
A Pécsi Nemzeti Színház az évad elején viharos heteket élt át. Igazgatóváltás történt; s az
évad műsorterve tulajdonképpen menet közben alakult ki, ugyanakkor az új igazgató,
Lengyel György azzal a társulattal kezdte meg a munkát, amelyet még az előző vezetőség
szerződtetett. Igy felemás évada volt a pécsi színháznak.

Mindazonáltal fontosnak tartjuk, hogy az újjáformálódó színház kezdeti lépéseit is fi-
gyelemmel kísérjük. Éppen ezért az egyes előadásokról eddig megjelent kritikáinkon túl
egy összefoglaló jellegű értékelést is közlünk ezúttal, amelyben természetszerűleg szere-
pelnek azoknak az előadásoknak az értékelései is, amelyekről már írtunk. Egyfelől a
szerző sajátos szempontrendszere, másfelől a produkciók egymásra vonatkoztatása in-
dokolja, hogy ilyen terjedelemben és részletességgel foglalkozzunk velük.

A Pécsi Nemzeti Színház idei évada nyu-
godtan tekinthető a színház sok éve sokak
által várt vajúdó korszakának kezdeti
stádiumaként. A színház eddig ugyanis
hosszan tartó Csipkerózsika-álmát aludta.
Ezt egyébként rajta kívül majd' mindenki
tudta is. Es mivel újjászületni csak-is
fájdalmas és gyakran sokáig elhúzódó
vajúdások árán lehet, úgy vélem, a szín-
ház idei, enyhén szólva és minden szem-
pontból problematikus évadát - egy kevés
jóindulattal, mely egyébként is meg-illet
minden újszülöttet - akár egy új kor-szak
kezdetének is nevezhetjük. Ezt
mindenekelőtt a bizalom mondatja velem,
az a bizalom, amely a jövőben gon-
dolkodó, értelmes tolerancia részéről
minden még ismeretlennek, újnak kijár.

Másfelől - úgy vélem - az effajta bizal-
mat mindenekelőtt a város vezetésének
kellene példaadóan képviselnie. Ha
ugyanis ezt nem előlegezi meg saját szín-
háza vezetőinek, úgy azok valóban le-
küzdhetetlen nehézségek elé kerülnek,
mivel a színház sorsa ilyen kezdeti álla-
potban még majdnem kizárólag a külső
megértéstől és figyelemtől függ. Az anya-
gi támogatás pedig nem csupán illendő,
de természetes is kell hogy legyen.

A káosz, a zavarkeltés egyébként sem
hathat termékenyítően egy város kultú-
rájára, ezért hasznosabb kivárni azt az
egy-két évet, amíg kiderül a csecsemőről,
hogy egyáltalán életképes-e. Egyes jelek-
ből úgy tűnik, a színház az idei évben
konfliktusba került a városi vezetéssel, és
ehhez járult egy valódi katasztrófa: Sipos
Lászlónak, a színház legizgalmasabb fia-
tal színészének, valamint Güth Jánosnak, a
fiatal dramaturgnak tragikus halála. E
kettős katasztrófa még az egyébként seb-
tiben összeállított, felemás műsorrendet
is teljesen szétzilálta. Le kellett venni a
műsorról a frissen bemutatott s joggal
nagy sikerre számító Brecht-darabot, az
Egy fő az egy főt, és el kellett halasztani
az évad utolsó bemutatóját, Ken Kesey
Kakukkfészekét. Negyedszázados moz-
dulatlanság után tehát még a föld is meg-
mozdult a színház alatt, s ezt a földrengé-
ses évadot, ha becsületes akar lenni, a

kritikának, e nem bennfentes hatalom-
nak is megértéssel kell kezelnie.

Az idei évadban a színház prózai tago-
zata tíz bemutatót tartott, melyekből ma-
gam nyolcat láttam. A tízes szám egyálta-
lán nem mondható nagynak, ha azt néz-
zük, hogy a színháznak három játszóhe-
lye van, és ha figyelembe vesszük azt is,
hogy e három helyiség közül egy sem al-
kalmas balett és opera előadására. Ezért
érthető, hogy amíg a nagyszínház meg
nem nyílik, a vezetés csak módjával veszi
igénybe a két zenei tagozat munkáját, bár
a kívülálló számára ez akár mellőzésnek
is tűnhet. A kamaraszínház megnyitásának
évében ugyan voltak kísérletek, hogy a
játszóhelyek alakíthatóságát kamaraope-
rák bemutatására használják ki, ez az
elképzelés azonban a kamaraművek cse-
kély száma, az operajátszás nagy mére-
tekhez szokott hagyománya miatt
kivihetetlennek bizonyult. Egyébként a
színház operatagozata sem áll azon a
művészi és szakmai szinten, hogy az
ilyenfajta nehézségekből erényt tudna
kovácsolni. A balett elé pedig
nyilvánvalóan megoldhatatlan feladatot
állított az új színtér. Ismétlem: e
problémákat figyelembe véve a tíz prózai
bemutató elenyészőnek tűnik. Viszont
némiképp érthetővé teszi ezt az alacsony
számot a viszontagságos évadkezdés és a
színészgárda kis létszáma. Nem kétlem,
hogy vannak még hasonlóan kevés
színésszel működő vidéki társulatok az
országban, de azok egyrészt nem
repertoárrendszer szerint játszanak,
másrészt nézőterük jóval nagyobb,
ugyanakkor maximum két színpaddal
rendelkeznek. Egyszóval Pécsett idén az
a fura helyzet állt elő, hogy egyszerűen
nem tudták ellátni előadásokkal a három
helyiséget és a nézőket.

Két zenés darabot mutattak be az idén
a pécsiek: Strauss Bécsi vérét és az Imá-
dok férjhez menni című zenés játékot. A
külföldi klasszikusokat egy Brecht-, egy
Shakespeare- és egy Albee-bemutató
képviselte. Magyar klasszikust az idén
nem mutattak be, sőt szokásuktól eltérően
ősbemutatót sem tartottak (bár Mészöly
Miklós Ablakmosója hazai be-

mutatónak számíthat, lévén hogy a mis-
kolci premier után közvetlenül letiltották,
és azóta sem játszhatták Magyaror-
szágon. A szokatlan, modern hangvételű
és dramaturgiájú drámatípusokat Mészöly
művén kívül még Nádas Péter Ta-
lálkozása képviselte, és jutott még hely
Szabó Magda történelmi játékának, az Az
a szép, fényes napnak és a gyerekek
számára Romhányi József Csipkerózsi-
kájának is. Eklektikus program, nagy
színvonalkülönbségekkel, már ami a da-
rabokat illeti, és többnyire nem túl meg-
győző előadások. Egyedüli kivétel mind
rendezői, mind színészi szempontból Ná-
das Találkozásának végiggondolt előadá-
sa volt, ami azért érdekes, mert ez a mű a
többihez képest, de általában is hallatlan
energiát, szakmai felkészültséget, művé-
szi ihletettséget és nem kis merészséget
igényel a színre vivőktől.

Egy fő az egy fő

Az előadást a szakma egyértelműen az
évad kimagasló produkciójának minősí-
tette, és valószínű, hogy ha megéri, nagy
tetszést aratott volna mind az igényesebb,
mind a könnyű műfajokat preferáló
közönség körében is. Sipos László tragi-
kus halálának következtében azonban le
kellett venni a műsorról, és így a pesti
színházi találkozón sem vehet részt. Nagy
kár, hiszen évek óta ez lett volna az
egyetlen pécsi előadás, amely kivívhatta
volna a főváros ínyenceinek is a tetszését,
és igazolhatta volna: a Pécsi Nemzeti
Színház is képes színházi csemegéket
prezentálni, ha olyan rendező kezébe ke-
rül a társulat, aki alkalmazkodni tud an-
nak jellegéhez, amellett fel tudja kelteni a
színészek fantáziáját.

Csiszár Imre tehát valamiféle csodát
hozott létre e stagnáló, helyét már több
éve nem találó közegben, annak ellenére,
hogy tavalyi találkozása a társulattal még
igencsak felemás eredményt hozott. Go-
gol Háztűznézőjének előadása számos
színpadi ötlet ellenére sem sikerült; a tár-
sulattal való összhang hiánya nagyon is
érezhető volt, és úgy tűnt, a rendező egy
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idő után kiengedte a gyeplőt a kezéből.
Maga a produkció egyébként - főként
Gogolnak köszönhetően - néhol még
élvezetes is volt, csak éppen érdektelen
maradt. Nos, az idén Csiszár mára társulat
jellegének megfelelően választott darabot
és koncepciót, és láthatóan azt is nagyon
jól tudta: mikor, hol, kikkel és mit kíván
csinálni.

Brechtet választotta, azt a drámaírót,
akit nálunk máig nem könnyű megszeret-
tetni sem a színészekkel, sem pedig a kö-
zönséggel. Brecht ugyanis túl kemény és
túl intellektuális szerzőnek számít a ma-
gyar színházak megszokott repertoárjában
és a színi stílusok számára is. Az Egy fő az
egy fő pedig még a brechti stílusú művek
között is idegennek hat; érdemei ellenére
erényeiről a rendezőknek ritkán sikerül
számot adniuk, így hát elő sem veszik.
Érdekes választás mindenesetre, ha még
azt is figyelembe vesszük, hogy a pécsi
színház ízlésétől és gyakorlatától a lehető
legidegenebb. Csiszár azonban
kompromisszumot kötött; egyfelől a da-
rabbal egyezett ki, másfelől a színészek-
kel. Koncepcióját a következőképpen
valósította meg: az egyébként a mű epiló-
gusát képező kantinszínház-jelenetet az
előadás keretévé tette, és beépítette a cse-
lekménybe. Ezzel nem csupán nagyfokú
profizmusról, de egyenesen dramaturgiai
leleményről tett tanúbizonyságot, hiszen a
megoldás annyira meggyőző volt, hogy a
brechti epilógusszerkezetet egyenesen
kérdésessé tette. A gyarmati katona,- [g itt
tehát kezdettől fogva a kantinban üldögél,
miközben maguk a katonák játszanak
előttük egy mulattató katonasztorit egy
emberről, akiből akarata ellenére, sőt
egyenesen akaratnélküliségének kö-
szönhetően. katonát faragnak. Egy másik
ember bőrébe bújtatják, hogy meglegyen a
létszám. Az előadás végére hamisítatlan
vérengző gépkatona, amolyan öldöklő
automata válik belőle, és a keretnek
köszönhetően e történet mindvégig arra
szolgál, hogy a katonák a kantinban jól és
hasznosan mulassanak. Hiszen számukra a
történet haszna. tanulsága a katonaélet
elsajátíthatóságának gyötrelmes, mind-
azonáltal már múlttá szépült, részletei-ben
elfelejtett, már-már nosztalgikus pátosza.
Csiszárnak arra sincs szüksége, hogy a
"valódi" nézőtől e „pátoszt" el-idegenítse,
hiszen a brechti forma végig megteszi ezt
helyette is. Igy aztán az elő-adás végén a
nézőtéri mennyezetről le-hulló
röpcédulaeső Az emberi és polgári jogok
nyilatkozatának szövegével sem pusztán
dekoratív, modernkedő ötlet, hanem
stílszerű ráadás, a kimondás brechti
gesztusa lesz. Az már más kérdés, hogy a
darab ennél némileg bonyolul
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tabb, bár - ez kétségtelen - jóval szára-
zabb is. Brecht érezhetően nem szereti
hősét. Ő nem a hatalmakat általában, ha-
nem az embert, a világot alakító egyént
teszi felelőssé az emberi elnyomorodá-
sért, vagy pontosabban azt is. Éttől poli-
tikai, aktív színház az övé, s a legkevésbé
sem moralizál az elnyomottak érdeké-
ben. Egyébként Csiszár sem moralizálni
akart: az előadás egésze arról tanúskodik,
hogy a rendező, bár magas szakmai
igénnyel, egyszerűen csak szórakoztatni
kívánta közönségét. Rájött, hogy a
brechti songok diszharmonikus csengé-
sük ellenére is ma már igazi vérbő meló-
diák (nem véletlenül került bele az elő-
adásba Brecht összes ismert songja, leg-
inkább természetesen a Koldusoperából),
és óriási lehetőséget rejtenek magukban,
ha táncra termett, kissé fanyar humorú,
jól éneklő és komédiázni vágyó színészek
veszik birtokukba őket. Es az az igazság,
hogy ez a fajta színjátszás a

pécsi prózai társulat erőssége, ha ügy
tetszik, igazi karaktere. Főként mivel
olyan nagyszerű szubrett a vezető egyé-
niség közöttük, mint Vári Éva. Sipos
Lászlótól pedig Link Laja szerepében
bravúros alakítást láthattunk: kerek képű,
jól táplált, ártatlan gombszemek-kel
naivan a világra csodálkozó kis Pierrot-t
formált, akiből a végére merev tekintetű
katonaautomata lett. Alakítása
lenyűgözően sokoldalú, ötletes és érzék-
letes volt, a Siposra mindig jellemző fizi-
kai odaadással és szellemi rálátással. Si-
pos nagy ígéret volt - és mindössze har-
minchárom éves...

A pécsi Egy fő az egy fő a társulat leg-
jobb erőit felmutató, élvezetes és szak-
mailag is kifogástalan előadás volt, de
nem brechti színház. Ezt egyébként még
ma is csak kevesen kérnék tőle számon.
Saját mércéjéhez képest egyetlen hibája,
hogy sok helyütt kacérkodott a könnyű
műfajjal. Ha Sipos alakítása nem lett vol-
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na következetesen éles és végiggondolt,
úgy talán az előadás még negédesen mo-
ralizáló is lett volna, így azonban ezt a
buktatót sikerült elkerülnie. A másikat
azonban nem: a közönség leginkább ma-
gas szinten előadott, látványos és jópofa
musicalt láthatott, némi poroszos ke-
ménységgel meghintve.

Találkozás

Nádas drámájának bemutatása a színház
műsorpolitikai lehetőségeinek szem-
pontjából is üdvözlendő gesztus. Minde-
nekelőtt azért, mert az alkotóknak nem
kellett a társulat jelenlegi, labilis állapo-
tához és színvonalához alkalmazkodniuk,
mivel a darab, ha a zenészeket nem
számítjuk, mindössze két színészre épül.
Másfelől a Találkozás a kamaraszínház
körülményeinek is megfelelő kísérleti
mű, amely nem igényel sem nagy közön-
séget, sem nagyszínházi méreteket.
Azonkívül remekmű, bár nagy merész-
séget és művészi odaadást kíván az al-
kotóktól s nem kevesebb affinitást a be-
fogadótól. Külön örülhetünk az új igaz-
gató azon gesztusának, hogy Vincze Já-
nos személyében beengedte színházába
az úgynevezett Harmadik Színházat. A
Harmadik Színház ugyanis annak idején -
sejtésem szerint - éppen a Pécsi Nemzeti
Színház ellenében, azzal keményen fele-
selve jött létre. Az az igény szülte, hogy a
nagyszínháztól már évek óta elforduló
pécsi értelmiség és diákság színházi
igényeit kielégítse, hiszen a közönség
évek óta tüntet azzal, hogy zarándokuta-
kat tesz Kaposvárra, és nagy ívben elke-

rüli saját színházát. Ezekből a nézőkből
soha nem veszett ki az az igencsak jogos-
nak tűnő igény, hogy ők is hassanak vá-
rosuk színházi arculatára, és soha nem
nyugodtak bele abba, hogy szeretett vá-
rosukban közérdekű és színvonalas szín-
játszás helyett a művészi pangás és a pro-
vincializmus vált uralkodóvá. Vincze a
Harmadik Színház tehetséges és ambi-
ciózus rendezője, aki már több éve furcsa
módon a Pécsi Nemzeti Színház művé-
szeivel dolgozik együtt; azokkal, akikben
eszerint ugyancsak megvan az igény és a
készség közérdekű előadások létrehozá-
sára. Lengyel György tehát nyitott a nyi-
tott színházi fórumok felé, és ezzel való-
színűleg új korszak kezdődött a pécsi
színházi élet történetében.

Maga az előadás annyira ihletett, érzé-
keny és a műnek megfelelő, olyan követ-
kezetes módszerrel megteremtett, hogy
egészen más problémákat vet fel, mint
annak idején a vígszínházi Találkozás,
amely olyannyira érzéketlen maradt a mű
világával szemben, hogy a szakmát ki-

zárólag a stiláris, esztétikai és színház-
történeti problémákra orientálta. A kriti-
ka tollát akkor egyes-egyedül a mű védel-
me vezette, mivel a színpadi meg nem
valósulás a nézőt tökéletesen elzárta attól
a világtól, amelyből és amelyért a mű
egyáltalán létrejött és színpadra kívánko-
zott. Pécsett a mű életre kelt, így a néző
felzárkózott a dráma valódi régióihoz,
bebocsátást nyert a darab sajátos és
közérdekű színpadi világába.

A pécsi Találkozás valódi találkozás
két színpadi ember és a színpad élő lelki-
ismerete, a közönség történelmi lelkiis

merete, a nyilvános lelkiismeret között.
Egyáltalán nem az ötvenes évekről szól -
annál ezerszer komolyabb és lelkiismere-
tesebb. Őszintébb és egyetemesebb is.
Egy fiú, a Fiatalember keresi sorsát, ön-
magát. Múltja, amely jelene egyedüli ki-
indulópontja lehet, apja érintetlenül ha-
gyott, bemocskolatlan fényképévé mere-
vült, egy érthetetlen öngyilkos miatt. Az
egyén számára a történet, a történelem
mint önmegértés, mint személyiséget ki-
bontakoztató csíra, mint hathatós szem-
lélet, csakis saját múltja, genetikai valója
által építhető fel, ragadható meg. A Fia-
talembertől ezt a sejtképző tudati orgá-
numot vette el a történelem drasztikus
téblábolása, személyekre lebontott ön-
csonkítása. A szál szakadt meg, amellyel
önmaga egyediségét mérheti, s mindez
azért, azzal a praktikus célzattal történt,
hogy ne ismerhesse fel önmaga torzképét,
azt az arcélt, mely mindannyiunk arcát
ékíti, ha nem is kell kontúrjával mindig
farkasszemet néznünk. De az, akinek nem
volt apja, az tudja, mit jelent e hiány, a
bemocskolatlan közéleti apaság jelen-
léte, sőt akinek volt, az is tudja, érezte,
legfeljebb öntudatlanul élte át mindannak
rizikóját, amit megfoghatatlan fele-
lősségnek nevezhetünk.

A nő oldaláról nézve a Találkozás egy-
szerű rémtörténet. De a másik oldal a be-
szédesebb, hiszen a nő története a fiú
öncsonkításává lesz; számára a találkozás
nem más, mint az általa meg nem történt,
ugyanakkor kitörölhetetlenül és kegyet-
lenül elsajátított, csak emberfeletti erő-
feszítések árán vállalható múlt megérin-
tése. Az egyedüli történet érintése folyta-
tás és valódi kezdet, kegyelem nélkül.

A Találkozás nem két ember egymásra
találásának története, hiszen a két sors
nem találkozik egymással, hanem egyfe-
lől önmagát idézi fel mint múltat, másfe-
lől a történet, a felidézés a másik sors
szembesüléséért történik. A másik ebből
a múltból építené fel önmagát, ha képessé
válna elfogadni, magába építeni, ön-maga
számára termékennyé, elfogadható
genezissé tenni az apa történetét. Rituálé
zajlik előttünk: a még meg nem született
jelen, ez egyszerű betöltetlen lét kiált a
múltért, a test a lélekért, a kiszakítottság
a folyamatért, azért, hogy folytatás lehes-
sen. A csecsemő üvöltése ez a keresztví-
zért, azzal a különbséggel, hogy az újszö-
lött igényét a bizakodó öntudatlanság
még könnyűvé és problémamentessé
szublimálja. Nem véletlen, hogy Nádas
darabját át- meg átszövik a keresztény
szimbólumok, az érintés ismétlődő motí-
vumától a megtisztulást és befogadást
egyaránt jelentő lemosdatásig.
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Hogy mi történik a nő végső távozása
után, azt Nádas természetszerűen a néző-
re bízza. Hiszen a történet nem más, mint a
saját történetünk, vagyis, mint minden
rítus, mindig ismétlődő és elsajátítandó
beépülés az itt és most állapotába, mint-
egy tudatossá, múlttal terhessé, öntudat-ra
ébredővé emelve az öntudatlan jelent, a
történetnélküliség és etikátlanság álla-
potát, azt az állapotot, amelyben a néző
ideális esetben a nézőtérre beülni kény-
szerül.

Minderről a pécsi előadás győzött meg,
így fel sem merülhettek bennem holmi
dramaturgiai és stílusproblémák. Az elő-
adás egyértelmű bizonyíték arra, hogy a
szokatlan dramaturgia - mely egyébként
sem annyira szokatlan, legfeljebb egy tel-
jesen érzéketlen előadás mutathatja annak
-, egyszóval Nádas drámakezelése csak
addig nevezhető ezoterikusnak, amíg
ihletetten elő nem adják. Amennyi-ben ez
megtörténik - íme, a példa -, nehezen
emészthetősége kizárólag lelkiismereti
kérdéssé válik. Es valóban ez az előadás
kevéssé titkolt célja: mindannyiunk
történetének, sorsunk és mások sorsának
bizonyos fordulóikor, lelkiismereti
kérdéssé kell válnia, egymás történeté-be
csak így épülhetünk hasznos építő-
kövekként. Ilyen hozzáállással kellene
építenünk mindannyiunk történetét, tör-
téneteit, vagyis a történelmet - kegyetlen
rituálék, szembesítések által.

Az ilyen típusú drámaépítkezés kizár
mindenfajta megoldási maszlagot, nem a
célból kíván színpadra kerülni, hogy fel-
oldja a létező paradoxonokat, hanem
hogy szembesítsen és a lehető legintenzí-
vebb és leghatékonyabb lelki energiákat
mozgósítsa. Mindenekelőtt a színészek-
ben. De mielőtt az alkotó trió értékelésé-
re kitérnék, néhány szót a zenei megvaló-
sításáról. Nádas Vidovszky László zené-
jével, hang- és zeneeffektusaival mintegy
zenedrámává kívánta átminősíttetni
művét. Mindenesetre nem tagadható: a
dráma önmagában annyira zárt, költői vi-
lág, hogy ez a fajta átminősítés egyrészt
fölöslegesnek tűnik, másrészt nem is jö-
het létre. A zene távolról sem képes a
maga egyértelműségében drámai küzde-
lemre kiállni a darabbal. Ugyanakkor
mint zenei effektek sora hallatlanul pon-
tos és meggyőző, mondhatni, kongeniális.
Pontos, feszes, kiemelő funkciójú.

A dráma jellegéből következően a
színészi stílusgyakorlatozás nem lehet
megfelelő hozzáállás. Nincs is értelme; az
előadás koreográfiája tökéletesen adott,
mint a szertartásoké általában, az ötle-
tesség és a rafinált realizmus darabjaira
szedné szét. Égy megoldás létezhet: az
intenzív megélés, a szikár beilleszkedés e

két emberi kozmoszba, a tetemrehívás
alkotói gesztusa. Önmagunkat kihívni,
legmélyebb lelki rétegeinket előcsalogat-
ni, mintegy a történet megkettőzött ütkö-
zőpontjaként. Sebők Klára és Puskás Ta-
más pontosan ezt teszik, olyan magától
értetődő formában és létezésben, hogy
„praktikáik" alig elemezhetőek.

Puskásnak a hallgatásai a legérzéklete-
sebbek; magától értetődő találkozás ez a
szereppel, hiszen Puskásnak eddig is
színpadi hallgatásai voltak beszédeseb-
bek megszólalásainál. Közvetlen akciói
gyakran tanúskodtak sutaságról, gátlá-
sokról. Viszont mélyértelműen tud fi-
gyelni, kimondottan intellektuálisak és
főként jelenlevők a hallgatásai. Alakítása
intenzív jelenlét, tele vibráló feszültség-
gel, mely ki is tör, mégpedig a legfájdal-
masabb, már-már fizikai kínokat sejtető
gesztusokban. Vannak pillanatok, ami-
kor üvöltésre kényszeríti a helyzete, van,
amikor menekülésre, van úgy, hogy a
kíváncsiság fájdalma tetőfokára nehezen
hágó orgazmusként ömlik ki belőle; nem
sorolom tovább: a megértés és megis-
merés kiözönleni kívánó, de visszafogás-
ra kényszerített fájdalma megszámlálha-
tatlan alkalommal járja át tagjait - és
mégis mindig hiteles tud maradni.

Sebők Klárának egyrészt könnyebb,
másrészt nehezebb helyzete van. A tör-
ténet őt végül is beszélteti, a történet pe-
dig önmaga is intenzív, költői jelenlét.
Másrészt viszont ő alig mozoghat: a mű
koreográfiája - néhány praktikus-rituális
mozdulaton kívül - nem ad számára lehe-
tőséget a fizikai cselekvésre, legalábbis a
lemosdatási jelenetig nem. Egyenes,
büszke tartás jellemzi, székén úgy ül
mozdulatlanul, mint egy, a sorscsapások
által megedzett, mindentudó, bölcs asz-
szony. Mint a múlt tudata, mint az éppen
telítettsége által megmerevedett, az élet-
től levált, anakronisztikus, fenséges idő.
A múlt jelenléte, a mindenre magyaráza-
tot kínáló, kitárulkozni akaró titok.
Sorsként, fátumként van jelen, de csak
azután, hogy a fiú megjelenik, csak a hoz-
zá való viszonyában az, ami. Fensége a fiú
jelenlétéből tárul elénk. Amiről még
szólni kell: gyönyörű beszédéről és éles,
önmagába fordult, kitisztult pillantá-
sáról. Beszédének fortéig hatoló és visz-
sza-visszatérő színskálájából szépen, íze-
sen formált szavakban, habozón, majd
szilaj görgetegként buggyan elő a múlt,
önmagunk előtörténete, létünk értelme
vagy értelmetlensége, az egyénre lobon-
tott titkok titka. Személye, jelenléte a
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múlt, a jelen s a jövendő, és ez asszony-
nak mi vagyunk mindannyian egyetlen
ivadékai. Hogy ezt Sebők Klára el tudta
hitetni velünk, nagy színészi és emberi
tett.

Nyilvánvaló: következetes rendezői
irányítás nélkül e két nagyszerű színészi
teljesítmény nem jöhetett volna létre.
Természetesen semmiféle látványos ren-
dezői gesztus, semmi nagyképű előtérbe
tolakodás nem segít - szerencsére - el-
igazodni abban, mennyire a rendezőé is
az előadás. Annál beszédesebb bizonyíték
maga a színészi jelenlét, és főként a két
színész egymásra hangoltsága, a ta-
lálkozás intenzitása. A többi, igazi rende-
zőhöz méltóan, a próbák titka maradt, és
így vált az előadást formáló erővé.

Antonius és Kleopátra

Már harmadik éve Shakespeare a Pécsi
Nemzeti Színház nagy mumusa. Ez per-
sze egyáltalán nem kizárólag pécsi sajá-
tosság; ritka eset, hogy egy Shakespeare-
bemutató ne vezesse totális zsákutcába
színházaink azon, egyébként becsülendő
igyekezetét, hogy igényes korszerűséggel
szólaltassák meg a nagy angol drámai
költészetét. É bemutatók az esetek több-
ségében csupán felnagyítani képesek
színházaink színészi és egyéb alkotói
gondjait, ugyanakkor a legteljesebb ho-
mályban hagyják azokat a törekvéseket,
melyek a választást indokolhatnák, Ma
már sokkal ritkábban is fordulnak Shakes-
peare-hez a magyar rendezők; a magyar
színház jelenlegi korszakában a művészi
megmérettetés igénye és az igényes gon-
dolatiság inkább olyan művek révén
kíván felszínre törni, melyek sok évig ki
voltak tiltva a színpadról. Shakespeare-re
addig „fanyalodtak" izgalmas világképpel
rendelkező rendezőink, amíg az
úgynevezett avantgárd és az aktuálpo-
litikai színház egyaránt háttérbe szorulni
kényszerült. A betilthatatlan klassziku-
sokkal, akiket bírálni csak fordítói szem-
pontból és hitviták formájában lehetett
(mely utóbbiakban a mű eleve adott ká-
nonként szerepelt), e parnasszusról leta-
szíthatatlan nagyságokkal ma már csínján
bánik a színházi gyakorlat is (talán Mo-
liére-t kivéve, akit mindenkor lehetett
rosszul vagy félkész állapotban is játsza-
ni). Kevés ma az a kvalitásos rendező, aki
ne félne - egyébként joggal - Shakes-
peare-től; az ok, azt hiszem, nem szorul
különösebb magyarázatra. Shakespeare
színháza mai ezerszínű és sokoldalú szín-
házi eszköztárunk ellenére is megköze-
líthetetlennek tűnik. Úgy vélem, az okok
sokkal inkább világnézetiek. Shakespeare
költészetének, dramaturgiájának

egyetemessége, amely független a szín-
ház masinériaproblémáitól, mindenek-
előtt jelenünk következetes, őszinte, dia-
lektikus szemléletét követelné meg. Vál-
lalva a további közhelyeket is, úgy vélem,
Shakespeare drámáinak bemutatása va-
lamiféle filozófiai (etikai-esztétikai) tisz-
tánlátást, letisztulást igényel még a legna-
gyobb káosz idején, sőt épp akkor tehető
igazán aktuálissá, érzékletessé a shakes-
peare-i művészet. És ez az az alapfeltétel,
amely ma mérhetetlenül anakroniszti-
kusnak tűnik; véleményem szerint ez ko-
runk legszembetűnőbb hiánybetegsége.
Mi sem bizonyítja jobban e nagyképűnek
minősíthető megállapításomat, mint azok
az előadások, melyek kiváló
stílusérzékkel játszadoznak el a shakes-
peare-i formával, anélkül hogy annak
gondolatisága, drámaisága egy pillanatra
is megérintené a játszókat.

Lengyel György rendezése ugyan nem
pufogtat rikító színházi sablonokat a le-
vegőbe, ennek ellenére az ő értelmezése
sem képes felszínre törni a pécsi Antonius
és Kleopátra színpadán. Ennek követ-
keztében meg sem kísérelhetem annak
elemzését. Az új igazgató érezhetően
mindenekelőtt két új színészének kívánt
kiváló szereplehetőséget adni: a Harag
György erdélyi társulatából áttelepült
Héjja Sándornak és Sebők Klárának,
akiknek kora és művészi érettsége orien-
tálta nyilvánvalóan a rendezőt a dráma
kiválasztásában is. É két jelentős színész-
egyéniségnek számunkra sajátos stílusa
van, mely nem is annyira az erdélyi szín-
játszás erős hagyományaiból, hanem an-
nak világnézeti jellegéből nőtt ki. Úgy vé-
lem, ez a Magyarországon kissé idegen-
nek ható színészi attitűd, e markánsan
erdélyi világlátás és atmoszféra irányít-
hatta a rendezői koncepció alakulását a
mű elemzésekor. Lengyel valószínűleg
vonzódik ehhez az oxigéndús levegőt
árasztó nagystílű hozzáálláshoz, a ro-
busztus nagyságot teremteni hivatott
játékszemléletéhez. Amely egyébként
távolról sem mentes a dekadenciától, sőt
annak színei át- és átjárják gondolatisá-
gát. Ez a dekadencia azonban még men-
tes a szkepszis magába záruló bölcseleté-
től, innen eredeztethető nagystílű és vad
dialektikája, hatalmas hangulati színská-
lája. Akár ideális is lehetne a shakespeare-i
letűnt, anakronisztikus hősiességideáljá-
nak és menthetelen elmúlásának meg-
idézésében. E lehetséges rendezői logiká-
nak azonban két hátulütője, ha úgy tets-
zik, kerékkötője van: egyfelől a magyar
színészet, másfelől a magyar közönség
mássága, e szemlélettől való totális ide-
gensége, mely eddig is mindössze érdekes
egzotikumként kezelte e stílust. A pá

tosz, a közvetlen lelki kítárulkozás ma
már oly mértékben idegen lelki alka-
tunktól és gondolkodásunktól, hogy
legszívesebben menekülnénk az effajta
lelki kényszertől. Függetlenül attól, hogy
természetszerűleg igényünk azért van rá;
ez esetben meghallgatunk egy Mozart-
áriát, avagy, akinek ez a gusztusa, meg-
nézi, mondjuk, még egyszer az István, a
királyt.

De visszatérve az előadáshoz: hacsak
egy része is igaz annak, amit a rendező
szándékáról elmondtam, úgy a dolog vé-
gül is a visszájára sült el. A két főszerep-
lőn kívül a színészek a mű iránti teljes
érintetlenségről tettek tanúbizonyságot.
Igy a néző még azt sem döntheti el, me-
lyik tábor az, amelyik mellé esetleg oda-
állhatna. A dráma vad, rohanó, a nagysá-
gokat maga alá temető cselekménye
unalmas, érthetetlen, tét nélküli dialó-
gokban olvad semmivé.

Nem félünk a farkastól

Albee négyszemélyes társalgási drámájá-
nak főhősei, Martha és George kegyet-
len, az obszcenitást sem nélkülöző hang-
nemben, szellemdús szavak által gyilkol-
ja egymást házastársi és alkoholista mi-
nőségben. Mellettük pedig kis híján ha-
lálra issza magát két, hasonló sorsra hiva-
tott kezdő, az ifjú feltörekvők, ugyancsak
házastársi minőségben. Az idősebb pár
kicsit szimpatikusabb, a fiatalabb kicsit
ellenszenvesebb. Az előbbiek attól szim-
patikusabbak, hogy legalább őszinték.

Az író erőssége a szópárbaj, amelynek
kezelésében látszólag kifogyhatatlan.
Másrészt Albee hallatlanul ügyesen mo-
zog abban a dramaturgiai közegben,
amelyet ma leginkább Neil Simon képvi-
sel. Távolról sem kívánom azt állítani,
hogy annyira felületes is; Albee végül is
érzékletes képet ad hazája jómódú, bár
sokra nem jutott, perspektívátlan értel-
miségének magánéleti nyomoráról. En-
nek ellenére úgy vélem, Albee drámája
addig volt számunkra igazán érdekes,
amíg ki voltunk rekesztve az amerikai
társadalom gondjainak és hétköznapjai-
nak ismeretéből; pletykaigényeink kielé-
gülése után már új áldozatokra vágyunk.
A hasonlóan ínyenc falatokat egyszer is
elég megrágni, ízei ugyanis kissé mester-
kéltek és túl könnyen emészthetők.

A Nem félünk a farkastól Lengyel
György nosztalgiarendezései közé tarto-
zik. A két bravúrszerepre két kiváló, ruti-
nos színészt talált: Héjja Sándort és Vári
Évát. Ha van szerep, amely Várinak fek-
szik, ez az. Szellemesen, érzékenyen for-
málja meg az egyébként fizikailag sem
könnyű szerepet - persze a tőle megszo-



kott könnyed, elegáns módon. De ez
egyáltalán nem árt a szerepnek, a leg-
kevésbé pedig a nézőnek. Mivel Albee da-
rabja egyáltalán nem szívügyem, így a
legkevésbé sem bosszantott az a kissé fel-
színes hozzáállás, amelyet szerepe iránt
időnként mutatott - ellenkezőleg, egye-
nesen mulattatott. Héjját azonban csak
tapasztaltsága mentette meg attól, hogy a
színpadi világ elegáns dekadenciáját
súlyosabb, érces egyénisége ne kont-
rakurírozza; nem elég elpuhult szerepéhez.
A két halvány szerep halványabb
megformálókra talált. Moravetz Levente
jelenlegi hozzáállása szerepeihez halvány
esélyt sem sejtet arra, hogy problémaér-
zékeny alakítást várhassunk tőle. Öröm-
telien és felelősség nélkül lubickol, ma-
gánszámokat lejt színpadi környezeté-ben.
Töreky Zsuzsa a leghalványabb szerepet
kapta. Becsületesen, de eléggé ér-
dektelenül játssza Honey színtelenül önző,
kis szerepét.

Lengyel eddigi pécsi rendezői tevé-
kenysége azt látszik bizonyítani, hogy el-
sősorban színészcentrikus színházra vá-
gyik, pontosabban azt szereti mint rende-
ző. Ugyanakkor ez irányú törekvéseit
erősen korlátozza a pécsi társulat koránt-
sem ideális összetétele. Ezt bizonyította
mindenekelőtt az Antonius és Kleopátra
érdektelenségbe való fulladása. De a
mindössze négyszereplős Albee-darab
sem tudta elrejteni, hogy Pécsett hatalmas,
kiterjedt színházi üzem működik, rosszul
összeválogatott színészekkel. E siralmas
helyzetet egyébként az új vezető elődjétől
örökölte.

Ablakmosó

Mészöly darabja a hatalom természetéről
szól. Annak a kornak utánérzeteként író-
dott, melyet sztálini korszaknak nevezünk.
A hatalom egy szimpla ablakmosó
személyében képviseltetik benne. Szimp-
lasága egyébként csak látszat, hiszen ő
szimbolizálja a mindnyájunk ablakán be-
leselkedő, először csak szelíden hogylé-
tünk felől érdeklődő, majd egyre agresz-
szívebben belénk hatolni akaró, szándé-
kainkat a legkisebb szívlökésekig ki-
fürkészni igyekvő kisstílű önkényt, a saját
hangjuktól is megijedni képes, öncélú
hatalmakat, melyek sűrűn tenyésznek
reális politikai erők összecsapásainak
előestéjén. A par excellence öncélú hata-
lomról van szó, amely csak saját álarcát
képes elviselni mások tekintetében, mert
valódi arca egyébként sincs; arculata
ugyanis nem társadalmi célokból tevődik
össze, hanem önmaga tömjénezésében
oszlik semmivé, megfoghatatlanná. Ezért
is építtet magának annyi gigászi méretű

önportrét; mindenben önmagát akarja
látni, s mivel ő maga ördögien torz köd-
kép, ezért összeharácsolja előző nagy ko-
rok stílusát, hogy azok felnagyított képei
mögé rejthesse saját valódi jelentékte-
lenségét. Az Ablakmosó nem túl erős
színpadi mű. Vannak ugyan mély költői-
ségről tanúskodó, megkapó sorai, de mint
dráma tulajdonképpen nem íródott meg.
Például teljesen hiányzik az alakok em-
beri, az ablakmosó esetében pedig elvon-
tabb, clownszerűen ördögi arcképe. Csu-
pán érveik vannak arra vonatkozóan, hogy
mik ők, s mit akarnak. A mű nehezen
adható elő, a pécsi változat pedig még a
vártnál is egysíkúbb, ötlettelenebb. Fo-
galmam sincs, miért választotta Bodolay
Géza éppen ezt a darabot vendégrende-
zéséhez, mivel sem megfelelő színészeket
nem lelt esetleges mondandójához, s az
sem látható, hogy a dráma különösebben
megmozgatta volna rendezői fantáziáját.

Nádházi Péter és Töreky Zsuzsa Tomi és
Anni szerepében szimpatikus fiatal párt
formál, még arra is képesek, hogy alakjaik
félelmeit, kiszolgáltatottságát és
tehetetlenségét több színben mutassák fel,
de arra már kevésbé, hogy elemi erővel
érzékeltessék azt a kegyetlen lelki fo-
lyamatot, az önmeghasonlást, a felnőtté
válás keserű kínjait, amire az ablakmosó
kényszeríti őket. Minderről persze nem-
igen tehetnek.

Bánky Gábor túlságosan egysíkú az
ablakmosó szerepében, pedig neki van a
legtöbb játéklehetősége, megkockáztatom,
még bravúrozhatna is a szerep egy-szerre
ördögi és clownos hangütéseiben. Mindezt
azonban nem teszi, így játékában a
hatalom mindössze unalmas fecsegés
formájában asszisztál önmaga védel-
méhez. Paál László és Sólyom Katalin a
Házmester és a Házmesterné szerepében
hatásos színészi sablonokba menekül-

Sipos László (Link Laja) és Vári Éva (Hocinesze Leokádia) Brecht: Egy fő az egy fő című művének pécsi előadásában



nek: Paál az élettől csak pofonokat kapó,
megnyomorított kisember öreges, meg-
tört sablonjaiba, Sólyom pedig ennek női
változatába.

Az a szép, fényes nap

A Pécsi Nemzeti Színház nagyon szereti a
történelmi példázatokat, legalábbis Nóg-
rádi Róbert, a leköszönt igazgató bizto-
san, hiszen eddig majd' minden évben
megrendezett egyet. Amíg a színháznak
Illyéssel és Hernádival szerződése volt
legújabb drámáik bemutatására, addig e
két háziszerző szállította a társulat szá-
mára a magyar történelmi sorsfordulók
etikai problémáitól terhes, néhol pateti-
kus, gyakran azonban nem kevés iróniá-
val átszőtt paraboláit, és a színháznak ily
módon gyakran évenként volt egy ősbe-
mutatója.

Szabó Magda történelmi játékát, mely
az I. István megkoronázása előtti napon
játszódik, már 1976-ban bemutatta a
Nemzeti Színház, elég szép sikerrel. Ak-
kor még kimondottan újszerűnek hatott
az a hang, melyet az írónő e jelentős ma-
gyar történelmi dátum megelevenítéséhez
megütött, bár már akkor kijelentette:
drámája elsősorban arról a szellemi-etikai
problémakomplexumról, sőt komp-
lexusról szól, amelyet a 45 utáni magyar
társadalmi változás okozott az addig
igencsak más álmokon nevelkedett ma-
gyarságban. Nyíltan szellemi-etikai meg-
közelítésről van tehát szó, amely mélyen
gyökerezik az író református gondolko-
dásában, és amelyről tanúbizonyságot

legérzékletesebben a mű nyelvezete ad.
Ez a nyelv szinte provokálóan hemzseg a
polgári diplomácia által alkotott, lelket-
len politikai szótárszavaktól, melyek
töméntelen kis elidegenítési effektusként
működnek a replikákban. Az írónő nyíl-
tan játszadozik e kifejezésekkel; célja
nyilvánvalóan az, hogy az etika hálójában
könyörtelenül megmérettesse őket, illetve
általuk a lelketlen diplomáciát, mely-ről
azért kénytelen bevallani, hogy törté-
nelmileg megfellebbezhetetlen.

A pécsiek előadásában könnyedén
gördül le előttünk a dráma, enyhe doh-
szagot árasztva magából. A rendezőt
érezhetően vajmi kevéssé fogta meg a
mű, és hogy ez se legyen elég a rosszból,
szereposztásbeli tévedések sorozatát is
elkövette. Egyetlen találata azért volt, ez
pedig Héjja Sándor Géza szerepében.
Nála érzékenyebb, robusztusabb Gézát
ma talán Magyarországon nem találhatott
volna a rendező. Ő irányítja végig az
előadást. Az ő Gézája, miközben halom-
ra öldösi legodaadóbb pogány híveit, egy
percig sem hagy kétséget afelől, hogy
gyilkolásai lelkének folyamatos öncson-
kításait is jelentik. Ez a Géza a nemzet
nagy lehetősége elől eltávolítja ugyan az
akadályokat - melyek a nemzet egyének-
re lebontható szívében élnek, s a tőle tel-
jesen idegen jövőt saját alkotásának rom-
jain építi fia és népe számára -, de lelkét
soha nem adja el az erősebbnek. S mikor
fiában már nem képes ráismerni önnön
arcképére - mert azzá lett, amivé válnia
kellett, katolikussá, amivé válni Géza
számára képtelenség - és kénytelen bele-

nyugodni abba a tudatba, hogy az ő nagy-
sága számára még elviselhető és végigvi-
hető paradoxonokat örököse már nem
viheti tovább - nos, e Géza a darab
végére mint az utolsó, fergetegeket még
szítani képes nagyság távozik a politika
színteréről. A bukott fenség képe ő, a kor
utolsó hőse, szuverén személyiség, akin
tovább nyargalt a kisstílű diplomácia
kényszere.

Két habkönnyű előadás

A színháznak idén két zenés produkcióra
tellett, melyek közvetlenül az évad elején
kerültek színre. Az első Strauss-mű volt,
a Bécsi vér, mely mint színpadi mű nem is
Strausstól származik; maga az operett a
szerző halála után született, bár termé-
szetesen zenéje hamisítatlan straussi val-
cermuzsika. Minden bizonnyal azért ké-
szült el, hogy a keringők ne csak a bálter-
mekben, de a színpadokon is megszólal-
hassanak. A Bécsi vér nem más, mint az
egyik leghíresebb Strauss-keringő címe,
és e cím alapján az alkotók bájos, kedé-
lyes történetet formáltak, pontosan olyat,
mint amilyen a darab szerint is, a bécsi
vér, a bécsi nagyvilági stíl és habi-tus. A
cselekmény pontosan olyan bugyuta,
felszínesen kellemes és semmit-mondó,
könnyű nyári fogyasztásra szánt, mint
minden valamirevaló operetté, bár meg
sem közelíti sem A denevér, sem a
Csárdáskirálynő elevenségét, ötletességét
és humorát. De ne legyünk maxi-malisták,
e téma esetében ez teljesen fölösleges. Az
előadás igen szegényes ah-hoz képest,
hogy operettről, vagyis minden
tekintetben nagyvonalúságot igénylő
műfajról van szó. Egy ilyen sokszereplős,
bonyodalmakkal, bálokkal, látványossá-
gokkal telített művet csak luxuskörnye-
zetben volna szabad bemutatni, erre pe-
dig a kamaraszínpad mérete nyilván nem
ad lehetőséget. Csak egy példa: az utolsó
felvonás kerthelyiség-jelenete inkább
hasonlít egy fikarcnyi lyukba bezsúfolt
tatár sátortáborra, mint a báli hangulatot
továbbvivő kerti mulatság levegős, nagy-
úri környezetére. De ennél is nagyobb fo-
gyatékossága az előadásnak az opera-
operettgárda színtelen, erőltetett játéka és
énekesi felkészületlensége. Mivel azon-
ban az előadást több szereposztásban
játsszák, lehet, hogy én éppen a halvá-
nyabb változatot láttam. Mindenesetre
úgy vélem, amennyiben a színház to-
vábbra is építeni kíván operettrepertoár-
jára, úgy nem ártana mind színészileg,
mind zeneileg felfrissítenie zenés társula-
tát. A közönség egyébként igen élvezte a
produkciót, ami persze operett esetében
nem sokat jelent.

Héjja Sándor (George) és Moravetz Levente (Nick) Albee: Nem félünk a farkastól című előadásában
(Tér István felvételei)



Bizonyára sokan emlékeznek még a
József Attila színházbeli W. S. Maugham-
Nádas-Szenes: Imádok férjhez menni című
darabjának nagy sikerű előadására. Húsz
évvel ezelőtt Váradi Hédi, Darvas Iván és
Bodrogi Gyula olyan magától értetődő
természetességgel nevettették meg estéről
estére a publikumot, mintha e bohóságot a
szerzők egyenesen rájuk szabták volna.
Mindhárom figura természetesen
bravúrszerep, komikai véna, humor, báj és
nagyvilági modor kell hozzájuk. Persze
nem árt, ha a színészek emel-lett táncolni
és énekelni is tudnak. De még ez a szakmai
vértezet sem teljesen nélkülözhetetlen. Ha
egy zenés játékban ennyi báj van, úgy a
szakmai gondok egy-szerűen a kicsattanó
jókedv légkörével is megoldhatók. És ez
hiányzik a pécsi elő-adásból. Amolyan
nyögvenyelősre sikerült. Ezért aztán
túljátszások, önmutogatások,
magánszámok és szakmai kisiklások tették
fűszeressé. Pedig Füsti-Molnár Éva kitűnő
szubrett-kvalitásokkal rendelkezik,
Moravetz Levente pedig láthatóan ebben a
műfajban érzi magát leginkább otthon.

Összegzés

Nyolc előadásból egy hallatlanul értékes és
mély (Találkozás), egy mulatságosan
sokszínű és helyénvaló (Egy fő az egy fő),
négy sikertelen, bár egyik-másik tulaj-
donképpen jobb sorsra érdemes és kettő
majdhogynem dilettáns. Összegezve így
láttam a pécsi színház elmúlt évadát. Nem
túl jó arány, bár nyilván a kritikus
szubjektivitása is befolyásolja az érté-
kelést. A múltban még ennél is sokkal
kíméletlenebb voltam a pécsi színházi ál-
lapotokkal szemben, mivel a színház
esetleges jobb jövőjét erősen megkérdő-
jelezte, sőt kilátástalanná tette az a határ-
talan nyugalom és mozdulatlanság,
amellyel a színház vezetése társulatának
művészi kisiklásait szemlélte. A pécsi
színház folyamatosan, nagyobb kilengések,
kitérések nélkül öregedett hozzá ne-
gyedszázados vezetéséhez (természete-sen
lelki öregedésre gondolok), amíg lassan és
végérvényesen elhagyták jelentős művészi
erői is. Azért bizakodom az új vezetésben,
mert megmutatkoztak már az első jelek,
hogy a színház beszűkültségén rés támadt,
a kaposváriak hosszú évek utáni első
vendégszereplésére gondolok például. A
jelen évad után remélhetőleg kevesebb
akadállyal tarkított évek következnek a
színház életében; ehhez persze szükség van
több szerencsére, tehetséges munkatársra,
érzékeny közönségre és türelmes városi
vezetőkre.

CSIZNER ILDIKÓ

Felelnek a klasszikusok

Egy évad Debrecenben

Állítják: a műsorterv azért van, hogy le-
gyen mit megváltoztatni. Színházaink
elképzeléseit a megvalósultakkal össze-
vetve nem biztos, hogy alaptalan a meg-
állapítás. A debreceni Csokonai Színház-
ban sem valósult meg teljes egészében az
a terv, melyről Pinczés István főrendező
az elmúlt év nyarán beszélt. Részben
kényszerű - Lengyel György pécsi kine-
vezése után lemondta Shakespeare Troilus
és Cressidájának megrendezését, s
ehelyett tűzték műsorra Szegvári Meny-
hért rendezésében Osztrovszkij Hozomány
nélküli menyasszonyát -, részben
technikai - Mrożek Nagykövet című drá-
májának bemutatását egyeztetési gondok
akadályozták -, részben generációs - a
gyerekközönségre tekintettel később került
a bemutatandó darabok közé Svarc
Hókirálynője - okok miatt módosult az
eredeti elképzelés. Ezekkel a módosítá-
sokkal együtt elmondható, hogy a szín-ház
nem inflálódott, hanem érzékenyen,
klasszikusan és többnyire klasszikusokkal
reagált a kor problémáira.

Az értelmiség csődjéről vallott Csurka
István Ki lesz a bálanya? című drámájá-
ban Árkosi Árpád (a SZÍNHÁZ 1988/12.
számában jelent meg az előadásról kriti-
ka), Pinczés István A milliomosnő látoga-
tása című Dürrenmatt-dráma megren-
dezésével a pénz elnyomorító minden-
hatóságáról beszélt (a SZÍNHÁZ 1989/1.
száma foglalkozik az előadással), Füst
Milán Boldogtalanok című művével -
melyet szintén Árkosi Árpád rendezett -
magánéleti kudarcok, fel nem oldható
férfi-nő konfliktusok kerültek színpadra.
Az operabemutatókon kívül ezekhez tár-
sultak a pénzt és közönséget hozó pro-
dukciók, Kálmán Imre Csárdáskirálynője
és a Presser Gábor-Sztevanovity Dusán-
Horváth Péter szerzőhármas országhódító
musicalje, A padlás.

Ezek között egy sem volt olyan, melyet a
debreceni színház fedezett volna fel.
Ennek egyik oka lehet, hogy a színház
nem érzi magát olyan erősnek, nem tartja a
közönséggel való kapcsolatát olyan
megingathatatlannak, hogy kísérletez-
hetne. Ehelyett inkább a biztosabb utat
járja: megbízható és kipróbált alapanya-
gokból kiindulva keresi a korhoz kötő
szinkronpontokat. Csak ez a megoldás
azzal a veszéllyel jár, hogy ha a kapcsoló

dási pontok nem elég erőteljesek, ha nem
elég izmos a rendezői elképzelés, vagy hi-
ba csúszik a színészi megvalósításba,
könnyebben mondja ki a néző a mi kö-
zöm hozzá elutasító ítéletét, mint tenné
esetleg egy kortárs mű esetében. Az
„utánjátszó" jelleg pedig alkalmatlan arra,
hogy a debreceni színházban folyó
munkára ráirányítsa a figyelmet.

Ezek a megállapítások részben módo-
sultak a színház terven felüli, gyors elha-
tározással megvalósított utolsó bemuta-
tóját követően. Václav Havel személyét
kétségtelenül az utóbbi időben kifejtett
politikai tevékenysége állította az érdek-
lődés középpontjába. Érre a figyelemre
alapozva, kicsit a közhangulatot kihasz-
nálva, de mindenképpen mű- és írócent-
rikusan vitték színre két egyfelvonásosát,
az Audienciát és a Vernisszázst.

A darabválasztást befolyásolta a színé-
szekben való gondolkodás is. Nem egy-
szerűen az, hogy kiosztható legyen - s le-
hetőleg optimálisan - valamennyi szerep,
hanem hogy a vezető művészek képessé-
gükhöz, alkatukhoz, művészi készenlé-
tükhöz igazodó feladatokhoz jussanak.
Abban az esetben, ha ez a színészi erő
reális felmérésével párosult (mint például
A milliomosnő látogatásában), értékes,
nemcsak az előadás színvonalát, emelő,
de a színészt is gazdagító produkció jött
létre. Ám amikor ilyen vagy olyan oknál
fogva rosszkor terhelték a színészt (mint
a Boldogtalanokban), az a produkciót
minden értéke ellenére félrevitte.

Ahogy jelen voltak a repertoárban a
színészcentrikus darabok, olyannyira hi-
ányoztak a hasonló nagyságú feladatokat
kínáló, csapatmunkára épülő, a fiatalok
tudását próbára tevő művek. Mond-
hatnák erre ellenérvként, hogy A padlás
ilyen. Valóban, s ebben a darabban a fia-
tal művészek meg is valósítják azt, ami
prózai szakon végzett színészektől egy
musicalben elvárható. A prózai kipróbá-
lás azonban másfajta, adekvátabb erő-
próbát jelentene.

A rendező és a tér

Pinczés István mellett a színház egyetlen
állandó rendezője, Árkosi Árpád három
darabot állított színpadra, s mindegyiket a
színház színpadánál jóval szélesebb
játékterű Kölcsey Művelődési Központ-
ban. 2:1 arányban a tér „diadalmaskodott".

Jevgenyij Svarc Hókirálynő című me-
sejátékában segítette a rendezőt Kastner
Péter szellemes, látványos, jól bejátszható
és az egész színpadot betöltő díszlete. A
Nagyanyó háza meleg fényeivel, télen
nyíló virágaival maga a szeretet bi-


