
embert is: direktora néha bevallja - szi-
gorúan csak önmagának -, hogy fél, ám ő
is kiszolgáltatottja a diktatúrának. A
teljhatalmú belügyi biztos szerepében
Szarvas József hitelesen jelenítette meg a
profi titkosrendőr módszereinek kifi-
nomultságát; a végrehajtó rendőrtiszt
figuráját némiképp karikaturisztikusan
elrajzolva, humoros elemekkel fűszerezve
állította elénk Kaszás Attila. A halálra ítélt
ikerpár fiú tagja, Seress Zoltán a váz-
latosan megírt figura naiv lelkesedését
igyekezett fölvillantani, míg a megfé-
lemlített leánytestvér-szerető vizionárius
menekülését, félelmét Zsíros Ágnes
jobbára külsődleges eszközökkel formálta
meg.

Végezetül szólnom kell a Várszínház
történelmi komorságú játékteréről, melyet
Fehér Miklós annak rendje és mód-ja
szerint díszletezett be az auschwitzi
miliőt érzékeltetve, s amely ezúttal is
mintegy önmagában meghatározta a já-
tékmód koreográfiáját, a mozgások irá-
nyát. Évről évre súlyos és kevésbé súlyos
történelmi drámákat nézve e tekintélyt
parancsoló várfalak közt, néha az az érzé-
sem támad: odafönn, a várfok legmagasán
húzódó mellvéden bizonyos idő el-telte
után szükségképpen marcona őrök-nek
kell cirkálniuk; a várkapun fegyveres
népségnek vagy valamiféle mozgalmas
csoportozatnak kell becsörtetnie; a szín-
pad kőerkélyén szolgák sietnek elő láza-
san, vagy hírnök jő, és a színpadon
elhangzó dialógusok közül csak a harsá-
nyabbak jutnak el a nézőtér hátsó soraiig.
Mindez pontos koreográfia szerint, a
mindenkori dráma sajátosságait sokszor
csak kevéssé figyelembe véve megy vég-
be. Van még néhány variáció: merénylő
kötélen ereszkedhet le a várfokon, az
ablakból a vizesárokba taszíthatnak ki-
végzetteket stb. Mindezzel nem azt kívá-
nom sugalmazni, hogy a jövő évadtól
bontsák le a várfalakat, s építsék föl
keresztbe őket, csupán azon tűnődöm,
hogy a történelmi játékokat hogyan
lehetne változatosabbá, mozgalmasabbá
és egyszeribbé tenni, lehetőleg úgy, hogy
mindig a drámatestre szabassék a játék
képe, s ne a várfalakra a drámáké.

Ha olyan kivételes és formátumos mű,
mint Sütő András Álomkommandó című
munkája kap először színpadot e patinás
miliőben, a magyar (történelmi) drámák
starthelyén, kell-e mondanom, hogy
méltó az eredeti - egyszeri - szcení-
rozásra.

P. MÜLLER PÉTER

Önérvényesítés -
önsorsrontás

A Pécsi Nyári Színház
két bemutatójáról

Az idén tízéves fennállását ünneplő Pécsi
Nyári Színház ezen a nyáron más-fél
hónap alatt közel harminc estére kínált
programot. Két új prózai bemutató
szerepelt a műsorban: Shakespeare Mac-
bethjét a Szabadtéri Táncszínen Bagossy
László, Móricz Zsigmond Úri muriját a
tettyei romoknál Jordán Tamás állította
színpadra. E két prózai előadás mellett
felújították a La Mancha lovagja című
musicalt, ezúttal Szakácsi Sándorral a
címszerepben. Látható volt még a göttin-
geni egyetem dramaturgiai szekciójának
vendégszereplésében Brecht Baala, nép-
táncműsorok és diaporámaest, valamint
egy Szeszélyes műfajok című szórakoztató
program Antal Imre műsorvezetésével.

Ha hajlunk a kritikusi kényszerre, hogy
amennyiben egy cikkben több elő-adásról
szólunk, valami közöset találjunk bennük,
akkor a Macbeth és az Úri muri esetében
ez a közös pont a hős saját céljához való
viszonya. Shakespeare-nél a címszereplő
a darab kezdetétől, a boszorkányok első
jóslatától célja el-érésére, terveinek
érvényesítésére, azaz a jóslat
beteljesítésére, megvalósítására tör, és
noha e tervek és célok végül bukáshoz
vezetnek, a bukás csak e negatívként
értékelt önérvényesítés külső társadalmi
következményeként jelenik meg. Ezzel
szemben Móricz hőse, Szakhmáry Zoltán
képtelennek mutatkozik célja el-érésére,
terveinek érvényesítésére, számára az
asszonyi ellenkezés éppúgy le-
győzhetetlen akadály, mint birtokostár-
sainak konzervativizmusa. Önérvénye-
sítés helyett önsorsrontásba fordul a
nagyot álmodó földbirtokos léte. Az egy
napba sűrített történet egész életutakat
fémjelző „problémakezelő" stratégiába
fut: alkoholizálásba és öngyilkosságba.
Önérvényesítés és önsorsrontás van te-hát
jelen ebben a két életútban. A két mű -
keletkezésének térbeli és időbeli távol-
sága ellenére - összehasonlítható mintát
kínál. E két hős sorsában olyan magatar-
tásformákat láthatunk, melyek - társa-
dalmi berendezkedéstől függetlenül - éles
különbséget tesznek az önérvényesítés,
önismeret, társadalmi cselekvés, a
személyiség értéke, a konfliktuskezelési

módok keleti és nyugati fajtái között. Ez
a különbség történelmi tapasztalat. A
műsorban egymás mellé került két darab
jól mutatja, hogy a nemzeti irodalmak
milyen erősen közvetítik saját népüknek
ezeket a cselekvési mintákat, a személyi-
séget kibontakoztató vagy torzító szem-
léletet. A két mű ezen különbsége is
magyarázata lehet részben annak, hogy
miért vált sokkal élőbbé és „számunkra-
valóbbá" színpadon Móricz Úri murija,
mint a Macbeth.

Macbeth

Shakespeare ebben a művében a drámai
cselekménymozgatás dilemmáját a bo-
szorkányok felléptetésével oldja meg.
Ami az Othellóban az intrikus Jago, a
Hamletben az atya szelleme, A viharban
Prospero varázsereje, az itt e természet-
fölötti lények jóslata, akik a darab kez-
detén a címszereplőt majdani sorsával
szembesítik. Az első jóslat a jövőt, vagyis
a drámai cselekményt Macbeth királlyá
válásáig jelöli ki. Mivel erre mára máso-
dik felvonás végén sor kerül, újabb jós-
latra van szükség ahhoz, hogy a dráma
cselekménye tovább folyhasson. A Mac-
beth esetében a dráma végül is nem más,
mint a jóslatok beteljesülése. A boszor-
kányokban pedig nem elsősorban a főhős
tudat alatti vágyainak kivetülését vagy
mitikus meseszörnyeket kell látnunk,
hanem dramaturgiai tényezőket, akik a
cselekmény előrehaladását vannak hi-
vatva biztosítani. Ez a felismerés persze
nem újkeletű. 1830-ban a Macbeth fordí-
tásához írott előbeszédében Döbrentei
Gábor megállapítja, hogy „a boszorká-
nyokat Macbeth-ből mégse lehet kihagy-
ni, mert a játékot nagyobbára ők izgat-
ják". Szerepük dramaturgiai értelmezése
mellé azonban odakapcsolhatjuk azt a
társadalmi-politikai magyarázatot is, hogy
a darab megírása és bemutatója idején
uralkodó I. Jakabról köztudomású volt,
milyen erősen hisz a boszorkányokban.
Így a drámának ebben a mozzanatában -
több más tényező mellett - a királynak
tett gesztust is láthatunk.

Az író ebben a legrövidebb terjedelmű
tragédiájában jóformán csak két szerepet,
Macbethét és hitveséét formálta meg
árnyaltan, a mű többi alakját csupán
körvonalakban vázolta fel. A mű kitérők,
késleltetések nélkül halad a sejtetett vég-
kifejlet felé, s bizonyára ez is oka a mel-
lékszereplők vázlatszerű megfogalmazá-
sának. Shakespeare drámái közül a cse-
lekmény ebben halad a legsebesebben a
végpont felé, itt a legfelfokozottabb



a tempó. Ez a lineáris cselekmény, a zárt
szerkezet megkülönböztetett helyet biz-
tosít ennek a darabnak az író életművé-
ben. Shakespeare itt is jelentős mérték-
ben épít a kor köztudatában jelen lévő
tényezőkre - és itt nemcsak a már emlí-
tett boszorkányokról van szó, hanem a
Macbethtel együtt induló Banquo szere-
péről is. Tábornoktársát a címszereplő a
harmadik felvonásban megöleti, s így a
boszorkányok Banquóra vonatkozó jós-
lata nem teljesül be a darabban. Ezen túl-
menően még dramaturgiai hibának is
tetszhet a szereplő korai drámai likvidá-
lása, hacsak nem vesszük figyelembe azt
- amivel a korabeli néző tisztában volt, a
mai viszont nincsen -, hogy az akkori
uralkodó, I. Jakab a skót hadvezér leszár-
mazottja, s így a boszorkányok Banquóra
vonatkozó jóslatának (hogy utódai kirá-

lyok lesznek) nem kell a dráma világán
belül érvényesülnie, mert a jóslat törté-
nelmileg már beteljesült.

Noha Shakespeare-nek ezt a művét
legjobb tragédiái közt tarthatjuk számon,
magyar színpadon meglehetősen ritkán
szerepel. Hazánkban először német nyel-
ven adták elő 1797-ben, magyarul 1812-
ben szólalt meg. A Pécsi Nyári Színház
eddigi történetében és Bagossy László
rendezői pályáján ez volt az első Shakes-
peare-premier. A darabból a fentiekben
kiemelt mozzanatok az előadásban is
hangsúlyt kapnak. A boszorkányok sze-
repét a rendezés nemcsak megőrzi, ha-
nem meg is erősíti a dráma befejezésé-
nek megváltoztatásával. Ez a módosítás
részben az előadás zártságát hivatott biz-
tosítani, részben szemléleti átértelmezé-
sét adja a darabnak. Az előadásban

ugyanis a mű nem a jogos trónörökös,
Malcolm színre lépésével ér véget, ha-
nem korábban; akkor, amikor Macduff
megöli Macbethet. Ez a koreografikusan
megkomponált gyilkosság pontosan meg-
egyezik azzal a párbajjal, amelyet a darab
kezdetén Macbeth vív a csatában, s mely-
nek végén a három boszorkány megkör-
nyékezi őt. A befejezéskor Macduff-fel
ugyanez történik: miután legyűri a trón-
bitorlót, körülveszi a három kimeresztett
karmú boszorkány - s ezzel a képpel
zárul az előadás. Ez a beállítás azt su-
gallja, hogy most Macduff válik majd e
kísértés alanyává, s amit a dráma folya-
mán Macbeth sorsa példázott, azt az itt
kezdődő történetben Macduff éli majd
újra át. Ez a zárókép, mely a nyitójelenet
egyik részletét ismétli meg, egyrészt
kompozíciós szempontból keretet ad a
játéknak, másrészt szemléletében azt fe-
jezi ki, hogy a hatalmi téboly az addigi
trónbitorlóról egy következőre tevődik át.
A drámán eszközölt rendezői-drama-
turgiai beavatkozás nem merül ki a darab
befejezésének megváltoztatásában. Az
amúgy is tömör szöveg az előadásban
tovább rövidül (mintegy kétszer egy
órára), és ez tovább vékonyítja a mellék-
alakok szerepét. E jelzésszerű alakok
életre keltéséhez pedig jó színészi játékra
volna szükség, hogy az előadásban a két
főszereplőt övező világ, az emberi-társa-
dalmi környezet is hitelesen megjelenjen.

Az előadás egyik legfontosabb szín-
házi újítása a pécsi nyári színházi hagyo-
mányok továbbvitelében gyökerezik - ez
pedig a táncszínházi formák beépítése a
prózai darabokba. Mint korábban az
Ántigoné, Az áldozat és a Szentistvánnapi
búcsú előadásain, ezúttal is jelen van a
játékban a tánc stilizáló ereje. A Vidáko-
vics Antal vezette és koreografálta Bara-
nya Táncegyüttes ezúttal a Macbeth harci
színeiben, a boszorkányok szertartásain
és az udvari ceremoniális jelenetekben
kap szerepet. Ezek a táncbetétek minden
esetben dramaturgiai szerepet tölte-nek
be, látványosságuk mellett a drámai
csúcspontokhoz vezető jelenetek előké-
szítése a funkciójuk. A tánc jól épül bele
az előadás szövetébe. A kifogásolható
mozzanatok éppen a prózai részekben
vannak - a színészi játék sok melléksze-
replő esetében igen fogyatékos.

A két főszereplő, akik szerepük súlyá-
nál és terjedelménél fogva is az előadás
terhét viselik, Sipos László és Molnár
Piroska. A címszerepben Sipos teljes ha-
bitusát mozgósítja a figura megformálá-
sára, Macbethje olyan érzelemirányított,

Shakespeare: Macbeth (Pécsi Nyári Színház). Sipos László (Macbeth) és Molnár Piroska (Lady Macbeth)



szenvedélyvezérelt alak, aki ha vívódik is,
ezt sohasem „lelkizésből", hanem indulat-
ból teszi. Játéka egy tömbből faragott,
erő-teljes. Molnár Piroska finomabb
eszközök-kel dolgozik, nála egy
szemvillanás elég annak kifejezésére,
milyen átalakulás zajlott le a Ladyben a
megkoronázás nyomán. Az ő vívódása
látványosabb és átélhetőbb, alakítása a
legárnyaltabb az előadásban. A további
szerepekben említést érdemel még
Szakácsi Sándor Macduff, Németh János
Malcolm, Ujvári Zoltán Ross és Stenczer
Béla a kapus szerepében.

A Szabadtéri Táncszín nagyméretű
színpadán bemutatott előadás díszleteit
Bachmann Zoltán tervezte. A játéktér két
síkra tagolódik: a színpadéra és az azt
övező várfal, illetve az azon végigfutó
folyosó síkjára. A színpadon balra bástya,
középütt torony, melyhez lépcsők visz-
nek fel, jobbra katonai sátor. A színpad-
nak ez a kettős síkja kiegészül egy to-
vábbival: a lefedett zenekari árok fölött
négyzet alakú nyílások vannak, melye-

ken az alvilági szereplők el-, illetve fel-
tűnhetnek. A színpad méretei az előadás
jelentős részében nagynak bizonyulnak,
csak néhány - fent említett - színész
képes jelenlétével az egész színpadot
betöltő atmoszférát létrehozni. A jelene-
tek jelentős részében azonban az előadás
elvész a hatalmas térben. A közönség
érdeklődését látva pedig azt mondhatjuk,
hogy a nézőtér is túl nagynak bizonyult e
nyári színházi Macbeth esetében,
melynek műsorra tűzése elismerést ér-
demel, a megvalósítás azonban számos
kívánnivalót hagyott maga után.

Úri muri
A tettyei romoknál mutatta be a Pécsi
Nyári Színház Móricz Zsigmond Úri
muriját. A darabot színpadra állító Jordán
Tamásnak ez volt rendezői debütálása. A
produkciót a kaposvári színház
társulatának tagjai hozták létre, a Ba-
ranya Táncegyüttesből verbuválódott
statisztériával kiegészítve. (A kaposvári

társulat másik fele ezenközben Boglár-
lellén az Übü királyt vitte színre.) Az
1927-ben született mű aktualitásáról azt
írja Jordán Tamás a műsorfüzetben, hogy
„noha azóta hatvan év telt el, és hatalma-
sat változott a világ, a mai »Szakhmáry
Zoltánok« ambícióját, lelkesedését még
mindig kiölik korunk »Csörgheö Csuli«-
jai és »Borbíró«-i. A darab érzésünk sze-
rint (sajnos) alig-alig vesztett érvényes-
ségéből". Ez a mai érvényesség süt át az
előadás minden részletén, melynek ki-
dolgozottságára és árnyaltságára az a
körültekintő, alapos és kifinomult meg-
formálás a jellemző, amely Jordán Tamás
színészi alakításait fémjelzi.

Rendezésének egyik erénye a pontos,
példaszerű szereposztás. Az egyes mó-
riczi karakterek alakítói itt már puszta
küllemüknél, alkatuknál és habitusuknál
fogva is reprezentánsai az író megfor-
málta jellemeknek. Ezek a szereplők egy
pontos darabértelmezés szolgálatában
állnak. Jordán Tamás interpretációjában

Jelenet a Macbeth pécsi előadásából (MTI-fotó - Kálmándy Ferenc felvételei)



a mű nem dzsentrikérdésről és idealiz-
musról, nem a magába szippantó magyar
sárról és a gazdálkodás buktatóiról szól.
(A darabból néhány szövegszerű áthallás
is csábíthatna a másik végletre, a direkt
aktualizálásra. A közönség - a rendezői
tompítás ellenére is - fokozottan reagál
ezekre a lehetséges áthallásokra.) Itt
azonban egy ezeknél a problémáknál
átfogóbb és lényegesebb létkérdés fogal-
mazódik meg: miért adja fel Szakhmáry
Zoltán a küzdelmet, miért veszti el a hi-
tét, miért válik a nagy tervek kiötlője ki-
ábrándult, csalódott, önsorsrontó férfivá.

Az előadás a Móricznál is szorosan
összefonódó magánéleti és hivatásbeli
(gazdálkodói) szálat szerves egységben
ábrázolja, s így Zoltán sorsának alakulá-

sában elválaszthatatlan lesz a Rhédey
Eszter- és Rozika-kapcsolatnak, valamint a
megreformálandó birtok ügyének és a
Csörgheö Csuli-féle úri társaságnak a ha-
tása. A produkcióban egy negyven körül
járó, a középnemzedékhez tartozó férfi
sorsfordulója jelenik meg, azé, akinek
példája nemcsak egy nemzedéket
reprezentálhat, hanem egy egész közösség
sorsát is. A folyamat, amelyet Zoltán a
darab alig huszonnégy órája alatt bejár,
egy egész életutat sűrít magába. A nagyra
törő tervek szertefoszlása, az illúziók
elvesztése örök téma lehet, de a móriczi
hős válasza a bukásra nagyon is erről az
égtájról való. A zárókép: a fölgyújtott
pusztai kúria s a muri romjai közt székén a
szívlövéstől összeroskadó Zoltán az
önsorsrontás nálunk oly gyakori mintáját
nyújtja.

Mindazt, amit a rendezés az értel-
mezésen túlmenően a darabhoz a részle-
tekben hozzáad, lehetetlen volna felso-
rolnunk. Néhány példa azonban híven
illusztrálhatja azokat az árnyalatokat,
amelyek az egész produkciót - legkisebb
mozzanataiban is - jellemzik. Amellett,
hogy az előadás alapvetően hű a móriczi
instrukciókhoz, a rendező további - a
dráma világának teljesebbé tételét szol-
gáló - ötletekkel egészítette ki a színpadi
szituációkat. Amikor az Eszter által tin-
tával leöntött váltókat összeszedő ügy-
véd távozik, a darabban itt színészként is
részt vevő Jordán Tamás a kezét csókra
nyújtó Nagy Mária karja alatt átnyúlva
kapja föl az asztalról a kalapját, majd egy
csókfélét hintve a kézre, sietve távozik. A
helyzet, a félreértés bemutatása egy-
szerre komikus és szánandó, egyszerre
poén és a szereplők kapcsolatának mé-
lyére világító gesztus.

Ilyen színes részlet a negyedik kép
kezdetén a három elemózsiázó csugari
munkás jelenete is. Dunai Károly, akinek
az asszonya csak szalonnát meg kenyeret
csomagolt, hosszas nyeldekléssel teszi
magát nevetségessé, s ugyanakkor kelt
némi részvétet. Hasonlómód kettős jel-
legű az utolsó kép mulatozásának az a
(szerzői instrukciót követő) színpadi meg-
oldása, hogy a tucatnyi mulatozó külön,
egyedül vagy kettes-hármas csoportok-
ban más-más nótát danol vagy húzat
magának. A hangzavar, a pontosan kidol-
gozott vigadási módok jelzik, hogy akik
itt együtt mulatnak, azok valójában nem
összetartoznak, hanem széttartanak.

A színészi alakítások közül néhány
epizódszerep megformálása emelkedik ki
a legjobban: a már említett ügyvéd-
szerepben Jordán Tamás játéka tűnt a
legsikerültebbnek, villanásnyi jeleneté-
ben egy teljes karaktert és annak ironikus
kritikáját is felmutatta. A szintén említett
Dunai Károly és két társa, Tóth Béla és
Lukács Zoltán ugyancsak szellemesen,
ízesen formálták meg a három munkás
alakját. A városi urak között a Csörgheö
Csulit játszó Dánffy Sándor volt a
legerőteljesebb, a móriczinál árnyaltabb s
kevésbé egynemű alakot keltett életre.
Krum Ádám Borbíró, Csernák Árpád
Parragh és Somogyi Géza az ezredes sze-
repében egy-egy eltérő színnel gazdagí-
totta az urak csoportját. Lengyel Ferenc a
könyvügynök Lekenczey szerepében az
értelmiségiről nyújt jellemző képet.

A három főszereplő közül a Rhédey
Esztert játszó Nagy Mária a bemutatón
meglehetősen bizonytalannak tűnt,

Móricz Zsigmond: Úri muri (Pécsi Nyári Színház).
Spindler Béla (Szakhmáry Zoltán) és Nagy Mária (Rhédey Eszter)

Kiss Andrea (Rozika) és Cserna Csaba (Bolha Pista) a pécsi Úri muriban (Tóth László felvételei)



s asszonyi erő és határozottság helyett
szeszély és gyengeség, ideges feszültség
jellemezte alakításában az asszonyt. Ez-
zel Zoltán önfeladásának egyik legfőbb
indoka gyengült meg. Rozika szerepében
Kiss Andrea mintha nem is szerepet,
hanem önmagát alakította volna, olyan
természetességgel, közvetlenséggel vett
részt a játékban, jelenlétét báj, derű és
szépség jellemezte. Szakhmáry Zoltán
szerepében Spindler Béla nehéz feladatot
oldott meg sikeresen azzal, hogy a dráma
teljes szereplővilágával való szem-
benállását, ám ugyanakkor közibük tar-
tozását mindvégig érzékletesen fejezte ki.
A lelki folyamat, mely Zoltánban e fél nap
során lezajlott, Spindler játékában
fokozatosan bomlott ki, és noha nem sejt-
tette előre a véget, nem tette eleve eldön-
tötté a kimenetelt, végső tette mégsem
jelentett váratlan fordulatot.

Donáth Péter alakítható díszlete és É.
Kiss Piroska kifejező ruhái járultak hozzá
az előadás sikeréhez.

A Pécsi Nyári Színház mindkét prózai
bemutatójának műsorra tűzése elismerést
érdemel. De talán a Macbethet hasz-
nosabb lett volna a Szabadtéri Táncszín
nagyoperettre méretezett színpada és
nézőtere helyett a tettyei romok intimebb
közegében bemutatni. Az Úri muri
művészi színvonala és érvényessége vi-
szont kiemelkedő szerepet biztosít az
előadásnak - nemcsak a Pécsi Nyári
Színház tízéves történetében, hanem - a
magyar nyári színházak produkcióinak
sorában is.

Shakespeare: Macbeth (Pécsi Nyári Színház)
Dramaturg: Sárosi István. Díszcet: Bach-

mann Zoltán. Jelmez: Tresz Zsuzsa. Zene:
Kircsi László. Koreográfus: Vidákovics Antal.
Rendező: Bagossy László.

Szereplők: Sipos László, Molnár Piroska,
Gőz István, Dávid Marianna, Kalamár Beáta,
Juhász László, Németh János, Ujvári Zoltán,
Szakácsi Sándor, Lapicz Erika, Pilinczes Jó-
zsef, Stenczer Béla, Besenczi Árpád, továbbá
a Baranya Táncegyüttes, a Pécsi Nyári Szín-
ház Énekegyüttese és a Pécsi Egyetemi Szín-
pad tagjai.

Móricz Zsigmond: Úri muri (Pécsi Nyári Színház)
Díszlet: Donáth Péter. Jelmez: É. Kiss

Piroska. Zenei szerkesztő: Hevesi András.
Koreográfus: Vidákovics Antal. Rendező: Jor-
dán Tamás.

Szereplők: Spindler Béla, Nagy Mária,
Somogyi Géza, Dánffy Sándor, Kiss Andrea,
Lengyel Ferenc, Krum Ádám, Csernák Árpád,
Jordán Tamás, Lukács Zoltán, Dunai Károly,
Tóth Béla, Cserna Csaba, Lugosi György,
Ujláb Tamás.

CSIZNER ILDIKÓ

Őszelő Gyulán

Három előbemutatóról

Azt hiszem, túl sokat vártam Gyulától -
csalódnom kellett. Mindez a magán-
ügyem lenne, ha a nézők döntő többsége
nem hasonló kudarcélménnyel távozott
volna a Várszínház nézőteréről. Pedig a
Gyulai Nyár programja látszólag a
korábbi évekhez hasonlóan, az igényes
szórakoztatás szándékával állt össze.
Műsorát most is - mint az indulás óta
valamennyi évben - magyar darabok
alkották. Ősbemutatók, magyarországi
bemutatók, régen nem játszott művek.
Sánta Ferenc, Mikszáth Kálmán, Szent-
mihályi Szabó Péter, Victor Máté, Háy
Gyula, Sütő András, Vaszary Gábor neve
szerepelt a szerzők között. S a szervezők-
nek még arra is volt gondjuk, hogy a két
bemutató közötti üres hétvégét is kitölt-
sék: a Pécsi Balett három egyfelvonáso-
sát hívták vendégül. A várszínházi esték -
mert idén ez volt az egyetlen színházi
játszóhely - a Várfürdőben tartott gyer-
mekprogramokkal egészültek ki. Ez így
is van rendjén, hiszen Gyula fürdőváros,
és programjainak nagy részét a fürdőven-
dégei veszik meg. Ha megveszik.

Mert közönség híján nemigen érdemes
színházat csinálni. Idén a szervezők
valahogy elméretezték a nyarat. Június
első felében indították az évadot, és
augusztus második hetében a Vidám Szín-
pad Vaszary-bemutatójának tíz előadá-
sával zárták. Nem a záróprogrammal volt
baj, hanem a korai kezdéssel. Júniusban
még javában üzemeltek a kőszínházak, és
így a technikai apparátus, a műszaki
feltételek biztosítása is gondot okozott.
Ezt megoldották, a közönségszervezés
technikai problémáját már sokkal kevés-
bé. Így fordulhatott elő, hogy <, győri és a
békéscsabai színház három-három elő-
adására alig több mint egy-egy háznyi
közönség gyűlt össze.

A technikai gondok mellett a gazdasá-
giak is „begyűrűztek" a Gyulai Nyár
programjába. Ha ketten osztoznak egy
előadás költségein, nyilvánvalóan keve-
sebb jut egyre, ezért egytől egyig - vagy
inkább egytől ötig - olyan produkciók
kerültek színre, amelyek valamelyik kő-
színházban folytatják tovább életüket.
Csakhogy ezzel le is mondtak arról, hogy
a színpadra állítók Gyulában gondolkod-

janak. A gyulai Vár színpada hol túlsá-
gosan kicsinek, hol túl réginek, hol túl
idegennek bizonyult. Ügyetlen, oda nem
illő megoldásokkal, figyelmet elterelő
látványelemekkel próbálták áthidalni a
nehézségeket, vagy egyszerűen tudomást
sem vettek róluk.

Az állandó színházakhoz állandó tár-
sulat tartozik, tehát behatárolt azoknak a
köre, akik közül választani lehet. Ezzel
nemcsak az optimális kiosztás lehetősé-
gét szüntették meg, hanem az egy nyárra,
néhány előadásra összeállt és a sikerért
némi kockázatot is vállaló színészek
együtt gondolkodását is. Es helyébe a
biztonsági munka lépett. Egymást ismerő
(az egész évet együtt eltöltve egymást
unó) színészek és rendezők kőszínházi
évadának meghosszabbítása, mellyel egy-
ben az első őszi bemutató gondját is
letudhatják.

Ezen a ponton a mennyiségi jellemzők
minőségibe, a technikai kifogások szak-
maiba csapnak át. Mindegyik bemutató
előtt ott szerepel az elő jelző, mely egy-
ben felmentést is takar: még szabad nem
véglegesnek, nem tökéletesnek lennie a
produkciónak. Es ez nem azt jelenti, hogy
a rendező kipróbál a közönség előtt
néhány kísérletező jellegű megoldást,
hiszen a megszokottól egy tapodtat sem
térnek el. Sokkal inkább azt fedi, hogy
még nem építette fel a darab gondolati
vázát sem, a színész pedig jó, ha a bizton-
ságos szövegtudásig eljutott, és nem buk-
dácsol a nem a Vár színpadára tervezett
díszletek között. Igy a néző joggal érez-
heti, hogy valamelyik összpróbára tévedt
be, melyről nem nagyon illik véleményt
mondania. Nem etikus, hiszen a további
próbák eredményeként még minden le-
hetséges. Csakhogy ezeket a produkció-
kat a Gyulai Nyár programjába, fizető
közönség elé nevezték be, és ekképp a
felkészületlenség, az uborkaszezoni laza-
ság, a nézőbecsapás sem etikus. Hosszú
távon nem is gazdaságos.

Az általános kesergőt kövesse az első
három előbemutató konkrét panasza.

Éjszaka
Sánta Ferenc drámája igazi könyvdráma.
Székely János használta ezt a kifejezést a
Caligula helytartóját, a Protestánsokat, a
Képes krónika című kötet többi drámáját is
minősítve; és azt az aggályát fejezte ki,
hogy ezek az alkotások nem színpadra
valók. Szerencsére gyulai ősbemutatói - a
csak ott játszott Caligula helytartója, a
Protestánsok és a Vak Béla király pesti
színházbeli továbbélése bizonyította: té-


