
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



a kétszemélyes kórusnak nyilván éppen
úgy a görög tragédiák kórusai voltak az
előképei, ahogy minden kommentáló
intermezzónak is. (Hasonlót legutóbb
Gyurkó .Szerelmem, Elektrájában láthat-
tunk.) Szophoklész azonban mégsem jutott
eszünkbe: ezek a „kórustagok" nem
vesznek részt az eseményekben,
tanácsaikkal, „közvélemény"-szerű meg-
nyilvánulásaikkal nem teremtenek táv-
latos hátteret a hősök döntéseihez. Mind-
össze a kívülálló polgár mindig „még
okosabb" cinizmusával „cikizik" a ti-
zenhatodik századi eseményeket. Mint-
hogy pedig e középkori események drá-
mailag súlytalan helyzetekben, vázlatos
jellemek száján nyilvánulnak meg, a két
hóhem sikeresen magához hódítja a nézők
rokonszenvét. Pedig ez Szász Péternek
nem állhatott szándékában. Ha jól értem, ő
azt akarta, hogy a vitézkedő vakság és a
mindenre szkeptikusan reagáló „burzsoá"
végletesség között ismerje föl a néző
történelmünk megítélésének helyes útját.
Azt, hogy sem a bundás indulatok, sem a
szenvtelen el nem kötelezettek útja nem
járható. Sajnos azonban a matematikában
érvényes tétel (az tudniillik, hogy
mínusszor mínusz az plusz) a színpadon
nem vált be. A nézők igényesebbik fele
intellektuális és érzelmi azonosulások
keresgélése közben feszengett. A másik
nézőtérfél, amelyik ilyen összefüggésekre
vagy még nem támasztott igényt, vagy
néhány kísérlet után igényét föladta,
összevissza nevetgélt, „fordítva" reagált,
vagy más leleményes ötlettel szórakozva
mindent elkövetett, hogy jól érezze magát.

Szász Péter az intermezzók beiktatásán
kívül a kitűnő szereposztással is arra töre-
kedett, hogy a szöveg életre hívása hatá-
sosabb legyen. A tavaly oly sikeresen sze-
replő Lukács Sándor kapta Kelecsényi
Lászlót, az italozó prédikátor Harsányi
Gábornak jutott, s a néhány mondat erejéig
megjelenített figurákat is Jászai-díja-sokra
bízta a rendező. Amint arról színes
képekben a szaksajtó beszámolt, a hírne-
ves művészek kitűnően érezték magukat
mind a strandon, mind a szálló teraszán, a
gulyás-partikon és nyilván még néhány
helyen, amit a szemérmetes fotopapír már
nem adott tudtunkra. Örömük szinte
felhőtlennek mondható, hiszen privát
vicceikkel akkor is örvendeztették
egymást, amikor a színpadon voltak.
Kedvükből azonban föltétlenül hiányzik a
jól végzett munka öröme. Az a színpadi
viselkedés, amelynek tanúja lehettem né-
hány száz nézővel egyetemben július 17-

én, több mint botrány. Szégyen. Igaz, ez
volt a darab utolsó előadása, s ilyenkor
bevett szokás, hogy némi szívderítő hun-
cutságot megengedhetnek a színészek.
Ennek a megengedésnek azonban határt
szab a színház működésének célja: a
műalkotás sérthetetlensége. Ezen a
darabtemetésen nem volt sem mű, sem al-
kotás, csak egy csomó vásott személy,
akik szadista gyönyörrel tépték, tiporták
tréfáikkal és rögtönzéseikkel az eredeti
darabot. Mintha így akartak volna bosszút
állni az önsanyargató próbákért, invenciót
nem igénylő alakításokért, azért, hogy
életükből heteket adtak el
amúgy nem rossz gázsiért - valami
olyasminek a megjelenítésére, amihez ép-
pen az nem kellett, mi a színészek sajátja

megjelenítő képesség. Szász Péter tehát
bármilyen helyesen gondolkodott is
akkor, amikor a színészi tehetséggel
akarta kitölteni a vázlatosan megírt figu-
rák hiátusait, a színészek bosszút álltak: a
potemkin-figurák mozgatása helyett a
kócbabák kibelezését mutatták be. Kár,
hogy a fűrészporral, bábumázzal össze-
kenték magukat s a világot jelentő
deszkákat is.

Tizenöt évvel ezelőtt azzal az igénnyel
nyitották meg a gyulai vár színpadát,
hogy ott főleg történeti drámákat
játsszanak. Nem hiszem, hogy
történelmünk drámai földolgozásra
alkalmas témák dolgában kimerült volna.
Az viszont már 1977-ben, a történeti
drámákról Gyulán tartott szimpozion
alkalmával fölmerült, hogy elfáradt a
műsorválasztás, illetve túlságosan szűk
mezsgyén mozog a másfél évtizede
követett gyakorlat. Nincs, nem írnak
évente annyi eredeti drámát, a történelmi
múlt témáit nap-

jainkban is aktuálisan megjelenítő alko-
tást, hogy azokból két-három jó ősbe-
mutató születhessék Gyulán. Időközben
ugyanis nyári játékokat szerveztek más-
felé is, ahol szintén arra törekednek, hogy
eredeti történelmi tárgyú darabot
mutassanak be. A törekvés önmagában
igen jó: legyen minél több új darab, le-
gyen minél több alkalom arra, hogy tör-
ténelmünk, sorsunk tudatosodjék. De
ebben a konjunktúrában mind értéktele-
nebb műalkotások kerülnek a nézők elé.
Az a nagy pezsgés, amely a nyári színházi
életet jellemzi, végül is mind több fiaskót
szül: a dramaturg munkája arra
korlátozódik, hogy - akár a föld alól is -
elővonszoljon egy eddig még be nem
mutatott darabot. A rendezés hova-tovább
„egymást szerető" művészek toborzásából
áll: hadd legyen együtt mindenki, aki
évad közben nem játszhatik közös
társulatban. A színész aztán vagy „kitalál"

valamilyen figurát, vagy belátja, hogy
nem fontos az egész: a vakációs kedvű
nézők úgyis tapsolnak, a szakma pedig . .
. Vagy benne van másutt egy másik
fiaskóban, vagy félgőzzel bírál: fő, hogy
ismét új, és magyar, és történelmi.

Nemeskürty István: Szép ének a gyulai vitézekről
(Gyula, Várfürdő)

Jelmez: Kemenes Fanny. játékmester: Bá-
nyai Gábor. Szcenikus: Bakó József.
Rendezte: Szász Péter.

Szereplők: Győry Emil, Kulcsár Imre,
Fülöp Zsigmond, Harsányi Gábor, Németh
Sándor, Kun Vilmos, Szegváry Menyhért,
Kozák László, Trokán Péter, Lukács Sán-
dor, Fonyó István, Bodrogi Gyula, Sza-
kács Eszter, Máriáss József, Horesnyi László,
Rajhona Ádám, Király Levente, Baranyai
László, Ács Gyula, Miklósy György,
Csíkos Gábor, Tyll Attila, Györgyfalvay
Péter, Verebes István, Benedek Miklós.

Németh Sándor, Benedek Miklós, Verebes István és Szegváry Menyhért Nemeskürty István Szép
ének a gyulai vitézekről című színjátékában (MTI fotó-Ilovszky Béla felv.)


