás igen jól biztosítja a játék
jeleneteinek gyors pergetését, méghozzá a
függőleges irányú színváltás lehetőségével.
A „föld-szint" a Palais Royal társulatának -
azaz Molière színészeinek öltözője; az
ember-magasságú „magasföldszint"
padlójának peremére aggatott sok és
sokféle, színes jelmeztömeg lezárja a teret,
egyben jól jelzi a helyszín öltöző voltát is.
Az első szint, a „magasföldszint". a Palais
Royal színpada. Itt folyik a színpadi játék,
a különböző Molière-darabok előadása. A
későbbiekben itt alakítják ki a király
szobáját, alkalmanként pedig az Oltári-
szentség Társaság tagjai is itt jelennek meg,
hogy kivallassák Molière társulatának
tagjait s magát Molière-t is. A második
szint, az „első emelet", a színházi
előadások esetén a király páholya. Más
alkalommal királyi fogadóterem. Itt ül a
kihallgatásokkor De Charron érsek is.
Végül a harmadik szint, a „második eme-
let" a darab zárójelenetében kap szerepet:
ide, a nyaktörő magasságba lépked fel a
halott Molière ravatalán s a királyi
fogadótermen át az érsek, hogy óriási
fekete talárjával beborítsa az egész szín-
padot, és úgy trónoljon fent a magasban,
mint az áldozatára leső óriási, kövér pók a
háló sarkában. A színpadi ácsolatot
különböző leplek, függönyök is takarják és
tagolják tovább; ötletesen sikerült
megoldani ezeknek a drapériáknak a gyors
és precíz mozgatását s a végszóra történő
váltásokat. A játék második részében
például az egész játékteret, sőt még a
kőfalakat is befedő fekete leplek
másodpercek alatt változtak át vörös
leplekké, vagy ugyanígy hihetetlenül
gyorsan alakult át a Palais Royal színpada -
melyen kettes függöny működött - XIV.
Lajos ebédlőjévé. Ezek a látványos
megoldások ugyanakkor nem öncélú



bravúrok voltak, hanem a játékot, az
előadást, a darabot szolgálták. S nyilván
nemcsak Erdős ötletei voltak, hanem
közösen dolgozták ki az elgondolásokat a
rendező Bagossyval. Igy állhatott elő az a
látványnak is lenyűgöző, funkciójában is
kifogástalan, a dráma ívének ki-
bontásához is alapvetően illeszkedő-segítő
játéktér, amely ráadásul azzal, hogy a
nézőtér felől nézve hátrafelé erősen,
majdnem hegyesszögben szűkült, mintegy
fókuszba vonta a néző figyelmét. A
vallatási jelenetekben pedig, amikor a
kissé zegzugos és nem túl tágas nézőtér
különböző pontjairól szólaltak meg
fenyegető hangok, és ezeket a falak
visszhangozva felerősítették, a hatás
valóban nyomasztó volt.

Látszott, hogy Bagossy ezen a kitűnő
játéktéren pontosan ismeri a tér és a dísz-
letkonstrukció minden pontját, és pontosan
tudja azt is, melyik jelenetet hol, hogyan,
milyen súllyal lehet eljátszani ebben a
díszletben. Ebben a nagyon bonyolult
darabban talán csak két-három nem eléggé
kielemzett bejövetel és színészmozgatás
akadt. Ez nagyon igényes munkára és
tiszteletreméltó következetességre vall. (A
jelmezek színénél azonban nem ártott
volna nagyobb figyelem, bár nem
elsősorban Bagossy, hanem Erdős hibája,
hogy a reális színvilágú színészkosztümök
mellé olyan rikítóan zöld és kék ruhákat
kénytelenek viselni a királyi udvar tagjai, s
maga a király is, aminek jelentése aligha
érthető. Ha pedig „hátsó gondolat" nem
volt, akkor meg egyszerűen nem hihető,
hogy a Napkirály és udvaroncai ilyen
színű holmikat felvettek volna.)

Bagossy következetes munkája az
előadás koncepciójából is kitűnik. Nem
óhajtja túlaktualizálni a darabot, mely
minden túlzás nélkül is épp elég, mához
szóló gondolatot hordoz. A hangsúly a
félelem légkörét megteremtő fekete re-
akción és az Oltáriszentség Társaság
inkvizíciós módszerein van. A kitalált
vádak és a szabad, önálló emberi gondo-
lattól való mérhetetlen félelem és iszony
kiváltotta dühödt terror hálójában vergődő
Molière megsemmisítéséhez nem kellenek
fizikai eszközök. Elég, ha elaljasítják a
környezete egynémely tagját, elég
kiaknázni a szerencsétlen házasságából
adódó lehetőségeket - elterjeszteni, hogy
alighanem a saját lányát vette el -, elég
meghúzni körülötte a bűvös-ördögi kört,
amelyből még a királyi kegy sem tudja
kiragadni - s Molière máris leírható. Olyan
helyzetet kell te-

remteni körülötte, amelybe feltétlenül
belebonyolódik és beleroppan. A lelki
terror, a megfélemlítés, a gyanakvás lég-
köre éppen elég ahhoz, hogy ezt a külön-
ben sem egészséges embert a pusztulásba
hajszolja. Bagossy ezt a koncepciót igen
részletesen és következetesen vezeti
végig az előadáson, anélkül azonban,
hogy bármit a néző szájába rágna. Na-
gyon alaposan végiggondolt, gondos, vi-
lágos előadás ez, mely jól él a korszerű
színháznyelv elemeivel is.

Am ennek a rokonszenves előadásnak
van egy nagy fogyatékossága.
Nevezetesen az, hogy a központi figurát,
az ab-szolút főszerepet Bagossy - mint
később megtudtuk: kényszerből - egy
olyan, egyébként már számos alkalommal
jeleskedő amatőr színjátszóra, Csutora
Ferencre bízta, aki erre a szerepre nem
megfelelő, mert nem rendelkezik a szí-
nészi mesterségnek azokkal az eszközei-
vel, a színészi alakítókészségnek azzal az
erejével, amelyek nélkül pedig ez a
Molière nem játszható el. Ebből a hallat-
lanul összetett szerepből csak egy bal-
szerencse üldözte, féltékeny és beteges
kisember viszontagságai jelenítődnek
meg, s nem látjuk azt a Molière-t, aki
megpróbál szembeszegülni mindennel és
mindenkivel a műveiért, azok elő-
adásának lehetőségéért, a szabad emberi
gondolat kimondásának jogáért. Ennek a
figurának nem tudjuk elhinni, hogy ő írta
volna a Tar tu f f e - ö t , a Képze l t beteget

vagy a N ők iskoláját . Márpedig ha ilyen
Molière van az előadásban, akkor annak
belső egyensúlya menthetetlenül felbillen.
Fokozza ezt az aránytalanságot az is,
hogy Madeleine Béjart szerepét hivatásos
színész - Bókay Mária - játssza, a nem
kevésbé fontos Armande Béjart-t viszont
egy egyébként nem tehetségtelen, de a
szerephez még semmiképp nem érett
amatőr színjátszó, Bencze Enikő. Ifj.
Kőmíves Sándor erőteljes, szépen meg-
formált színházi titkára mellett halvány a
lámpaoltogatót alakító Bagossy, aki a
premieren volt kénytelen beugrani. To-
manek Gábor körül is bántóan suták az
udvar amatőr tagjai, Mihályi Győzőnek
pedig, aki egyébként ideális La Grange
lenne, vissza kell fognia magát, hogy le
ne játssza Molière-t vagy Armande-t.

A Tettyén tehát olyan Álszentek

összeesküv
ését láthattunk, amely Molière-

ről szólt, de nem volt Molière-je.

A Pécsi Nyári Színház, kétségtelen
eredményei mellett gondokkal is küzd.
Ezek főleg szervezési és „hozzáállási"
problémák. Az idei programot például
csak áprilisban hagyták jóvá, ekkor lehe-
tett hozzálátni a július 13-án már induló
eseménysorozat tényleges előkészítésé-
hez, beindításához, a szervezéshez, a
közönségszervezéshez stb. Nehézségeket
okoz a nem pécsi lakos érdeklődők

Bencze Enikő (Armande) és Mihályi Győző (La Grange) Bulgakov Álszentek összeesküvése című
színművében (Tettyei Játékszín) (Harmati János felvételei)



elhelyezése. Nincs megoldva a prózai
játszási helyek büféellátása, kényelmetle-
nek, rosszak a székek, ülőhelyek, a szín-
házi előadások színhelyei közelében nin-
csenek nyilvános vécék stb. Különböző,
főleg anyagi okok miatt még az utolsó
pillanatban is lehetségesek a prózai elő-
adásokban szereplőváltozások. A júliusi
Pécsi Műsorban például a Ghelderode- és
a Bulgakov-darab szereposztásában is igen
fontos posztokon más nevek voltak, mint a
később nyomtatott külön kis
műsorfüzetekben, de még azok sem a
végleges szereplőlistát közölték. (A leg-
lényegesebb változás egyben talán ma-
gyarázat is az Álszentek összeesküvése belső
arányeltolódására: a Pécsi Műsorban
Molière alakítójaként még Linka György
nevét olvashattuk ...)

Egy olyan koncepciózus és távlataiban
is nagy reményekre jogosító művészi
vállalkozás, mint a Pécsi Nyári Szín-ház,
mindenképpen figyelmet és törődést
érdemel. Nem elsősorban a nagy dol-
gokban - bár természetesen azokban is -,
hanem a kisebb, de lényeges, és a rendez-
vénysorozat minőségét döntően befo-
lyásoló technikai, szervezési részletkér-
désekben. Ha a vezetők - Bagossy László,
az igazgató és Eck Imre, a művészeti
vezető - a következő „évadra" több ilyen
jellegű segítséget kapnak, az 1980-as Pécsi
Nyári Színház bizonyára még jelentősebb
művészi eseménnyé válik.

Ghelderode: A Nagy Halál balladája (Pécs,
Barbakán várárok)

Fordította: Vajda Kornél. Dramaturg: Ka-
tona Imre. Díszlettervező: Pinczehelyi Sán-
dor. Jelmeztervező: Schäffer Judit. Zeneszer-
ző: Hirsch Bence. Koreográfus: Eck Imre.
Rendező: Sík Ferenc.

Szereplők: Horváth Árpád, Benkóczi
Zoltán, Huszár László, Schubert Eva, Bő-
sze György, Garai Róbert, Paál László,
German János, Jakab Erzsébet, Verebes
Károly, Faludy László, Vízi György, Árok
Ferenc.

Bulgakov: Álszentek összeesküvése (Pécs, Tettyei
Játékszín)

Fordította: Elbert János. Dramaturg:
Bécsy Tamás. Zene: Kircsi László. Díszlet-
jelmez: Erdős János. Rendezte: Bagossy
László.

Szereplők: Bókay Mária, ifj. Kőmíves
Sándor, Mihályi Győző, Bogádi Zsuzsanna,
Dékány Ágnes, Dörnyei Marianna, Fekete
Gábor, Gáspár Erzsébet, Juhász László,
Orosz Hajnalka, Papp Erika, Pál Rita,
Péter László, Radics Gabriella, Szombatfal-
vi Emese, ifj. Wallinger Endre, Tomanek
Gábor, Csutora Ferenc, Hotz János, Markó
Ferenc, Stenczer Béla, Gerebenics Tamás,
Güth János, Keresnyei János, Bencze
Enikő, Kóródi Andrea.

BERKES ERZSÉBET

Vásár Gyulán

Nemeskürty István drámája ürügyén

Piackutató-tapasztalatok nélkül is állít-
ható, hogy mindent el lehet adni, amire
van vevő. Még a becsületet is. Néhány
dolgot azonban, bár vevők legyenek is rá,
nem érdemes eladni. Például a becsületet
sem. Ezt a rég tudott és minden újabb
bizonyítás alkalmával hatásos igazságot
választotta mondandójául Nemeskürty
István, amikor a gyulai vár 1566-os
feladásának történetét színpadi játékká
írta. Aligha kárhoztatható Nemeskürty
szándéka: az eszmei mondanivaló kifo-
gástalan. A cselekmény hiteles történelmi
forrás információira épül: korabeli his-
tóriásének - a Cantio de militibus pulchra
- adta hírül a kortársaknak és az utókor-
nak, hogy a gyulai vár azért került török
kézre, mert a királyi zsoldot elsikkasztó
várkapitány, Kelecsényi László nem gon-
doskodott sem a hadiszerszámok, sem a
végvári vitézek fönntartásáról. A le-züllött
várat végül is átjátszotta a töröknek, hogy
fölvidéki birtokait tovább gyarapíthassa
vitézei vérdíjából. A vár elesik, de
Kelecsényi sem jár jobban: a törökök
végeznek vele. Mindebből már négyszáz
évvel ezelőtt kitetszett, hogy a köz érdekét
önös érdekből elárulókat megveti még az
is, aki belőle hasznot húz, illetve
végváraink - s közvetetten az ország -
gyalázatos vezetők személyes vétsége
miatt jut veszendőbe.

Amiatt pedig éppen nem kárhoztat-ható
Nemeskürty, hogy ezt az alapanyagot
éppen a Gyulai Várjátékok tizenhatodik
évadára írta: a soha nem évülő mondandó
ettől még aktuálisabbá válhatik. De
mindezeken túl még volt né-hány
momentum, amely a vállalkozást nagyra
hivatottnak tüntette föl. A magyar
középkor, jelesül a hódoltság más-fél
századának problémáit Nemeskürty avatta
az utóbbi évtizedek nemzeti tudatot
formálni kész témáivá. Ez történt Mohács
után című történelmi esszéje nemcsak
megkérdőjelezett történelmi
magyarázatokat, hanem arra is példát
adott, mint kell a politikai propagandák
mögül kihámozni az érdekek realitását
már a történetírás kezdeteitől fogva.
Újracsoportosított tényeket, megvilágított
rejtőzködő törekvéseket s külön-

féle korok históriamagyarázatairól bi-
zonyította be, hogy milyen beállítottság,
érdekrendszer folytán váltak az irrever-
zibilis események különféleképp forgat-
hatóvá. A Nemeskürty mellett ilyképpen
elfogult néző arra készült, hogy ennek a
polémiának vagy legalábbis az ehhez
fogható vizsgálódásnak lesz folytatása a
színházi este is : az árulónak tartott Ke-
lecsényiről talán kiderül, hogy sok el-
árulnivalója nem is volt. A király sem
fizetett, a török sem vette a várat, mert
éppen elég túlerő, rossz föltételek garan-
tálták, hogy akkor s úgy essék el a gyulai
vár, amikor s ahogy a török akarja. A
merészebben fantáziálók előtt talán az is
fölmerült, hogy Kelecsényi rehabili-
tálásáról szól majd a játék: mindig kell
egy bűnbak, hogy beismerni ne kelljen a
kollektív mulasztást. Mindez azonban
csak a remény káprázata maradt, miután a
gyulai fényfüggöny „felgördült".
Nemeskürty István szövegkönyve nem
bizonyult szuverén drámai alkotásnak. Két
alapvető dolog hiányzott: Kelecsényi
László, az áruló egyénített figurája, és a
drámai szituációk kirajzolása. Így a
színpadról elhangzó „közlemény" csak
annyira volt tragikus, amennyire egy
árvízi sajtóhír. Azaz nem volt tragikus a
szó esztétikai értelmében. A cáfolhatatlan
eszmei mondanivaló nem kapott hitelt a
dráma által fölkeltett katarzisban, mert
ilyen élményt a műalkotás képtelen volt
kiváltani.

Valószínű, hogy a hosszú évekig dra-
maturgként dolgozó Szász Péter film-
rendező, aki ezúttal a színpadi rendezés
munkáját fölvállalta, a fentieknél is több
hiányt érzékelt a szövegkönyvben, s bi-
zonyára nem azért mulasztotta el vissza-
adni a kéziratot, mert a filmrendező
túlságosan tisztelte a szerző filmstúdió-
vezető rangját, vagy a filmrendezőként is
kolléga gyulai várszínház-igazgató Sík
Ferencet. Hanem azért fogadta el a művet
ilyen fogyatékosságokkal egyetemben,
mert úgy vélte, hogy a színpadi játéknak
majd sikerül elfednie ezeket a -
technikainak minősített - „döccenőket".
Mint dramaturg és rendező dicséretes
akciókról tett tanúságot. A történeti dráma
szokványos menetébe intermédiumokat
iktatott. Két frakkos úr jelent meg a
históriai hitellel megelevenített jelenetek
után, s cinikus polgárok módjára
rögtönzött kommentárokat fűztek a
történeti példázatokhoz, kabarémodorban
értelmezték a hazafiság és vitézi
elszántság megnyilvánulásait, illetve az
áruló praktikus meggondolásait. Ennek


