
nyú, ha a fuvarosok pár mondata teljesen
igaz. Amint csak akkor lesz érzékelhető a
favágók világának sajátossága, ha még a
halottat játszó Kósa Béla is valóban jelen
van a színpadon. De ugyanígy igazán
fontos volt az is, hogy a Szeszélyes nyár
iparosai, egyszerű fiúi vagy épp idős urai
ne pusztán statisztáljanak, ha-nem igaz
ámulattal eltelve bámulják a kötéltáncot,
ölelgessék részegen barátnőjüket, s a láztól
felgyúlva kergessék egy-mást a színpadon.

A Baal egyik legfontosabb szerepe volt
Molnár Piroskáé, aki Emiliaként ismét az
igazi drámai erő tanúbizonyságát adhatta.
Molnár Piroska szétzüllő úri-asszonya s az
ugyancsak őáltala játszott Maya, a
koldusasszony több volt, mint egyszerű,
naturális színfestés. Ő nem pusztán a
kontúrokat, a sémát, de az igazi
személyességet mutatta meg, ami
különösképp a második epizódban volt
nehéz, igazi teljesítmény. Hiszen a lezül-
lött, elkurvult koldusasszony sémája csak
úgy kínálja az üres, külsődleges
rutinmegoldásokat. Molnár azonban sor-ra
visszautasítja ezeket, és saját habitusának
megfelelően él a színpadon, minden-nek
ellenére, megverhetetlenül.

Dánffy Sándor játssza Mech nagykeres-
kedőt s a favágók egyikét is. Kiváltképp az
utóbbi alakítása volt a lényeges, hiszen ő
az, aki utoljára beszél Baallal, s aki
érdeklődve, rettegve és mégis emberien
figyeli a szörny halálát, hogy aztán
munkára menvén, magára hagyja.

Feltűntek még a Baalban a kaposvári
színház olyan jellegzetes, igazi karaktert
formálni képes színészei, mint Gőz István,
Hunyadkürti György és Tóth Béla is.
Mindhármójukról tudjuk, hogy bár-mikor
képesek nagyobb, súlyosabb szerepek
eljátszására is, de most villanásnyi
szerepeikben is precízek, igazán jelenlé-
vőek maradtak.

Jordán Tamás alakította a Szeszélyes nyár
kanonokját, szomorú szenvedéllyel, s
egyre kirobbanóbb humorral. Jordán
ikomikusi képességeit kihasználhatta, s ki
s használta: ama bizonyos fülvisszavarrási
jelenetben ugyan neki jutott a relatíve
legpasszívabb helyzet, ám ennek ellenére
is teljes értékű alakítást nyújtott, és hoz-
zájárult a hármas burleszk megvalósítá-
sához. De ugyanígy emlékezetes marad-
hat a kanonok sajátos udvarlási technikája,
a reverendáját azonnal levevő, a
halsütésből az ölelgetésre pillanat alatt
áttérő, nőre iszonytató mód éhes férfi
kétségbeesett, szomorú agressziója.

Katerinát Lázár Kati játssza: igaz
realizmussal, mély átéléssel hozván létre a
valahai szerelem emlékeiben élő s a
szerelem vágyába belebolonduló, immá-
ron elhízófélben lévő, elhanyagolt felesé-
get. Lázár alakítása, úgy vélem, egyike az
előadás legjobbjainak, hiszen az sikerült
neki, ami a nyári színházakban a legrit-
kábban: lemondani az üres hülyéskedés-
ről, az adódó gesztusok evidenciájáról, és
valódi személyiséget létrehívnia.

Jól illeszkedett a kaposvári társaságba
Takács Kati is, láthatóan érti, ismeri azok
nyelvét, szokásait, színpadi viselkedésü-
ket. Úgy hiszem, az övé volt - Arnostek
mellett - talán a legnehezebb szerep, hi-
szen az ő csábító, álarcos figurája a leg-
evidensebben allegorikus, s ezért talán
neki volt a legnehezebb a megfogható
személyek világában igazán élőnek ma-
radnia. Hiszen egyszerre kellett a szerel-
mi csábítással foglalatoskodó leánykát, s
az élő varázslatot eljátszania. Így tehát
nem engedhette el magát, mindig meg
kellett tartania azt a távolságot, apró
distanciát, ami elengedhetetlen feltétele
volt annak, hogy az utolsó éjszakai tánc
varázsa igaz legyen.

Igen nehéz helyzetbe került Kamondy
Imre Arnostekként. Elsősorban meg kel-
lett tanulnia kötélen táncolni, ami egy-
részt méltánylandó, komoly teljesítmény,
másrészt a dolog ambivalenciája abban áll,
hogy e képesség mégsem színházi erény.
E teljesítménytől függetlenül is létre
kellett hoznia Arnostek alakját - mint
színésznek. Kamondy eleget tesz e fel-
adatnak is, bár érthetően elfogult, még
kicsit nehezen beszél, helyenként alig
tudta leplezni zavarát. Ennek ellenére
törékeny figurája, kötélen való óvatos
téblábolása, kiszolgáltatottsága egyike az
előadás emlékezetes, felejthetetlen képei-
nek.

Mindkét előadás díszletét Donáth Péter
tervezte, a reá jellemző autonómia és
alkalmazkodóképesség sajátos kettősével.
Donáth érezhetően beletanult már a
boglárlellei lehetőségek és kollégái
észjárásának sajátosságaiba. Így aztán
munkái nem kihívóak, de feltétlenül hasz-
nálhatóak, s a minimális teret gazdasá-
gosan kihasználóak. A Baal zenéjét Fuchs
László, a Szeszélyes nyárét Hevesi András
írta, illetve állította össze.

Úgy tűnik, Boglárlelle végképp meg-
találta saját stílusát, túljutott a nyári
színházaink nagy részét sajnos jellemző
agresszív stíluskeresgélés, önazonosság-
föllelés gyötrelmes korszakán.

P. MÜLLER PÉTER

Hitek és áldozatok

A Pécsi Nyári Színház két bemutatójáról

Június 20-án a La Mancha lovagja című
musical felújításával kezdődött a Pécsi
Nyári Színház idei évadja, a záróelőadás
pedig július végén Sárosi István: A7 áldo-
gat című drámája volt. A közel hathetes
programsorozat középpontjában ez évben
is a balettprodukciók álltak: a Szabadtéri
Táncszínen két vendégtársulat, a Prágai
Kamarabalett és a Moldáviai Nemzeti
Színház balettegyüttese lépett fel, a Sport-
csarnokban A próbát láthatta a közönség a
Magyar Allami Operaház szólistáinak és a
Lodz-i Balett társulatának előadásában. Az
Anna Udvarban Eck Imre két
kamarabalettje volt műsoron: a tavalyi
Danaidák felújítása és a Hőhalál című
ősbemutató. A Tettyei Romok színpadán
pedig a Baranya Táncegyüttes adta elő
Szerelmek című estjét. A más műfajú pro-
dukciók sorában a Bóbita Bábszínház
Operasaláta műsora, egy operett, a Gül
baba és a Jeunesses Musicales i6. Nem-
zetközi Zenei Táborának több koncertje
volt látható illetve hallható.

A korábbi évek repertoárján is mindig
szerepelt egy-két prózai bemutató. Kü-
lönösen emlékezetes volt, még 1976-ban
Paál István rendezésében Camus Caligu-
lája (ez egyike volt az első, a Tettyei
Romoknál tartott előadásoknak, amely a
korábbi produkció adaptálásából született),
később a Barbakán várárokban mutatták
be Lászlóffy Csaba Nappali virrasztás
című drámáját, Sík Ferenc rendezésében;
Nógrádi Róbert és Szeg-vári Menyhért pár
éve közösen állította színpadra a Barbakán
bástyában Corneille Cinnáját, s a Tettyén
nagy siker volt Bagossy László Antigoné-
rendezése. (Ez utóbbiról a SZÍNHÁZ
1981. októberi számában jelent meg
kritika.) A váltakozó helyszínek után a
Tettyei Romok bizonyult a prózai
bemutatók legmegfelelőbb játékterének,
ahol az idei szezonban egy világhírű
musicalt és egy fiatal pécsi szerző
drámáját tűzték műsorra.

A játszóhelyek véglegessé válásával
párhuzamosan a Nyári Színház művészi
apparátusának stabilizálódása is lezajlott.
A helyi erőkön kívül (melybe a pécsi
Nemzeti Színház balett- és báb-tagozata
éppúgy beletartozik, mint az



Egyetemi Színpad és más amatőr együt-
tesek tagjai) a kaposvári Csiky Gergely
Színház művészei vesznek részt a legna-
gyobb mértékben a produkciókban. A
legutóbbi előadások (amelyekről ebben a
cikkben szólok) pedig azt mutatják, hogy a
Pécsi Nyári Színház mindinkább műhellyé,
gyümölcsöző alkotói társulássá válik, s
kialakulóban van egy állandósult
összetételű csapat, mely a legnagyobb
részt vállalja a színpadra állított előadások
létrehozásából.

La Mancha lovagja

Wassermann és Leigh musicalje a tavalyi
évad nagy sikere volt, s ennek köszön-
hetően került felújításra az idei szezon
nyitányaként.

A teret, amelyben az előadás folyik, a
romok falai határolják. A színpadnak a
talajjal azonos szintje a darab szerinti
pincebörtönnek felel meg; e fölött, a fa-lak
mentén húzódik embermagasságban az a
félkörívű járás, amely e börtönkatlan
kijáratához vezet, s amelyen a csuklyás
őrök megjelennek. A játéktér legmagasabb
pontja a romok két fala által határolt sarok
csúcsán van, ahol az inkvizíció képviselője
időről időre felbukkan. A Bachmann
Zoltán által tervezett díszletelemek, fából
ácsolt szerkezetek, a szalmabálák mind
alkalmasak arra, hogy a darab kettős
rétegét: a börtönjeleneteket és a felidézett
lovagi epizódokat hitelesen láttassák.

Cervantes regénye, mely már önma-
gában is kettőségekre, bináris oppozíciókra
épül, vándortémává vált. A számos újraírt
Don Quijote-történetből itt most csak két
magyar színpadi átdolgozásra utalok:
Vészi Endre és Gyurkó László drámáira. A
La Mancha lovag/a című musical annyiban
foglal el sajátos helyet az átírások között,
hogy míg -- egy-felől a szinopszisát adja a
regénynek (azzal, hogy az első részéből
kiemeli a legismertebb epizódokat), s így
óhatatlanul megcsonkítja azt, addig -
másfelől - ezt a veszteséget kiküszöböli
azzal, hogy az epizódokat egy
kerettörténetbe ágyazza, s ezáltal a darab
játék lesz a játékban. s többlettartalmakat,
új jelentéseket kap. A mű egyrészt
újraidézi a Cervantes művében
megfogalmazott kérdéseket, másrészt egy
olyan paradoxonokkal terhes helyzetet állít
fel, melyben a bűnözők a bírák, s a vádlott
a művészettel érvel a valóság ellenében.
Ebben a több-rétegű helyzetben, amelyben
mindenki legalább két szerepet játszik ám
a betétekben játszott szerepekben
mindenki

önmagát is játssza --, a lényeg mégis az,
ami kívül van a történeten. Ami nem
látszik. Az inkvizíciót csak egy százados
(és az őrök) képviselik a darabban, ám a
tényleges hatalom rajtuk kívül és fölül áll.
E megható játékban, az élet és a művészet
próbájában a hatalom nem vesz részt.
Játszani enged, de csak játszani enged. És
mindegy, hogy a musicalbeli író, a
szellem embere, tud-e hatni a börtön
durva figuráira. A végeredményen mindez
miként a mű az életen nem változtat. A
megvédett kézirat végül így is, úgy is
megsemmisül, és az érvek és hitek így is
szertefoszlanak a hétköznapok és a
történelem hol gyorsabb, hol lassabb
taposómalmában.

A tettyei előadásban Bagossy László
rendezése dinamikus látványszínházat te-
remt. A játéktér minden szöglete funkciót
kap a produkcióban, s a népes statisztéria
mozgatása is körültekintően történik. Az a
néhány tárgy pedig, amelyik akár
díszletelemként, akár kellékként részt
vesz a darabban, úgy kerül az egymást
követő jelenetekben egy-egy akció
középpontjába, hogy jelentésaurája
kitágul, s bár tárgyi valójában nem
változik, funkcióváltása nyomán a néző
mégis másnak és másnak látja. Ilyen
például az a kerekes kút, melyből egy-szer
Aldonza húzza a vizet, másszor Don
Quijote vívja vele szélmalomharcát. Ezek
a tárgyi analógiák megfelelnek azoknak a
kettősségeknek, amelyek Don Quijote
világlátására jellemzőek: aki Aldonza
felmosórongyát Dulcinea jegy-
kendőjének látja, vagy aki a borbély-
tányérban egy lovagi fejfedőt vél fölfe-
dezni.

Ahogy a keret mindinkább átadja a
helyét a Don Quijote-i történetnek, úgy

mélyül el az előadás komikuma, és válik
egyre inkább egy derűvel színezett meg-
rendüléssé. Mind több lesz az a pillanat,
amelyben nemcsak a nézők, hanem a
keretbeli szereplők is már-már Don Qui-
jote szemével kezdenek látni, és ez olyan
- műszóval élve - kognitív disszonanciá-
hoz vezet bennük, amelynek feloldhatat-
lansága agressziót vált ki belőlük. En-nek
legszebben, legárnyaltabban végig-vitt
szála a,Dulcinea-történet, melyben a
földhözragadt Aldonza, akiben a lovag
imádottját találja meg, tehetetlenül ver-
gődik abban a „kelepcében", hogy őt egy
úr úrnőnek látja, hogy vele egy férfi
emberi hangon beszél, s nem akarja
azonnal rávetni magát, vagy erőszakkal a
falnak szorítani. Amit a felidézett
mesében Aldonza átél, ugyanazt élik át a
kerettörténet börtönlakói, akik - kirö-
högve a naiv idealistát - végül mégis
némiképp megtisztulnak e közösen el-
játszott mese nyomán.

A rendezés hangsúlyai azt emelik ki a
darabból, ami a főhőst a többi szereplő
fölé helyezi; s ebben az értelmezésben
igen lényeges, hogy a címszereplő semmi
módon nincs öreggé téve, sem maszkkal,
sem színészi játékkal nem jelzi azt az
előadás, hogy ez a férfi egy idejét-múlt
eszmény kései túlélője volna. Épp
ellenkezőleg. Számomra ez az előadás
arról szól, hogy a nyers érdekeire, az
áruviszonyaira redukálódott világnak
igenis szüksége van olyan példákra,
magatartásmintákra, az életnek olyan
„haszontalanságaira", mint amit a La
Mancha lovagja és a Don Quijote főhőse kép-
visel, akinek alakjában nem az idealiz-
mus, az elvakult eszménykeresés a lényeg,
hanem az, hogy a létezéshez, ahhoz, hogy
otthon érezzük magunkat a világ-

Stenczer Béla (Sancho) és Helyey László (Don Quijote) a La Mancha lovagja című musical előadásában
(Pécsi Nyári Színház)



ban (ne pedig börtönben, mint a darab
szereplői), kellenek hitek, remények és
művészetek, ha csak egy színházi előadás
másfél-két órájára is. Az a - ma, sajnos,
már naivnak minősülő - bizalom, aho-
gyan a főhős viszonyul a többi emberhez,
olyan érték, amely egy-egy intenzív
pillanatban fellángol, de az előadással
együtt éppúgy eltűnik, mint a lovag és
szolgája a játékból és ezzel a valóságból.

Az előadásban a főhős egy fiatalember,
akinek Don Quijote eszményei és értékei a
jövőképébe tartoznak, s aki ezeket a mintákat
továbbítani kívánja, nem pedig kotlani
rajtuk, mint múltjának megkövült illúzióin.
Ez a jövőkép pedig olyan, ami e múltjuk
miatt börtönben sínylődő, kiégett, elfásult
alakokban is felvillantja az emberség
szikráját, s a durvaság mögött felbukkan az
érzés, az elutasítás mögött az elfogadás, a
hazugság mögött az őszinteség.
Hangsúlyozni kell azonban - s ez a
produkcióban is megtörténik -, hogy ezek
az értékek szigetként jelennek meg a
világban, mert a világ maga nem ilyen. A
világ maga az inkvizíció.

Már a darab szereposztása igen sze-
rencsés kézzel történt, s ebben nemcsak a
színészek fizikai adottsága, hanem sze-
mélyiségük alapos ismerete is benne van:
így vált a főhős, Helyey László
alakításában, bizonyos fokig líraivá, s így
bonthatta ki Stenczer Béla meglévő ko-
mikus adottságait. Az előadás legjobb
alakítását Helyey László nyújtja, s ez nem
szerepének súlyából következik, hanem
abból, hogy ő dolgozik a legfinomabb,
legárnyaltabb színészi eszközökkel,
különösen mimikája kifejező, s
atmoszférateremtő képességét is gyümöl-
csözteti. Játékának jelentős szerepe van az
előadás sikerében; igen széles érzelmi
skálát jár be, s külön említést érdemel
színészi önzetlensége, ahogyan az előadás
jeleneteiben színésztársaira figyel. Stenczer
Béla Sanchóként méltó társa Helyey-nek,
jól él az alkatában rejlő komikus
vonásokkal. A további szereplők közül
Lang Györgyi Aldonza szerepében teszi a
legtöbbet azért, hogy a fent kifejtett
gondolatok érvényre jussanak, neki kö-
szönhetők az előadás legmegrendítőbb
pillanatai. Sipos László fogadósként (illetve
a Kormányzó szerepében), Gyuricza István,
az atya alakítója és Krum Ádám mint
Pedro, a fő öszvérhajcsár azok, akik
minden megnyilvánulásukkal az előadás
élményszerűségének és gondolatiságának
érvényrejuttatásához járulnak hozzá.

Bachmann Zoltán díszletéről már szól-

tam. A jelmezeket is ő tervezte - az egy-
szerű öltözékeknek jelentős szerepük van az
atmoszférateremtésben, minden eset-ben
viselőjük benső tartalmairól árulkodnak. A
közreműködő kamaraegyüttes, Hevesi
András vezényletével, szépen és
kidolgozottan szólalt meg.

Az áldozat

A Tettyei Romoknál tartott másik pre-
mierrel a Pécsi Nyári Színház írót is ava-
tott, Sárosi István, t 975-ben diplomázott
pécsi orvos személyében. Egy tévé-játék
és néhány novellapublikáció után ez a
szerző igazi debütálása, aki a műsor-füzet
tanúsága szerint ez idáig tizenegy drámát
írt, melyek közül néhány a kaposvári,
pécsi, budapesti színházaknál vár
mérlegelésre, elbírálásra.

A áldozatban Mózes Genezisének egy
újraírt fejezetével találkozunk, ponto-
sabban két epizód összekapcsolásával:
Szodoma pusztulásának története és Izsák
feláldozásának meséje fonódik össze a
drámában. A kompozíció három szálon
viszi végig a cselekményt : az egyik
Ábrahám drámája, aki Szodoma pusz-
tulásának másnapján a hegyen felállított
oltár előtt Izsák feláldozására készül. A
másik szál Szodoma utolsó napját mu-tatja
be, Ábrahám kétségbeesett erőfeszítéseit,
hogy - az Úrral folytatott alkuban egyre
kevesebb számú - igaz ember
megtalálásával megmentse a várost a
pusztulástól. A harmadik szál (az elsőhöz
hasonlóan) a város bukásának másnapján
játszódik: három elmenekült szodomai
polgár támadja meg Ábrahám két szol-
gáját, ki akarják szedni belőlük, hol van a
gazdájuk, hogy bosszút álljanak a város
lerombolásáért.

A mű három - nem igazán szervesülő -
rétege két idősíkot jelenít meg: az az-napot
és a másnapot. A jelenetek láncolatában a
három réteg úgy kapcsolódik egymáshoz,
hogy az egyes rétegek belső ideje a
valóságos kronológiát követi, a külső
viszont az idősíkokat rotációszerű-en
változtatja.

Az egyes rétegek eltérő belső termé-
szettel rendelkeznek. A legdinamikusabb
szála Szodoma falain belül zajló ese-
ménysor: itt a szerző nemcsak e szimbo-
likus város öngyilkos hedonizmusát mu-
tatja be, nemcsak az emberi természet
állativá válásáról állít ki látleletet, hanem
ennek az alakulatnak a belső hatalmi vi-
szonyait is ábrázolja. Ebben a társada-
lomban Bera, a király - alattvalóival
egyetemben - már régen nem azt az istent,
azt az eszmét szolgálja, melyet

egykor Ábrahámmal együtt szolgált, de
rendszeres áldozatokkal mégis fenntartja
egy másfajta hit látszatát. Holott egész
Szodoma, a főpaptól a polgárokon át a
névtelen csőcselékig együvé tartozik a
perverzitásban és az aberrációban. Az
erőszak a hierarchia grádicsain mindenütt
aljassá és kétszínűvé teszi az embereket,
akik kifelé egy egészséges társadalom
egészséges tagjainak maszkját hordják,
belül azonban már bomlásnak indult egyéni
és társas integritásuk.

Lót az egyetlen a város falain belül, aki -
alkalmazkodván a szodomai körül-
ményekhez - megpróbál némiképp tiszta
maradni, de személyes tragédiáján keresz-
tül a szerző arra mutat rá, hogy a zsarnok-
hoz való idomulás lehetetlenné teszi az
erkölcsi kívülállást. Lótnak a lányát kell
feláldoznia a hatalom kényének. Az utol-só
napon Ábrahámnak és két szolgájának
minden erőfeszítése hiábavaló, a város nem
hisz a jóslatnak, sőt Ábrahám maga is
majdnem áldozattá válik: többször az
életére törnek, Bera meg akarja mérgezni, s
az egy igaznak hitt Arám is gyilkosokat
küld rá.

A történet másik vonulata egy elhúzó-dó
vallatás fel-felvillanó pillanataiból áll, a
városból kimenekült három szodomai
polgár a pusztulás utáni napon rálel
Abrahám két szolgájára, és bosszút li-
hegve az életükre tör, majd inkább
Ábrahám tartózkodási helyét akarja
kicsikar-ni belőlük. A dulakodásban
Hesbon véletlenül Asert szúrja le, akiért a
harmadik, Tidal áll bosszút, őt pedig
Ábra-hámnak egy a hegyről visszatérő
szolgája szúrja le. Az így megmenekült
szolgák pedig elindulnak a hegyre, Ábra-
hámhoz, és az utolsó pillanatban érkeznek,
hogy megakadályozzák Izsák oktalan
feláldozását. Ezen a ponton kapcsolódik
össze a történet második és harmadik
szála.

Mialatt ugyanis a szolgák - a maradék
szodomaitól sakkban tartva - az életükért
dulakodtak, addig Ábrahám a hegy ormán
rendkívüli áldozatra készült : Izsák vérével
akart hitet tenni az Úr mellett. A három
kompozíciós rétegből ez a legstatikusabb,
a legáttekinthetőbb (és történetként a
legjobban ismert). Izsák, miként Mózes
első könyvében, itt sem sejti áldozati
bárány mivoltát, de Sárosi István
darabjában nem az Úr az, aki Ábrahámtól
ezt az áldozatot követeli, ha-nem
Ábrahám az, aki ezt meg akarja tenni. Az
ebben a történetrétegben le-játszódó
dráma tulajdonképpen Abrahám belső
drámája, aki e folyamat végén arra



döbben rá, hogy - mint mondja - „győzött
Szodoma", azaz felismeri, hogy Izsák
feláldozásával nem változtathatja meg a
világot - épp ellenkezőleg, Izsák léte a

garancia arra, hogy a hit reinkarnálód-hat.
Izsák, aki láthatóan kulcsfigurája a
darabnak, a mű legelvontabban megrajzolt
alakja, ám ebben nem csak alkotói
fogyatékosságot kell látnunk, inkább azt,
hogy Izsák generációja ma ilyen mérték-
ben képes konkréttá tenni önreflexióját,
vagy ennyire látja élesen-homályosan a
jövő kontúrjait.

Az előadás alkotógárdája jelentős rész-
ben azonos az előző produkcióéval, s -
nyilván ennek is köszönhetően - a színházi
megvalósulás, a megjelenő művészi
koncepció rokon az előbbi bemutatóéval.
Ebben a Bagossy László által rendezett
előadásban a szövegnek egyen-rangú társa
a látvány: a csoportos vagy szólisztikus
táncjelenetek (melyeknek koreográfusa
Eck Imre), a díszletek és a jelmezek
(tervezőjük Bachmann Zoltán), s
ugyanilyen súlyú a zene (melyet az East
együttes szerzett és ad elő). E komplex
színházi törekvéseket megvalósító
bemutatóban a történet három szála három
térbeli szinten, három különböző
helyszínen jelenik meg. Szodoma élete a
színpad szintjén zajlik, egyedül a király,
Bera (és néhány főúri személy) jelenik
meg időnként a színpad mélyén körbe-futó
emelvény bal oldalán felállított „sáotr"
környékén. Az alsó szinten játszódnak a
táncjelenetek is. A történet második rétege
a három megmenekült szodomaival az
emelvény jobb oldalán, a romok kőfala
mentén jelenik meg, míg az áldozati
előkészületek egy harmadik (legmagasabb)
szinten, a két kőfal sarkának csúcsán,
mintegy négy-öt méter magasban
játszódnak.

Ezt a teret - éppúgy, mint a csőcselék
darócöltözékét - rászáradt mocsok, meg-
kövült szenny borítja. \ színpad jobb
karéjában vályoggal tapasztott rőzseodúk
„gubbasztanak", ahonnan előmásznak a
szodomai polgárok és rabszolgák. Né-
melyikük arcát színes rajzolatok borítják,
mások fejét csuklya fedi. Csak a katonák
és a főszereplők azok, akik öltözékükben
makulátlanok, ám a tisztaság, tudjuk,
benső mocskot takar. Bera arannyal átszőtt
öltözéke s az övén lógó gyermekfejek
egyszerre jelzik a hatalom csúcsával járó
gazdagságot és aljasságot. Míg Bachmann
Zoltán Ábrahámot vas-tag, nehézkes és
durva posztóba öltözte-ti, addig Izsákra
könnyű, kékkel és fehér-rel színezett
köntöst ad, amivel a két

szereplő magatartásának, gondolkodás-
módjának különbözőségét is kifejezi.

Az előadás nyitánya Abrahám imája, aki
a közönségnek háttal, az áldozati tűz felé
fordulva mondja cl szövegét, a játéktér
legmagasabb pontján. Krum Ádám oly
szépen beszél, oly kimunkáltan artikulálja
mondatait, hogy pusztán. szavaival is
felizzítja a játék kibontakozó fe-
szültségeit. Ezt az előhangot egy tömeg-
jelenet követi, megszólal az East együttes
tömör és dinamikus hangzású zenéje, és a
Pécsi Balett szólistái, a Baranya
táncegyüttes és a szereplők Eck Imre
koreográfiájára eltáncolják Szodomát.
Eltáncolják az élvetegséget és az erősza-
kot, a mámort és a pusztulást. A lenyű-
gözően megkomponált hosszú jelenet
majd az előadás fináléjaként tér vissza,
mintegy keretet adva a produkciónak. A
zene megszólalása mindig együtt jár a
tánccal, és minden esetben dramaturgiai
funkciót hordoz. Egyetlen dal szerepel az
instrumentális számok között, mely-ben
Izsák (Kulka jános) szól Leához, akit Lót
kénytelen volt a királynak ad-ni. Míg
Kulka énekel, Uhrik Dóra tánccal fejezi ki
a lány szerelmét, majd meg-jelenik a
király táncos alteregója, Hetényi János,
aki bemutatja, miként szerezte meg Leát.
A táncbetétek szervesen és gördülékenyen
kapcsolódnak a prózai jelenetekhez, és
mindig mást is, többet is kifejeznek, mint
ami szavakkal elmond-ható. Bretus Mária
és Paronai Magdolna balettszámai is ilyen
többlettartalmakat hordoznak az
előadásban.

Színészi alakításával a már említett
Krum Ádám és Kulka János mellett a
leginkább N. Szabó Sándor (Bera),
Gyuricza István (Lót) és Sipos László
(Tidal) járultak hozzá a bemutató
sikeréhez. N. Szabó kevés eszközzel is
árnyalttá formálja a király ellenszenves
figuráját, Gyuricza finoman érzékelteti a
Lót helyzetének kettősségéből fakadó
belső kettősséget, Sipos László pedig
mellékszerepé-ben is karaktert formál a
szodomai polgárból.

Bagossy László, akinek rendezői mun-
kája a rétegeket (a drámabelieket és a
színházi műfajokét is) összefogta és szin-
tézissé alakította, fontos szerepet adott az
előadásban a darab morális, etikai tar-
talmainak. Ebben nemcsak a szodomaiak,
Abrahám, valamint Izsák eltérő élet- és
erkölcsi felfogásának differenciált képe
rajzolódik ki, hanem olyan értékhang-
súlyok is, amelyek a néző számára itt és
most fontosak. Miként a műsorfüzetben
írja: „a mű végkicsengése azt sugallja,
hogy a világ »megváltásara« saját kezünk-
ben van, s nem a transzcendensben kell
keresnünk és onnan várnunk sorsunk
jobbra fordulását". Ez az üzenet pedig az
egyes ember számára a lét otthonossá
tételét nem az én-idegen hatalmi játékok-
ban, nem a fétissé vált érdekviszonyok-
ban, hanem a belső etikai tartás kimun-
kálásában s az interperszonális kapcso-
latok morális tisztaságának kialakításában
jelöli meg.

Wassermann-Leigh: La Mancha lovagja ( Pécsi
Nyári Színház)

Fordította: Blum Tamás. Díszlet-jelmez:
Bachmann Zoltán. Zenei dramaturg: Fuchs
László. Karigazgató: Lakner Tamás.
Koreográfus: Tóth Sándor. Vezényel: Hevesi
András. Rendező: Bagossy László.

Szereplők: Helyey László, Stenczer Béla,
Juhász László, Lang Györgyi, Sipos László,
Harmath Albert, Gyuricza István, Szilágyi
Eszter Anna, Dékány Ágnes, Gűth János,
Krum Adám.

Sárosi István: Az áldozat (Pécsi Nyári Szín-ház)

Zeneszerző: Móczán Péter és Varga János.
Díszlet-jelmez: Bachmann Zoltán. Dramaturg:
Simon István: Koreográfus: Eck Imre.
Rendező: Bagossy László.

Szereplők:, Krum Ádám, Kulka János,
Csutora Ferenc, Sramó Gábor, Gyuricza
István, N. Szabó Sándor, Nagy Éva, Juhász
László, Lugosi György, Sipos László,
Stenczer Béla, Güth János, Markó Ferenc,
Dávid Marianna, Hang Gábor, Bretus Má-
ria, Paronai Magdolna, Uhrik Dóra, Herényi
János és a Pécsi Egyetemi Színpad tagjai,
Háry Balázs (ütőhangszerek), valamint az
East együttes: Németh István, 'Varga János,
Móczán Péter, Király István,

Lugosi György és Sipos László Az áldozat című Sárosi István-darab pécsi előadásában (Körtvélyes
László felvételei)


