
szerzők egyike-másika új eszközökkel
kísérletezett, de nem kevés a konzervatív
dramaturgiájú vagy nem kellően kiérlelt
darab a bemutatottak között. Ez utóbbi a
már említett görcsök következménye is,
így a két alkotófél közötti kapcsolat ter-
mészetesen sokat javítandó. Ám a fel-
soroltak közül néhány kiemelkedő értékű
mű is említhető, Spiró Csirkefeje föl-
tétlenül, posztnaturalizmusával együtt.

A külföldi szerzők darabjainak jelen-
léte tekintetében folytatódott egyes
klasszikusok újrajátszása (Shakespeare,
Moliére, Goldoni, Csehov,
Dosztojevszkij), de egy-két kivételtől
eltekintve most nem oly
eredményességgel, gondjaink-hoz,
problémáinkhoz adaptálva, mint
korábban: kivétel csak egy-kettő akad (V.
Henrik a Várszínházban, az Ördögök a
Vígszínházban, bár Camus segítségével).
Sok évtizedes halogatás után kiváló ér-
telmezéssel, rendezéssel és játékkal tért
vissza Lessing A bölcs Náthánja ezúttal a
zalaegerszegi színház színpadára. Lope
de Vega, Calderón, Marivaux egy-egy
nem, vagy alig ismert műve váltakozó
sikerrel bővítette a klasszikus repertoárt.
A modernebbek vagy az egészen maiak
közül feltűnő a franciák előretörése Sar-
doutól és Scribe-től kezdve Anouilh-on
és Camus-n keresztül egészen Ionescóig.
Az utóbbihoz kapcsolható a francia szür-
realista-abszurd dráma növekvő jelen-léte
(Vitrac, Vian). Miller két műve is kiváló
újraértelmezést kapott (Pillantás a hídról,
Az ügynök halála), s O'Neill sem járt
rosszabbul (Hosszú út az éjszakába) a nagy
amerikaiak közül. Előfordult még a nagy
angolok-írek közül Shaw és Synge egy-
egy műve, a maiak közül pedig Arden
reprízt kapott. Az osztrák-német Handke,
az olasz Ugo Betti és Dario Fo képviselik
még a nyugati (modern) drámairodalom
jobb vonulatait, de mind-emellett elég
nagy, sőt növekvő számban van jelen
színpadjainkon az angolszász, az olasz, a
francia szórakoztató dráma-irodalom több
terméke, nemritkán reprízek formájában.
Ez persze nagyobb színházpolitikai
finnyásságot még nem érdemel, de jelzi a
szórakoztatás nagyobb súlyát, az igény
növekedését mindenesetre, a biztosra
menést, olykor a dramaturgiai munka
renyheségét is.

A zenés színházi művek színrevitelé-
ben a klasszikus vagy félklasszikus ope-
rettek és musicalek, rock-operák felújí-
tása, illetve (a külföldiek esetében) ma

gyar színpadra alkalmazása volt a döntő
tendencia. Így került színpadra három
színházban is az Oliver, jutott el hozzánk a
Carousel. Előretört egy olyan vonulat,
amelyet Eiseman, Lajtai és Zerkovitz
nevével fémjelezhetünk, de a színházak
többsége jól vizsgázott e művek ízléses,
szellemes, jó mesterségbeli tudással vég-
hezvitt interpretálásával. Erősödő törek-
vés volt, hogy a nem zenés színházi
együttesek is mutassanak be ilyeneket, de
ez csak javára vált a műfajnak. A báb-
színházakban több új magyar mű is szín-
re került, de a többségük nem volt sem-
milyen szempontból kiemelkedő értékű.
A gyerekszínházakban jelen vannak ugyan
a klasszikusok, a megszokottak, újsze-
rűbb tolmácsolást is kapnak, kezdemé-
nyezés, új mű azonban elég kevés akadt.
Mindhárom területen emelni kell a dra-
maturgiai munka színvonalát, több teret
és lehetőséget kell biztosítania kísérlete-
zésre, a felfedezésre.

A rendezői, a színészi, a tervezői telje-
sítmények színvonala váltakozó, kevés
kiugrás akadt. Egyes társulatok akár kol-
lektíve is megugrottak ugyan (Katona
József Színház, Nyíregyháza, Szolnok),
de a nagy teljesítmények szórványosak,
még a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a
veszprémi, a miskolci, a zalaegerszegi, a
kaposvári színház esetében is (az utóbbi
stagnálásáról már más vonatkozásban volt
szó). Szaporodott a középszerű vagy
éppen szürke, a mesterség tudásának rom-
lásáról is tanúskodó előadások száma.
Nőtt a kifejezett bukások száma is. Ezzel
együtt - miközben stílus- (ízlés-) váltás is
zajlik színpadjainkon, a rendezőcentrikus
vagy éppen avantgarde törekvések vissza-
szorulásával, a színészre, a lélek-(jellem-)
és környezet-, miliőábrázolásra való kon-
centrálással - mégiscsak emlékezetes ma-
rad az évadból Zsámbéki Gábor, Székely
Gábor, Ascher Tamás, Kerényi Imre, Sík
Ferenc, Szikora János, Iglódi István, Hor-
vai István, Tordy Géza, Csiszár Imre, Sala-
mon Suba László, Léner Péter, Ruszt
József egy-egy rendezése, Fodor Tamás
két kiugró rendezői remeklése, Bessenyei
visszatérése, a Nemzeti Színház fiataljai-
nak újabb alakításai.

Az évad mindent összevetve még biz-
tató is. Am az irányítás, a mecenatúra és a
színházművészek részéről jóval több erő-
feszítést igényel, mert az árnyak, a feszült-
ségek, a romlások akár nagyobb mérvű
összeomlást is feltételezhetnek.

P. MÜLLER PÉTER

Pécsi évadok

Az 1981/82-es szezontól máig

Mi a színház? Talán egy épület? Igen,
hiszen még társulat nélküli épületekről is
úgy gondolkozunk, mint színházakról. Az
is közismert, hogy egy társulat létét
milyen jelentős mértékben meghatároz-
hatja a játékhely. Nemcsak nemzeti szín-
játszásunk történetében jelentett fordu-
lópontot a kőszínházak megjelenése, ha-
nem ma is döntő hatással lehet egy társu-
lat életére, ha új vagy korszerűsített épü-
letben folytathatja a működését. Az épü-
let és a társulat azonossága vagy különb-
sége erősen befolyásolhatja a színházi
légkört. Ha egy régi hagyományokkal
rendelkező együttesnek megszűnik az
épülete, és ideiglenes játékhelyre
kényszerül, ez könnyen kikezdi a társulat
identitástudatát. Minél tovább tart ez az
átmenetiség, annál inkább meglazulnak a
színházi intézményt összetartó erők.
Lehet szín-házat játszani moziteremben,
művelődési házban, sportcsarnokban
(ahogy misét is lehet celebrálni efféle
helyeken), de a színházat egy
meghatározott - e célra készült -
építészeti-esztétikai objektumban lehet a
legmegfelelőbben működtetni. Az
épületnek, a színház méretei-nek,
nézőtér-színpad nagyságának, tago-
lásának, a ház technikai feltételeinek mű-
sormeghatározó szerepe is van. A reper-
toárt - részben - az épület is befolyásolja.
Ám mindezek ellenére ismerünk épület
nélküli színházakat is (például a Rock
Színházat), amelyek jó színvonalon, ki-
egyensúlyozottan működnek. Lehet te-
hát, hogy a színház mégsem azonos az
épülettel.

Mi a színház? Talán egy társulat? Ami-
kor színházat mondunk, legtöbbször mű-
vészek állandósult csoportját értjük rajta.
Színészek, rendezők, tervezők együttesét.
Olyan művészekét, akik meghatározzák
az együttes arculatát, vezetői, repre-
zentánsai saját színházuknak. Ezek a mű-
vészek azonban - az évenkénti szerződ-
tetések rendszerében - sokszor nem ma-
radnak néhány évnél tovább egy-egy tár-
sulatnál. Talán a budapesti színházakban
kialakult zártság, kontraszelekció miatt
ez ott nem annyira szembeötlő. Egy
vidéki társulatban azonban évadonként
öt-hat színész cserélődése nem megy
szenzációszámba. Ám ha egy társulat



összetétele cserélődik, mi biztosítja az
állandóságát, meddig tekinthetjük ön-
magával azonosnak, hol kezdődnek új kor-
szakai? A társulatnak a színházzal való
azonosítása azonban nemcsak emiatt
problematikus. Vannak színházaink - tár-
sulat nélkül. Az elmúlt néhány évben több
úgynevezett befogadószínház is folya-
matos működésbe kezdett, melyekről a
színházi közélet és köztudat határozott
képpel rendelkezik (elsősorban a Játék-
szín, de Eger, Székesfehérvár, Dunaújvá-
ros is ide tartozik), annak ellenére, hogy
e színházaknak csak igazgatóságuk és
technikai személyzetük van, színészeik
viszont nincsenek. Lehet tehát, hogy a
színház mégsem azonos a társulattal.

Mi a színház? Talán az előadások?
Kétségtelen, hogy művészi-esztétikai ér-
telemben egy színház csak az előadásain
keresztül létezik. Színháztörténeti szem-
pontból is a színre került produkciók
tehetők vizsgálat tárgyává, a repertoár; a
napi kritika is az egyes előadások alapján
minősíti a színházat. Az előadásokat
azonban a színházon belüli tényezők leg-
alább annyira meghatározzák, mint a
színházon kívüliek. A megvalósult be-
mutatók mellett ott vannak a meg nem
valósultak: amelyeket a színház szeretett
volna előadni, de nem kapott rá enge-
délyt vagy játszási jogot stb. (Érdemes
volna egyszer nyomába eredni a magyar
színháztörténet tervezett, esetleg már
próbálni is kezdett, de végül elmaradt
bemutatóinak, és megírni a történetüket.)
Az előadásokat ugyanakkor megha-
tározza a társulat összetétele, művészi
színvonala, de legalább ennyire megha-
tározza a közönség is: az, hogy kiknek
játszik az együttes. Ez főként a vidéki tár-
sulatok létét és műsorpolitikáját befolyá-
solja, leginkább itt kényszerül a színház
egy „népfrontos" repertoár fenntartására.
De ugyanakkor az előadásszempontot
más oldalról is megközelíthetjük. Hiszen
teljesen mindegy lehet, hogy mitjátszik a
színház (műfaji alapon: operettet, nép-
színművet, bulvárkomédiát stb.), a lényeg
a játék hogyanja. Vagyis a műsornak
önmagában nincs önértéke. Egy Shakes-
peare-ciklus is lehet csapnivaló, és egy Fey-
deau-sorozat is esztétikailag remek.

Ha a kezdőkérdésre adható válaszokat
megpróbáljuk összegezni, azt mondhat-
juk, hogy mindezek a tényezők meghatá-
rozzák a színházat, de nem szükségsze-
rűen, hanem potenciálisan, lehetőség-
ként. A színháznak nem kritikai (azaz
nem az egyes előadásokat elemző-érté-
kelő), de nem is történeti (lezárt kor-

szakokat rekonstruktív módon analizáló)
vizsgálata tehát mindezeket az összefüg-
géseket figyelembe kell hogy vegye. Fi-
gyelembe kell vennie a színház társa-
dalmi környezetbe való ágyazottságát, a
színház tárgyi feltételeit, művészi poten-
ciálját és a megvalósult produkciókat.
Egy ilyen „kortársi színháztörténet" vagy
összehasonlító színikritika" tehát más-
féle módszert kíván, mint a közkeletű
elemző műfajok. Az első probléma a
vizsgálat tárgyává tett periódus kiválasz-
tása. Noha elvben bármely évadtól el-
kezdhető az elemzés, nyilván egy szín-
ház életében is vannak belső határpon-
tok, elhatárolódó korszakok. A pécsi Nem-
zeti Színház prózai tagozatának esetében
ezt a kezdőpontot az 1981/82-es évadban
jelölhetjük ki - ezt az alábbiakban indo-
kolni fogjuk. Emellett megpróbáljuk föl-
vázolni azt a kapcsolatot, ami a bevezető-
ben említett tényezők között e színház
legutóbbi időszakában fennállt, nem fe-
ledkezvén meg az előzményekre történő
többszöri utalásról sem.

Az épület

A pécsi színház, melynek homlokzatán a
„Magyar Nemzeti Színház" felirat dísze-
leg, 1895-ben kezdte meg működését.
Architektúrája rokon, illetve azonos az
ez idő tájt, ugyancsak a századforduló
tájékán épült vidéki magyar
színházakéval. Állagromlása, elavulása is
egyidőben következett be amazokéval. Itt
is, miként Szegeden, Kecskeméten,
Kaposvárott stb. elodázhatatlanná vált az
épület teljes fel-újítása. A színház 1986
májusában zárta be kapuit. A társulat
működése azonban nem szünetel. 1955
őszétől a színház melletti épületben
kamaraszínház üzemel, ahol egészen
1980-ig játszotta pécsi Nemzeti Színház.
Ekkor megkezdődött ennek a
kamaraszínháznak is otthont adó
épületnek a teljes átépítése, s e szín-
házterem helyett az együttes az ércbá-
nyák művelődési házában tartotta kama-
raelőadásait. Tavaly a főépület bezárásá-
val egyidőben készült el az újjáépített
kamaraszínház, három színházteremmel.
Ide költözött az együttes kiszolgáló
apparátusa is. A tervek szerint a főépület -
a bezárástól számított - öt év elmúltával
kerül átadásra. A pécsi Nemzeti Szín-ház
- épülethelyzetét tekintve - tehát
átmeneti korszakát éli. A kamaraszínház
bezárásakor a város peremén lévő kultúr-
házba kerültek a kamaraelőadások, ami
befolyással volt az ott játszott műsor tar-
talmára, az előadások gyakoriságára. Most
a nagyszínház rekonstrukciója ugyan-

csak hatással van az együttes működé-
sére. A férőhelyek száma csökkent (a
nagyteremben nem éri el a 300-at). Emel-
lett viszont az új épület stúdió- és szoba-
színházterme lehetőséget ad speciális
produkciók, „rétegműsorok" színrevite-
lére. Mivel a 86/87-es évadtól a színház
csak ebben az épületben működik, és ez a
következő négy-öt szezonban is várha-
tóan így lesz, a kamaraszínház nagyter-
mének kell átvennie a nagyszínpadi funk-
ciót (műsorrendjét, szcenírozását tekint-
ve), és a kisebb termek töltik be a kama-
raszínjátszás szerepét. A rekonstrukció
befejeztével a főépület veszi majd át a
folyamatos üzemet, és a kamarelőadások -
az eddigi gyakorlatot követve - nem
minden este, hanem ritkábban kerülnek
sorra. Az itt tárgyalt időszakban tehát há-
rom épület öt termében folytak az előadá-
sok, s egyikben sem a periódus egészében.

A társulat

A pécsi a legtöbb tagozatú magyar szín-
ház. 1959-ben jött létre az operatársulat,
1960 óta működik a pécsi balett, 1966-tól
vannak gyermekszínházi előadások, és
1981-ben lett tagozata az együttesnek a
Bóbita Bábszínház. A tagozatok közül ez
utóbbi rendelkezik gazdasági önállóság-
gal, a többi „közös kalapból" részesedik.
A tagozatok bér- és jutalmazási kérdé-
sekben dönthetnek önállóan, a létreho-
zott produkciókra fordított összeg azon-
ban nem oszlik eleve meg a művészeti
ágak között.

A 90. évfordulós évad műsorfüzetében
a színház felsorolja azokat a művészeket,
akik innen indultak, és országos ismert-
ségre tettek szert. „Itt kezdte pályáját
Kálmán György, Tomanek Nándor, Mar-
gittay Ági, Végvári Tamás, Bálint And-
rás, Halász Judit, Pécsi Ildikó. Itt vált
érett színésszé: Bessenyei Ferenc, Máthé
Erzsi, Spányik Éva, Szabó Ottó, Szabó
Samu, Avar István, Haumann Péter,
Bánffy György, Erese Margit, Horváth
Eszter, Győry Emil, Holl István, Pásztor
Erzsi, Tímár Eva, Vári Éva, Kézdy
György, Újlaky László, Huszár László,
Bárány Frigyes."

Ez az impozáns névsor láthatóan csak
színészeket említ. A színházvezetés és a
rendezők névsorában is találkozhatunk
ismert vagy ismerős nevekkel. 1945 után
tagja volt a társulatnak Szendrő József,
Várady György, Marton Frigyes, Dobai
Vilmos, dr. Németh Antal, Turián György,
Katona Ferenc, Lendvay Ferenc, Léner
Péter, Babarczy László, Sík Ferenc. Az
együttes direktora 1962 óta, tehát immár



huszonöt éve Nógrádi Róbert. A hetve-
nes évek közepétől néhány évadot itt
töltött Karinthy Márton, Paál István,
Gali László, Konter László, Szikora
János, Katona Imre. Ezekből a
névsorokból természetesen tévedés
volna a színház mai működését
megítélnünk. Noha egyénileg és
intézményesen is nagyon büszkék
szoktunk lenni arra, hogy híressé vált
emberek tőlünk indultak el (mondjuk
Magyarországról), az ő sikerük valójában
az illető alkotók egyéni tehetségének és
szorgalmának köszönhető, és nem annak
a környezetnek, amelyik esetleg távo-
zásra késztette őket. Ez a helyzet egy

színház előtörténetével és másutt sztárrá
váló egykori művészeivel is.

A társulat létében meghatározó sze-
repe van a színházvezetésnek. A
huszonöt éve a színház élén álló direktor
mellett hosszú folyamatosságot képvisel
Czímer József dramaturg, aki 1968 óta
dolgozik itt. Az ő szerepe azonban
természetszerűleg elsősorban a műsoron
mutatkozik meg. A művészi arculat
kialakításáért a hazai gyakorlat szerint a
főrendező felel. A pécsi Nemzeti
Színházban a hatvanas évek közepétől
1974-ig Dobai Vilmos volt a főrendező.
Őt Sík Ferenc követte, aki 1965-től volt
tagja az együttesnek, és

1980-ban szerződött a budapesti Nem-
zeti Színházba. Sík távozása után két
évadon át nem volt főrendezője a szín-
háznak, majd 1982-ben Szegvári Meny-
hért kapott vezető rendezői megbízást. Ő
előző évben végezte el a rendezőszakot,
azt megelőzően a hetvenes évektől szí-
nészként volt tagja a társulatnak. Főren-
dezővé 1985-ben nevezték ki, az idei évad
közepén azonban lemondott erről a funk-
ciójáról, így az 1987/88-as szezontól új
főrendező után kell néznie a színháznak.
A Sík Ferenc távozásától máig tartó idő-
szakot ily módon (az épülethelyzethez
hasonlóan) ugyancsak az átmenetiség jel-
lemezte, amin nem azt értem, hogy vál-
toztak a társulat belső viszonyai és a tár-
sadalmi környezet, hiszen ebből a
szempontból minden színház mindig
átmeneti helyzetben van, hanem azt,
hogy erre a hat évadra nem nyomta rá a
bélyegét egy következetes művészi
koncepció, hiányzott a művészeti
irányítás stabilitása. Az 1981-től
rendezőként Pécsre szerződött Szegvári
Menyhért mellett ebben az időszakban
rendezője volt az együttesnek Konter
László (83-ig), Salamon Suba László (a
83/84-es évadban), Vas-Zoltán Iván (82-
től máig) és Jeney István (a 84/85-ös
szezontól). Az opera-rendezőként két
éve foglalkoztatott Éry-Kovács Andrást
és a direktort leszámítva az elmúlt
periódusban a színházat a szí-

nészrendezők túlsúlya jellemezte. Szeg-
vári Menyhért és Vas-Zoltán Iván ren-
dezték a legtöbb előadást (mindketten
színészi pályájukat váltották fel a rende-
zőivel), és ezt a tendenciát erősítette a
két éve Szolnokról rendezőként is Pécsre
szerződtetett Jeney István. (Noha nem
tűnik teljesen helyénvalónak távlatok fel-
vázolása, ebbe a folyamatba illeszkedik
az a tény is, hogy Balikó Tamás ez év
őszétől elkezdi a rendezői szakot a Szín-
művészeti Főiskolán, miután pár év alatt
a társulat egyik legtöbbet foglalkoztatott
színészévé vált.)

Abban az évadban, amikor Szegvári
Menyhért rendezőként került az együt-
teshez, tizenkét színész (javarészt végzős
főiskolás) szerződött Pécsre, a következő
évben pedig kilenc. E nagy létszámú
szerződtetés előzménye az volt, hogy a
hetvenes-nyolcvanas évek végére a tár-
sulattól számos vezető színész távozott,
akik alapvetően két hullámban hagyták
el az együttest: 1977-ben, Paál István ren-
dező elszerződésekor és 1981 nyarán,
amikor Sík Ferenc ment el. Néhány név
az akkori színművészék közül: Gyön-
gyössy Katalin, Miklósy Judit, Muszte
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Anna, Németh Nóra, Pásztor Erzsi, Pe-
tényi Ilona, Sír Kati, Bárány Frigyes, Csí-
kos Gábor, Dávid Kiss Ferenc, György-
falvay Péter, Harkányi János, Holl István,
Huszár László, Kőmíves Sándor, Lukács
József, Pákozdi János, Pogány György,
Takács Gyula, Vallai Péter. Amikor ezek
a társulat, az előadások arculatát és
színvonalát meghatározó művészek
távoztak, a színház pályakezdők
szerződtetésével, saját neveléssel
próbálkozott. Az 1981/82-ben Pécsre szer-
ződött színművészek között volt Andresz
Kati, Bánky Gábor, Balikó Tamás, Kulka
János, Lang Györgyi, Újvári Zoltán, a
következő évadban pedig ide került -
többek között - Oláh Zsuzsa, Safranek
Károly és Újlaky László. Ugyancsak
ebben az időszakban (egy évvel előbb
vagy később) lett tagja az együttesnek
Gergely Róbert, Sipos László, Füsti Mol-
nár Éva, Csuja Imre. Az előző korszakkal
való kapcsolatot és a folytonosságot
Labancz Borbála, Péter Gizi, Sólyom
Katalin, Unger Pálma és Vári Éva, vala-
mint Faludy László, Győry Emil, N.
Szabó Sándor, Paál László biztosították -
ők ma is itt dolgoznak. (Ez a névsor ter-
mészetesen nem teljes. Nem tartalmazza a
csak a zenés műfajokban szereplő mű-
vészek nevét, az egy-két évadnál tovább
nem maradó színészekét, valamint azokét,
akik szórványos foglalkoztatottságuk
miatt nem lehettek igazán hatással a
tárgyalt időszak művészi arculatára.)

Az új színésznemzedék Schiller Ha-
ramiák című darabjával debütált 1981
októberében. Ez volt Szegvári Menyhért
vizsgarendezése. Fellépett a darabban
Kulka János, Gergely (akkor még Vajek)
Róbert, Sipos László - ebből a generáció-
ból. A társulatépítés eszméje és kény-
szere korán jelentős feladatokat rótt az új
tagokra, és ez a szükséghelyzet - kinél
előbb, kinél később - kibontakoztatója lett
a művészi tehetségnek, teljesítőké-
pességnek. Az első két évad után már úgy
minősítette Pályi András a Jelenkorban a
szezont, hogy az „Kulka János évadja
volt". Kétségtelenül Kulka jutott a leg-
messzebbre ebből a társaságból az alatt a
négy év alatt, amit Pécsett töltött. (85-ben
Kaposvárra szerződött.) Már kezdettől
fogva kifinomult, vibráló érzékenységről
tett tanúbizonyságot, és - többnyire
főszerepekben - hamar meghatározó
alakjává vált az együttesnek. Színészi
hitelességben, érzelmi mélységben minden
szerepében nagyot, nemegyszer
kiemelkedőt nyújtott. A színésznők között
a legnagyobb fejlődés Oláh Zsuzsá-

nál tapasztalható, aki a legutóbbi egy-két
évadban a társulat egyik vezető művé-
szévé érett. Sokféle szerepben próbálhatta
ki tehetségét, és e sokszínű feladatok
felszínre hozták játékstílusának gaz-
dagságát. Noha elsősorban drámai szí-
nésznőként, tragikai szerepkörben látha-
tó, vígjátéki alakításai is erőteljesek. A
pályát a nyolcvanas évek elején kezdő
színművészek között a pécsi prózatagozat
meghatározó egyéniségévé vált még
Balikó Tamás és Sipos László. Balikó
szerepköre elsősorban a fiatal hős, tiszta
szívű ifjú volt, Siposé a robusztus, erő-
teljes, becsületes férfié. Sipos számos
karakterszerepet is eljátszott - igazán
remekül. Főként epizódalakításokban volt
látható Bánky Gábor, Ujvári Zoltán és
Lang Györgyi. Noha a társulatban jóval
többen fordultak meg az itt említett
színészeknél, a színházi periódus igazi
„felfedezettjeinek" mégiscsak ők tekin-
tendők, hiszen ők itt bontakoztatták ki
tehetségüket, és itt váltak kezdőkből
haladókká.

A társulat művészi arculatát meghatá-
rozó tényezők között említést érdemel
még a díszlet- és jelmeztervezés, vala-
mint a dramaturgia. A hatvanas-hetvenes
évek legtöbb előadásának díszletét Vata
Emil tervezte, aki a nagy mozgás idején
ugyancsak távozott az együttesből (1984-
ben tért vissza). Az ő meghatározó helyét
ugyancsak 1981-ben sikerült betölteni
Húros Annamária díszlet- és jelmez-
tervező személyében. Ugyanettől az évad-
tól lett dramaturgja a színháznak Dobák
Lívia.

A társulat kapcsán említést kell tennünk
a vendégművészekről, akik ebben az
időszakban jelen voltak a színház éle-
tében. Már az előző periódusban rende-
zett itt Galina Volcsek, aki ebben a sza-
kaszban a Cseresznyéskertet állította szín-
padra (82-ben). Ugyancsak szovjet ven-
dég, Valerij Fokin rendezte Vampilov A
megkerült fiú című darabját. Az 1981/82-
es évadtól rendezett itt Vincze János, a
pécsi Nyitott Színpad vezetője (Pilinszky:
Gyerekek és katonák), Tömöry Péter (Óz),
Babarczy László (Nők iskolája). A
legjelentősebb szerepet négy rendezéssel
- számban és minőségben is - Szőke
István játszotta, akivel a jövőben is foly-
tatódik majd ez a munkakapcsolat. Szí-
nészek közül vendégként jelen volt Tyll
Attila (Kiegyezés, Hamlet) és Mensáros
László (Elveszett paradicsom). Az elő-
adások díszleteinek jelentős hányadát
vendégtervezők hozták létre. A legtöbbet
foglalkoztatott díszlettervező Csík
György volt (elsősorban Szegvári rende-
zéseihez tervezett színpadképet). Őt Ke-
rényi József követi, aki Szőke István
állandó díszlettervezője. Tervezett még
egy, illetve két előadáshoz színpadképet
Lábas Zoltán, Menczel Róbert, Wágner
Tamás és Bachmann Zoltán.

A műsor

A színházi előadások azok, amik egy tár-
sulat és egy épület, intézmény létét iga-
zolják, működésének belső és külső értel-
mét megadják. Az eddig tárgyalt ténye-
zőknek is annyiban van jelentőségük,

Petényi Ilona, Labancz Borbála, Ferenczy Krisztina, Sólyom Katalin és Lang Györgyi a Gözben elöadásán
(pécsi Nemzeti Színház) (Iklády László felv.)



amennyiben az esti produkciók megszüle-
tésére, megformálására hatással vannak.

A pécsi Nemzeti Színházban az évadok
műsorrendjében általában két-két balett-
és operabemutatóra kerül sor, a prózai
tagozat egy zenés darabot (operettet vagy
musicalt) és hat-nyolc prózát tűz műsorra.
(A Bóbita Bábszínház külön épületben,
önálló repertoárral dolgozik.) E prózai
premierek között a hetvenes évek óta
meglehetősen nagy részt foglal-nak el az
ős- és a magyarországi bemutatók. Itt
került először színre hivatásos hazai
társulatnál - többek között - az Übü király,
a Caligula, Sartre-tól A legyek, Bulgakov
Menekülése, Shakespeare Ti-tus
Andronicusa, Strindberg Alomjátéka, Vian
Smürce, Beckett Az utolsó tekercse,
továbbá Tamási Áron Ősvigasztalása, Déry

Az óriáscsecsemője, Pilinszky Gyerekek és
katonákja, Spiró Nyulak Margitja című
darabja. A hetvenes években két magyar
szerző volt rendszeresen jelen ősbemu-
tatóival a pécsi színpadon: Illyés Gyula
és Hernádi Gyula. Az ő Pécshez kötődé-
sükben jelentős szerepe volt Czímer Jó-
zsef dramaturgnak, aki további kortárs
írókat is bevont a színház szerzői körébe.
Illyés Gyulának 1969-től 1983-ig tíz ere-
deti darabját játszották Pécsett. Hernádi
Gyula 1972-től 77-ig öt drámát írt a szín-
háznak. Mellettük Sárospataky István
szerepelt többször (három premierrel).
Két ősbemutatóval volt jelen Páskándi
Géza. A társulatnak ezek az állandó szer-
zői a nyolcvanas évek elejéig megváltak
az együttestől, a két legmeghatározóbb
szerző közül Illyés 83-ban elhunyt, Her-

nádi más műfajokkal kísérletezett. Noha
Hernádi a 81-től máig tartó korszakban
két darabbal jelentkezett (86 - Hagyaték,
87 - Dogma), visszatérése - a jelek szerint -
átmenetinek bizonyult, és nem vívott ki
újra meghatározó szerepet.

1981-től a következő magyar darabokat
játszották Pécsett (a csupa nagybetűs cím
az ősbemutatót jelzi, zárójelben a rendező
neve):

1981/82
Pilinszky: GYEREKEK ÉS KATONÁK
(Vincze)
Páskándi: A VADORZÓ (Szegvári)

1982/83
Szomory: Hagyd a nagypapát (Szegvári)
Illyés: KIEGYEZÉS (Szegvári)

1983/84

Weöres: Psyché (Vas-Zoltán)
Békés Pál-Rozgonyi: SZEGÉNY LÁZÁR
(Szegvári)

1984/85
Garai: A REFORMÁTOR (Nógrádi)
Weöres: A kétfejű fenevad (Szőke)
Sarkadi: Elveszett paradicsom (Vas-Zoltán)

1985/86
Hernádi: HAGYATÉK (Szegvári)
Szomory: Bella (Jeney)

1986/87
Schwajda: MARI (Szőke)
Hernádi: DOGMA (Nógrádi)

Mint látható, a színház évadonként át-
lagosan két-két magyar bemutatót tart. E
periódus tizenhárom magyar drámája közül
nyolc volt ősbemutató. A külföldi darabok
megoszlása olyan, hogy egy-egy klasszikus
mellett egy-egy kortárs bemutatója, egy-
egy tragédia mellett egy-egy vígjáték vagy
bohózat szerepel a műsorban. Az itt
tárgyalt időszakban ezeket a külföldi
darabokat játszotta a színház (a csupa
nagybetűs cím a magyarországi
bemutatókat jelzi):

1981/82
Schiller: Haramiák (Szegvári)
Feydeau: A balek (Nógrádi) Scarnicci-
Tarabusi: Kaviár és lencse (Konter)
Dario Fo: A hetedik... (Konter)
Brecht: Dobok és trombiták (Vas-Zoltán)

1982/83
Csehov: Cseresznyéskert (Volcsek)
Moliére: Tartuffe (Nógrádi)
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Hugo: A királyasszony lovagja (Konter)
Poliakoff: A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN
(Vas-Zoltán)
Büchner: Leonce és Léna (Salamon Suba)

1983/84
Moliere: Nők iskolája (Babarczy)
Shakespeare: Hamlet (Szegvári)
Radicskov: ZŰRZAVAR (Vas-Zoltán)
Camoletti: Boldog születésnapot (Vas-
Zoltán)
Lenz: A katonák (Salamon Suba)

1984/85
Vampilov: A MEGKERÜLT FIÚ (Fokin)
Joyce: SZÁMKIVETETTEK (Szegvári)
Feydeau: A BARÁTOM BARÁTNŐJE
(Vas-Zoltán)
Gay: KOLDUSOPERA (Szegvári)

Bemutató persze mások miatt is elma-
radhat. Az elmúlt hat évadban az elmara-
dás okai pénzügyiek és személyesek vol-
tak. De a korábbi időszakban külső té-
nyezők is gyakran közrejátszottak. A het-
venes évek három fájdalmas vesztesége
volt - sorrendben - Csurka István De-
ficitjének, Weöres Sándor A kétfejű fene-
vadjának és Nádas Péter Takarításának
elmaradt bemutatója. Az első két darab
kapcsán érdemes Czímer Józsefet
hosszabban idéznünk. Ezt írja Függöny
nélkül című könyvében: „Csurkát először
még a Vígszínházban sikerült színre
hozni. Mikor eljöttem a Vígszínháztól,
már el-kezdte a munkát a Deficiten. >Jött
velem< Pécsre. Már túl voltunk az első
főpróbákon, amikor le kellett állnunk, és a
bemutató elmaradt. Csak tíz év múlva
került

színre a Vígszínházban, és én elvesztet-
tem Csurkát mint háziszerzőt. De Csurka
legalább megmaradt színműírónak a
színház és az irodalom számára. Fájdal-
masabb veszteségünk is volt. Ugyan-
ebben az évadban Weöres Sándor, mi-
után sok éve felhagyott már a drámaírás-
sal, vállalkozott rá, hogy ír nekünk dara-
bot. Ezután a vele való munka A kétfejű
fenevaddal dramaturgiai pályám legélve-
zetesebb periódusai közé tartozik...
Weöres is nagyon élvezte a munkát, és
még be sem fejeztük, máris több témát
ajánlott a következő darab megírására.
Ekkor - ugyanabban az évadban, amely-
ben a Deficitről - kiderült, hogy A kétfejű
fenevad sem bemutatható. A színház se-
gített magán... Elővettük Hernádi nekünk
írt első drámáját, a Falansztert, és

1985/86
Shaw: Candida (Vas-Zoltán)
Csehov: Ványa bácsi (Nógrádi)
Lope de Vega: A kertész kutyája (Szegvári)
Bond: KINN VAGYUNK A VÍZBŐL
(Szőke)

1986/87
Shakespeare: Lear király (Szegvári)
Dunn: Gőzben (Szegvári)
Mamet: AMERIKAI BÖLÉNY (Dezsényi
Péter)
Handke: KASPAR (Vas-Zoltán)
Vitrac: VIKTOR (Szőke)
Bibbiena: Kalandria (Vas-Zoltán)

Ez a hat évad alatt harminc külföldi dara-
bot jelent, közöttük tizenegy volt ma-
gyarországi bemutató. A repertoár össze-
tétele nagyfokú állandóságot mutat, ez az
időszak lényegileg nem tér el a korábbi
korszak műsorszerkezetétől.

Az átlagos pécsi évadban tehát két
magyar mű szerepel (egyik ősbemutató, a
másik ugyancsak az vagy huszadik századi
félklasszikus), a négy-öt külföldi darab
közül egy (vagy kettő) gyakran játszott
klasszikus, egy ritkán vagy elsőként
játszott darab és egy (vagy kettő) bohózat.
Ez a műsorszerkezet több tényező által is
meghatározott. Szerepe van benne a
színház értékrendjének, a közönség-igény
figyelembevételének, a társulat anyagi
helyzetének stb. Ami az anyagi helyzetet
illeti, az éves költségvetés 1,3-1,5 millió
forintot juttat az előadások kiállítására (a
tényleges kiadás ennek a duplája szokott
lenni). Egy-egy előadás díszlet- és
jelmezköltsége 50-350 ezer forint között
mozog. Előfordul, hogy pénzszűke miatt
elmarad egy-egy meg-hirdetett és
bebérletezett bemutató.

Győry Emil a Lear király címszerepében (Erdei Katalin felv.)



annak nagy sikere kárpótolta a színházat
és az évadot. De semmi sem kárpótolta a
magyar drámairodalmat. Weöres ugyan-
is nagyon elkeseredett, és minden kérés
hiábavaló volt, nem volt hajlandó többé
darabot írni." A Takarításról nekem van
egy történetem. 1979-80 körül - pécsi
diákként - jelen voltam egy politikai
fórumon, melyen a város illetékes (tit-
kár) elvtársa maga hozta szóba, hogy ő
ilyen zagyvaságot, mint Nádas darabja,
nem enged bemutatni, de ha valakit olyan
nagyon érdekel ez az iromány, akkor
keresse meg őt, ott van a fiókjában a
darab, el lehet olvasni.

A színház

A részek, a színházat meghatározó té-
nyezők után szóljunk immár az egészről,

az elemzést-leírást követően kerüljön sor
az összegző értékelésre.

A pécsi Nemzeti Színház prózai tago-
zatának elmúlt hatévi működését az át-
menetiség, az ideiglenesség jellemezte.
Noha a művészi szemléletben jelen volt
egy deklarált állandóság, ezt a stabilitást,
esztétikai bázist a létrehozott előadások
nem teljes mértékben igazolják. Az elő-
ző korszakban itt megfordult karakteres
rendezőegyéniségek (többek között Sík
Ferenc, Paál István, Szikora János) ese-
ményszámba menő produkciókat hoztak
létre. A nyolcvanas évektől azonban szem-
léleti váltás következett be a együttesnél.
A színházvezetés a színészcentrikusság
elvét hirdette meg, és ennek megfelelően
módosította a társulat rendezői arcula

tát. Ennek nyomán került az együtteshez
Szegvári Menyhért és Vas-Zoltán Iván
(valamint két éve Jeney István), akik az
itt tárgyalt időszakban a legtöbb prózai
előadást rendezték: Szegvári tizenkettőt,
Vas-Zoltán tízet. Az oksági viszony persze
lehet fordított is, vagyis lehet, hogy előbb
kerültek a színészrendezők a társulathoz,
és ez utóbb jelent meg koncepcióként.

A színészcentrikus színház mibenléte
sokféle értelmezésre ad lehetőséget. Két-
ségtelen, hogy mellette szól az a triviális
tény, hogy a színész a színház alapeleme,
nélküle nem hozható létre előadás. A
színháztörténet változása azonban azt
mutatja, hogy - a nagyvilágban valamivel
korábban, nálunk az elmúlt másfél-két
évtizedben - nagy rendezőegyéniségek-
hez kapcsolódik a színházművészet fej-
lődése. A mai magyar színházi életben
tehát - ha a mércét a legjobb társulatok
jelölik ki, akkor - a színészcentrikus
szemlélet kissé korszerűtlennek tűnik.
Hátránya ennek a színháztípusnak, hogy
sok nagyon jó színész kell hozzá. Akkor
van értelme előtérbe helyezni a színészt,
ha a színpadon mindent meg tud csi-
nálni. A pécsi együttes legsikerültebb
produkciói is azt bizonyítják, hogy a szí-
nészközpontú előadások akkor tudtak az
átlag fölé emelkedni, ha a társulat leg-
jobb néhány színésze játszotta a kamara-
darabot. A színészcentrikus színházhoz
tehát nagy formátumú színészegyénisé-
gek kellenek, akikből a nyolcvanas évek
elejére nem sok maradt Pécsett. Az új,
saját nevelésű generációból pedig, akik
most kezdenének beérni, meghatározó
személyek távoznak a színháztól.

Ennek a Pécsett honos szemléletnek,
színházi stílusnak jellemzője az irodal-
miság, a dráma vagy színjáték szövegének
előtérbe állítása. Ennek a módszernek
előnye a következetes szövegértelmezés,
a szerepek verbális tartalmának alapos
kimunkálása. Hátránya a látványvilág
bizonyos fokú mellőzöttsége, a vizuali-
tás szerepének elhanyagolása, valamint -
ehhez kapcsolódóan - az előadások stati-
kussága. Az e szemlélet alapján létreho-
zott előadások közül azok válnak elmé-
lyültté, amelyek a személyes-pszichikus
szférában játszódnak. E jelenség kapcsán
kell szólnunk az előadások érvényessé-
géről, számunkravalóságáról, arról, hogy
milyen mértékben ragadták meg az el-
múlt hat év pécsi előadásai korunk,
magyar jelenünk társadalmi problémáit.

Általánosságban erről annyit mondha-
tunk, hogy ezt az időszakot a társadalmi
mondanivaló, a politikai időszerűség hi-
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anya jellemezte. Voltak előadások, ame-
lyek kifejezetten elmentek a mához való
kapcsolódás lehetősége mellett. Elsősor-
ban Szegvári Menyhért rendezéseiben
volt jelen a személyes-pszichikus szféra
előtérbe állítása (itt érte el legnagyobb
sikerét is Joyce Számkivetettekjével), és
őt jellemezte a pszeudo-politikus szem-
lélet. Az ő rendezéseit elsősorban kon-
cepcionális problémák kísérték. Techni-
kailag, szakmailag pontos, alkotói szem-
pontból teljes mértékben tisztességes
előadásokból is kioltotta az érvényessé-
get koncepcionális következetlenségek
következtében. Míg a Hamlet a mai
Claudiusok iránti lojalitással,
apológiával, a retusált Claudius-képpel
markáns (bár teljesen torz) értelmezést
képviselt, addig az idei Lear királyból
nem derül ki, hogy miről szól az előadás,
mi értelme van ma számunkra a
darabnak. John Gay Koldusoperájával
pedig, mellyel látszólag ennek a napi
politikára közvetlenül, pamfletszerűen
reflektáló darabnak a műfaját élesztette
föl a színház, a rendező nem
merészkedett tovább a színház falainál,
és minden „politizálás" bennfentes jópo-
fáskodássá szelídült.

A korszak másik meghatározó rende-
zőjének, Vas-Zoltán Ivánnak a produk-
ciói heterogénebb képet mutatnak. Alap-
vetően két „irányzat" fedezhető fel mun-
káiban. Egyfelől általában ő rendezte az
évad soros bohózatát, komédiáját, más-
felől az ő munkái között találunk néhány
kísérlezető kedvű előadást. Ez utóbbiak
azok, amelyek igazán figyelemre méltók.
A Psyché, Radicskovtól a Zűrzavar és
Handke Kasparja mindmegannyi szín-
házi kísérlet, melyekben Vas-Zoltán Iván
új dimenziók felé próbál tájékozódni.
Ugyanakkor e két utóbbi darabot mai
érvénnyel, társadalmi relevanciával szó-
laltatta meg, és ez a törekvése más meg-
bízható színvonalú (Elveszett paradicsom)
és sikertelen rendezéseiben (Poliakoff: A
természet lágy ölén, Brecht: Dobok és
trombiták) is megfigyelhető volt.

Jeney Istvánról - két pécsi rendezése
alapján - még korai volna véleményt
mondanunk, de az elmúlt periódus diffe-
renciáltabb képéből nem hiányozhat Sző-
ke István megemlítése, aki négy előadást
rendezett vendégként. Amit általános-
ságban a depolitizáltságról mondottunk,
az Szőke esetében korrekcióra szorul.
Bond Kinn vagyunk a vízből és Schwajda
Mari című darabjában erősen, közvet-
lenül, A kétfejű fenevadban áttételeseb-
ben, a Viktorban közvetetten, de minden

esetben jelen volt a mára utalás, a társa-
dalmi érvényű mondanivaló.

Az előadások színvonaláról, a műsort
adó darabok megjelenítésének miként-
jéről nehéz általános megállapításokat
tenni, nehéz összképpé formálni az egyes
produkciókat. A hat évadban a negyven-
három felnőtt prózabemutatóból három-
négy kiemelkedő előadás született. A
többi negyven produkció széles skálán
helyezkedik el a jó, de nem kiemelkedő-
től a gyengéig. A színház üzemszerű
működése a középszerű, átlagos produk-
cióknak kedvez. Emiatt a repertoárból
hiányoznak, illetve - csekély számuk
miatt - nem töltenek be kellő szerepet a
revelatív előadások. Ugyanakkor igaz-
ságtalanság volna figyelmen kívül hagy

nunk azt a tényt, hogy a megbízható,
átlagos működés is fejlődésnek számít a
színház hetvenes évek végi válságához, a
társulat nagy rendezői és színészi vér-
veszteségéhez viszonyítva. Ez azonban
csak egy belső értékrend szempontjából
fogalmazható meg így. A külső, összeha-
sonlító értékszempontok, melyek a pécsi
Nemzeti Színházat a magyar színházi
élet egészéhez viszonyítják, azt mutat-
ják, hogy az együttesnek az elmúlt idő-
szakban sem igazán sikerült országos
érdeklődést magára vonnia. Ennek rész-
leges okát abban látom, hogy a jelentős
produkciók szinte elvesznek a közép-
szerű és gyenge előadások sűrűjében. A
szakmai és a laikus közvélemény pedig
általánosítva értékel, a társulat külső
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megítélésében egy természetes nivelláló
szempont működik, mely az átlagost
tekinti általánosnak.

Noha az elmúlt időszakban a tagozat-
nak sikerült megerősödnie, és bizonyos
stabilitás is kialakult, a társulat részleges
fluktuációja nem állt meg: 1985-ben tá-
vozott Kulka János és Safranek Károly,
1987-ben Balikó Tamás és Csuja Imre,
akik ebben az időszakban meghatározó
egyéniségei voltak a társulatnak. A két
tendenciából természetesen erősebb volt
az együttes összekovácsolása, bizonyos
szerepkörök kialakítása, az új nemzedék
és a folytonosságot biztosító színészek
közötti harmónia, a homogenitás megte-
remtése. Emiatt is tekinthető úgy ez a
korszak, mint alapozó időszak, egy esetle-
ges kibontakozás előkészítése, feltételei-
nek megteremtése. A távlatok felvázolása
azonban nem ennek az írásnak a feladata.

És ha mára távlatoknál tartunk, érinte-
nünk kell e hat év tendenciáit és perspek-
tíváit is. Erre egy analógiával tudnék a
legjobban rávilágítani. A magyar társa-
dalmi-politikai élet egyik legnagyobb
problémája a stratégiai szemlélet hiánya, a
napi érdekek, a pillanatnyi
kompromisszumok előnyben részesítése
a távlati nézőponttal szemben, a tűzoltás.
Noha nem biztos, hogy számon kérhető
egy intézményen, miért nem az alapvető
társadalmi folyamatokkal szemben
működik, mégsem lehet szó nélkül
tudomásul venni azt, hogy milyen
károkat okoz a taktikáért föláldozott
stratégia. A pillanatnyi sztárolások, majd
váratlan „kegy-vesztések" egy
együttesben, a színész-foglalkoztatottság
aránytalanságai mind kihatással vannak a
társulat légkörére és ezzel a produkciók
színvonalára. Minél inkább fedi a
színház belső értékrendje, énképe az
együttesről alkotott külső képet, minél
erősebb, fejlettebb egy társulat
önismerete, annál autentikusabb a
működése, annál hitelesebb a megszóla-
lása. Ha azonban a kritika és a szakma
„sárkány" képében jelenik meg a társulat
számára, mely viszont önmaga előtt Szent
György képében tetszeleg, akkor ez a
torz ön- és társadalomismeret eleve meg-
fosztja a színházat a hosszútávú, követ-
kezetes értékteremtés lehetőségétől. Ez
pedig súlyos hiba volna, mivel a színház-
nak, legyen bármilyen átmeneti helyzet-
ben is - épületét, társulatát, műsorát
tekintve -, küldetése éppen ez az értékte-
remtés, a jelen társadalmi-politikai és
lélektani folyamatait minél szorosabban
és minél szélesebb perspektívából meg-
ragadó előadások létrehozása.

GÁBOR ISTVÁN

A brettlitől a magánszámig

A címben olvasható kifejezés, a brettli a
Színházi Kislexikon értelmezése szerint
„német argóból átvett szó, amely eredeti-
leg deszkát, illetve a színpad deszkáját
jelentette. Pejoratív értelemben használ-
ják a vásári, olcsó eszközökkel dolgozó,
színvonaltalan, vásári színjátszás megje-
lölésére". Nos, én távolról sem pejoratív
szándékkal írtam le a brettli szót, hanem
annak bizonyságául, hogy nincs olyan
színpadi műfaj, mégha olcsónak és vásá-
rinak tetszik is, amelyet ne lehetne igé-
nyesen előadni.

Hosszú ideje kísérem figyelemmel a
Vidám Színpad és kamarahelyiségei, ko-
rábban a Jókai utcában működött Kis
Színpad, most a színház emeletén talál-
ható Kis Színház műsorait. Találkoztam
olyan igazgatói törekvéssel, amely első-
sorban a klasszikusokat óhajtotta színre
vinni, és olyannal, amely az élő magyar
drámairodalom szálláshelye kívánt lenni.
Volt ezenkívül nem kevés alpáriság,
idétlenség, a szó eredeti értelmében vett
brettli, a Komédia Orfeum szellemét
visszaidéző jelenet és magánszám, de
szerepelt ezen a színpadon a műfaj
klasszikusa, Kellér Dezső is.

Láttam tehát sokféle program valóra-
váltását és bukását, az előddel homlok-
egyenest más koncepciójú direktor ötle-
teinek zátonyra futását. Anélkül, hogy a
Vidám Színpad mostani vezetésének
apologetája óhajtanék lenni, az az érzé-
sem, hogy e színház Bodrogi Gyula igaz-
gatása alatt talált rá igazán önmagára.
Több jele is van ennek. Az anyagiakba
azért nem megyek bele, mert ez egy
egészen más jellegű szakcikk témája
lehetne. Azt csak hallomásból tudom,
hogy az itt dolgozó színészek általában
jól keresnek, ami a színházi közérzet
szempontjából nem utolsó szempont.

Az viszont mára nézőre és a társulatra
egyaránt tartozik, hogy Bodrogi szívesen
foglalkoztatja nyugdíjas művészeit. Hogy
ennek milyen hatása van másokra, fölös-
leges lenne részletezni. Arról azonban
érdemes szót ejteni, hogy a színész, ha
nem is Moliére vagy Boguslawski, a
szín-padon szerétné befejezni életét vagy
legalábbis pályáját. Nos, amikor a kaba-
réműsor fináléjában megjelennek a már

nem aktív művészek, ez olyan lélektani
fogás, ami alighanem a nyugdíjkorhatár-
tól még távol lévő színészeket is megelé-
gedéssel töltheti el.

A Bodrogi Gyula fémjelezte vezetés
másik rokonszenves vonása, hogy nem
elsősorban a Vidám Színpadon akarja
megváltani a világot, csak kedvesen, de-
rűsen, ízléssel szórakoztatja a közönsé-
get. Es ha ezt a színházi irányítás min-
denféle arisztokratizmus nélkül vállalja,
már nem kevés. Tudván tudja a művészi
direkció, hogy a jóízű nevetés semmivel
sem alacsonyabb rendű, mint a sírás -
netán az ásító unalom. És a sok közül
hadd mutassak rá még egy becsülni való
törekvésre: arra, hogy az igazgatás a
társulat minden tagjának igyekszik vala-
miféle testhezálló szerepet biztosítani.
Lehet, hogy ebben naiv vagyok, és a
szín-padot elölről szemlélve nem hallom
meg esetleg némely kevésbé
foglalkoztatott színész sirámát. Ez
azonban olyan kérdés, amelynek
eldöntésére a legkevésbé a recenzens
hivatott. Es különben is: akadt-e a
művészi világban már a régi görögöktől
kezdve - hogy ezt a gyakran használt
közhelyet használjam - színész, aki
foglalkoztatottságával meg lett volna
elégedve?

Ennyi bevezető után ideje rátérnem a
Vidám Színpad elmúlt évadjának értéke-
lésére. Ehhez mindenekelőtt egy rövid
leltár. A nagyszínpadon márciusban be-
mutatták Peter Stone-Billy Wilder-I. A.
L. Diamond - és mellette még sok szerző
- Van, aki forrón szereti című zenés
komédiáját. A Kis Színházban időrend-
ben műsorra került Jean Poiret komé-
diája, a Kellemes húsvéti ünnepeket!, Sol-
tész Rezső műsora, a Szín-házibuli, a het-
venöt éves Alfonzó jubileumi estje, az
Idefigyeljenek emberek!, végül George
Axelrod komédiája, a Good-bye, Charlie!
Ha azon el lehet is gondolkodni, hogy a
színháznak erre az idényre sem sikerült
új kabaréműsort összeállítania, ami azért
működésének egyik létfeltétele, és a
nagy-színház egyetlen premierje
majdnem a szezon végére, március
második felére húzódott át, a két helyiség
kínálta választékot nem szabad
lebecsülni. Mert van benne komédia
zenével és anélkül, ön-álló est, és a
műsoron több éve szerepel-nek olyan
darabok, amelyek még tovább
gazdagítják a választékot.

Az évadról beszámoló cikkeim hagyo-
mányait követve ezúttal is sorra veszem
a látott előadásokat, a rendezést, a színé-
szi teljesítményt az írás végén értékelve.
Közülük a Van, aki forrón szereti már


