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Pécsi Nemzeti Színház megnyitásának
fél évszázados fordulója 1945.
október 5-ikére esett, ám ki tudja,
miért, az ünnepi előadást 1946. január
23-ikán tartották meg: Horvát Jenő

rendezésében a Szent-
ivánéji álom került színre. Majd április 24-ikén a
Városi Tanács, a Színügyi Bizottság és az igaz-
gató 30-ikán estére, az ötvenedik évforduló al-
kalmából tartandó ünnepségre küldött szét
meg-hívókat. Manapság azt mondanánk:
zaklatott idők voltak. A második világháborúból
kifelé vezető másfél év, rövid nyilasuralom,
frontváltás, menekülő német csapatok,
kényelmesen érkező oroszok... A folytatva
újrakezdés, a koalíciós kormányzás
reménységei és első csalódásai... ezekről már
szinte túl sokat is írtak.

Ezt az időszakot két évadon át minta színház
igazgatója, majd egy évadban mint művészeti
vezető/főrendezője éltem át. Aki az adatokra kí-
váncsi, megtalálhatja őket Futaky Hajna kétköte-
tes munkájában (A Pécsi Nemzeti Színház re-
pertóriuma. 1895-1949). Én itt csak a magam

élményeiből idézek fel néhány emlékezetes pil-
lanatot.

Az 1943-as évnek bizonyos mértékben „szín-
házalapítás" jellege volt. A budapesti Nemzeti
Színház akkori igazgatója, dr. Németh Antal és
Pécs „szabad királyi város" polgármestere, dr.
Esztergár Lajos akkor már két éve tervezte, hogy
kilépteti a város színházi szervezetét a színvo-
naltalannak bizonyult úgynevezett „staggione-
rendszer"-ből, amelynek gyakorlata szerint há-
rom rövid évad alatt hét(!) különböző „I. rendű"
társulat kínálta lényegében azonos művekből ál-
ló műsorát. Ezzel ellentétben Pécs városa az
állandóság igényét kívánta érvényesíteni.
Először úgy, hogy egyetlen igazgatóra, Hlatky
Lászlóra bízták az 1942/43-as évadot, hogy
ezalatt előkészíthessék a véglegesnek szánt
megoldást. 1943 márciusában pályázatot írtak ki
a következő idény színigazgatói állására, s erre
hatan jelentkeztek: Homokay Pál, Selmeczy
Mihály, Szokoly Gyula, lnke Rezső, Galetta
Ferenc és Danis Jenő - többnyire ismert vidéki
színigazgatók.

Közben azonban Németh és Esztergár a két
színház között már szorosabb együttműködést

tervezett, amely a kapcsolatot szervezetileg is
biztosította volna (például Németh „intendánsi"
megbízásával). Az előkészítés egyik etapjaként
április közepe táján többnapos autóutat tettek
Baranya vármegye területén, hogy elkészítsék a
várost és a vármegyét ellátó hálózat működési
tervét. A kéziratos vázlat - Németh Antal jegy-
zete - tartalmazza a lehetséges játszóhelyeket
(pl.: „Beremend - vendéglő, 100 fő; Mohács -
iparoskör, 250 fő; Siklós - szálloda, 200 fő," stb.),
valamint az egyes helyeken tartható elő-adások
számát és a bevonható közönségrétegeket: a
felnőtt átlagközönség színházi ellátása mellett
ifjúsági, katona-, munkás-(!) és levente-
előadásokat is terveztek. A műsorkeretet negy-
venöt darabcím jelezte: huszonöt prózai mű és
húsz operett, hat-hat, illetve öt-öt előadással. Ez a
terv semmiképpen sem rugaszkodott el a való-
ságos lehetőségektől. Ezen a körutazáson ma-
gam is részt vettem. 1941 óta a pesti Nemzetiben
mint Németh asszisztense: lektor, fordító, tol-
mács és rendező működtem, és most bevontak
ebbe a munkába is. Dramaturgi minőségemben
el kellett készítenem egy konkrét hároméves
„prózai" műsortervet, hatvan darabcímmel. Utó-
lag átvizsgálva a három következő évad tényle-
ges műsorát, kiderül, hogy az eredeti tervből ti-
zenöt mű került színre, s ehhez még hozzá lehet
számítani tizenhat olyant, amely a tervezettek-
hez méltó értéket képviselt.

A vidéki igazgatóktól nyert értesülések szerint
egy társulat szervezetét akkor lehetett gazdasági
szempontból reálisnak tekinteni, ha a színész-
gázsik összege prózai együttesnél nem haladta
meg a várható bevétel harminc(!), zenés együt-
tesnél a negyven százalékát. Ha a társulat ennél
nagyobb volt, akkor kiegészítő támogatásról, va-
lamiféle szubvencióról kellett gondoskodni. Ez a
szubvenció az új pécsi társulat esetében, állami
segítséggel kiegészítve, biztosítottnak látszott. A
már említett, nagyvonalúan elgondolt „táj-műkö-
dés" azonban a front közeledtével nem valósul-
hatott meg. Az évad szerkezete így egy őszi „be-
tanuló állomásra" (Kaposvár), a pécsi főszezon-
ra és a nyári „utánjátszó" állomásokra (Baja, Mo-
hács) módosult. Eközben persze a teljes társulat
„mozdult".

1943 augusztusának első napjaiban eldőlt,
hogy „delegált igazgatói" minőségben engem
bíznak meg az új típusú színház vezetésével; a
megoldást a minisztérium és a Színházi Kamara
is elfogadta. A fővárosi Nemzeti Színházzal való
együttműködésnek jelentős előnyei ígérkeztek.
Valamiféle „aurája" lett az új kezdeményezés-
nek, köszönhetően a pesti patronátusnak, az ál-
landóság kilátásainak, a város hangsúlyozott fi-
gyelmének, azaz egy újfajta társadalmi elfoga-
dottságnak.

Fontosnak bizonyult többek között Fábry Zol-
tán díszlettervezői jelenléte, aki az első évad négy
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bemutatójához tervezte a díszleteket (Árva Lász-
ló király; Háry János; Lehár: Hercegkisasszony;
Éjféli dal című revű). Rendezői megbízást kapott
az akkor még a pesti Nemzeti Színháznál műkö-
dő Tompa Miklós, a marosvásárhelyi Székely
Színház későbbi híres szervezője-alapítója. Je-
lentős lépésnek bizonyult, hogy a Színi Akadémia
1943-ban végzett növendékei közül nyolcan(!)
minta Nemzeti ösztöndíjasai Pécsre szerződtek,
és főszerepekben vittek új színt az addigi „vidéki"
környezetbe: Nagy Anna, Parragh Éva, Sebők
Margit, Bicskey Károly, Horváth Tivadar, Győrffy
György, Győző László, Kosztolányi Broniszláv di-
namikus magot képezett. Ők erősítették azokat a
szintén fiatal színészeknek egy csoportját, akik
még az előző évadból maradtak ott. Közéjük tar-
tozott Fábián Eszter (aki a következő szezonban
már a pesti Nemzetiben játszott), Nádai Pál és
Nagy Ferenc. Szerencsés választásnak bizo-
nyult az operettek vezető énekespárja, Márffy
Vera és Benkő Béla, valamint a kirobbanó
temperamentumú Farkas Anny. Máig nagy
szerencsémnek tartom, hogy az első pillanattól
kezdve kitűnően tudtam együttműködni a már
tapasztalt, biztos ízlésű Zách Jánossal, aki
nemcsak főszerepeket oldott meg igen jó
színvonalon, de a prózai főrendezői tisztet is
sikeresen betöltötte, majd a második évad
szervezésénél segített széleskörű személyes
ismeretségeivel. Jó munkatársnak bizonyult a
zeneakadémiai képzettségű Szathmáry Endre,
az együttes zenei vezetője, valamint a
másodkarmester Hadai-Harer Győző is.

Ma is szeretettel emlékszem arra a kis epizód-
ra, amely különlegességével szintén igazolta az
újonnan szerveződő színház vonzerejét. 1943
nyarán Balatonszárszón nyaraltam, ahol is egy
szép napon egy Vígh Imre nevű fiatalember kere-
sett fel. Mint elmondta, gyalog jött Pestről, hogy
biztosíthassa a pécsi színház kórusába való
szerződtetését. Megkapta.

A következő két hónapban nagy műszaki át-
alakításokkal modernizálták a színház épületét: a
színpad három emelet mély faszerkezetét be-
tonra cserélték, világítási tornyokat és a pesti
Nemzetiben már bevált Bordoni-rendszerű
transzformátort, fényszabályozót szereltek fel.

Kétségtelen, hogy az állandóság ígérete adott
módot az új típusú repertoár kiépítésének elkez-
désére. Része volt ennek Herczeg Ferenc Árva
László királya éppúgy, minta már említett Lehár-
vígopera, a Hercegkisasszony. Nagy sikere Iett a
„prózai" szereposztású Fekete Péternek. Érde-
kes színészi feladatokat kínált Zilahy Lajos Zene-
bohócok című egzotikus-érzelmes színműve,
amelyet vidéken először mutattak be. Komoly
feladatot jelentett az együttes számára Pirandello
IV. Henrikje, melynek főszerepeit Horváth Ti-
vadar és Fábián Eszter játszotta. Zenés ősbe-
mutatóra is vállalkozott a színház: Koltay Sándor
zeneszerző Éjféli dal című revüoperettje „üldö-

Fábry Zoltán díszlete az Éjféli dal című revühőz
(1944)

zéses" librettójával gyorsan változó színpadké-
pek sorozatát igényelte. Ezt a produkciót hama-
rosan a Rádió is közvetítette dr. Cserés Miklós, a
későbbi neves főrendező irányításával. Szinte
kísérleti jellege volt a norvég kortársszerző, Hel-
ge Krog A kagylócímű lélektani művének.
Növel-te az együttes rangját, hogy bemutathatta
a Háry Jánost, amelynek premierjén Kodály
Zoltán is megjelent, s nagy-nagy örömet okozott,
amikor a további előadásokat is engedélyezte.

Kétségtelen, hogy a társulat együttessé szer-
veződésének egyik „magva' a színház épületé-
ben megnyitott menza volt (a bonviván Benkő
Béla vezetésével), ahol minden tag olcsón jutott
jóízű ételekhez.

1944 nyarán, a front közeledtével a város ve-
zetősége sajnálattal közölte, hogy a következő
évadra nem tudja vállalni a színház működteté-
sét. Ha maradok, minimális induló tőkét biztosít,
tudván, hogy nekem magamnak nincsen pén-
zem. Ez is több volt, minta semmi. Az évad ismét
Kaposvárott indult: ott értük meg Horthy kor-
mányzó sikerületlen október 15-iki kiugrási kí-
sérletét, és kaptunk a nyakunkba egy nyilas
„színházvezető testvért".

Mivel az volta véleményem, hogy Pécsre
visszatérvén, nem szabad szélnek ereszteni az
együttest, őket is sikerült meggyőznöm, hogy a
számunkra „nyomatékosan" kijelölt kitelepítő vo-
natról hamarosan le fogják szállítani őket s
gyalog jöhetnek vissza, vagy viszik őket, ki tudja,
hová. A maradás mellett döntöttek.

A várost 1944. november 28-ikán hagyták el a
német csapatok - másnap érkeztek az oroszok.
Még aznap délelőtt felkeresett egy szovjet tiszt a
szállásomon - a színház gondnoka vezette
hozzám -, és elmondta, hogy egy katonát, aki a
város szélén egy orvlövész golyójától esett el,
a színházban kívánnak felravatalozni, módot
adva a város lakosságának, hogy a délután
folyamán kegyeletét lerója. A kérésnek
természetesen eleget tettem - függönyökkel,
világítással adtuk meg az ünnepélyes keretet.

A színház társulata már december 18-ikán új-
rakezdte megszakadt évadját. Ezen a napon egy
akkor már műsoron lévő nagyoperett, Lehár Fe-
renc Éva című, zeneileg igényes műve került
színre - némi nehézségek legyőzése árán. A
színháznak ugyanis nem volt saját zenekara.
Hagyományosan a „m. kir. Nagy Lajos király 6.
honvéd gyalogezred" zenekara szerződött az
igazgatóval. Így történt ez ennek a második
évadnak a kezdetén is. A frontváltás időszaká-
ban azonban a zenekar - néhány fúvós kivéte-
lével - elhagyta a várost. Az új zenekar három
rétegből szerveződött a kiváló művész, Maros
Rudolf irányításával: beült az orkeszterbe a pé-
csi városi zeneiskola jónéhány neves tanára -
pl. Piovesan Sirio, Maros Klára, Thirring Zoltán;
jelentkeztek a Pécsett maradt katonazenészek;
és be lehetett szervezni azokat a helyi cigányze-
nészeket, akiknek megbízható kottaolvasási is-
mereteik voltak. Talán nem csak a múltat meg-
szépítő emlékezés mondatja velem, hogy mind-
ennek ellenére szépen, egységesen szólt a mu-
zsika.

Ebben az időben a sebesültek számára kór-
házi zenés műsorokat is adtunk; fennmaradt ró-
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luk néhány cirillbetűs szórócédula is. A városban
este úgy közlekedhettünk, hogy kétnyelvű iga-
zolványt állítottak ki a számunkra. Rendszeres
összeköttetésem alakult ki a városparancsnok-
sággal. Fontos ügyeket kellett és lehetett velük
elintézni.

Az egyik a belépődíj kérdése volt. Felmentem
a parancsnokhoz és elmondtam neki, hogy a
társulat abból él, amit esténként beveszünk;
segítsen hát, hogy a színházat rendszeresen lá-
togató, sőt megtöltő katonák is váltsanak jegyet.
Azonnal intézkedett, és attól kezdve „patrul" állt
a bejáratnál, hogy segítsen a jegyszedőknek.
Werb bácsi, a régi-régi pénztáros, esténként
külön halmokba rakta a pengőt, a bolgár levát és
a jugó dinárt, merthogy a vonuló csapatoknál
ezek a pénznemek voltak forgalomban. A
tagokhoz azután már pengőre cserélve (bizony
nem emlékszem, hogy csináltuk) jutott el a gázsi.

A másik ügy kényesebb volt. Találkozásaink-
kor a parancsnok mindig közölte velem, hogy
„agyonlövet", ha bármilyen baj esnék a színházi
előadások során. Amikor már vagy harmadszor
helyezte kilátásba ezt a „fegyelmező eszközt",
elmondtam neki, hogy nem vállalhatom a
felelősséget, mert a katonák az előadás alatt
folyamatosan szívják az újságpapírba sodort
mahorkát - főleg a karzat meg a páholyok
párkányán ülve -, a nézőtér alja és pincéje pedig
ötven éve száradó fából van (hatalmas facsavarok
tartották az elülső részen bálterem céljaira
felemelhető pad-lót!), és egyetlen szikrától
fellobbanhat az egész. Tiltsa meg háta nézőtéri
dohányzást! Így aztán a kiküldött patruloknak
újabb feladata akadt, és engem sem kellett
főbelövetni.

A műsorba egyébként az eredeti terveken fe-
lül, illetve azoktól eltérve olyan darabok kerültek
be, mint Csíky Gergely Kaviár című bohózata
(nem valami jó előadásban), egy, a Kocsonya
Mihály házasságát és Madách Civilizátorát
összefoglaló est; a március 28-iki Éjjeli
menedék-hely-bemutató; a felújított Háry János;
és hazai ősbemutatóként Marcel Achard A
kalózcímű formabontó költői játéka, Győry János
egyetemi tanár jól mondható fordításában.
Sajátos színt képviselt a január 14-iki irodalmi
est Halálból életbe címmel, benne többek között
Villon Halál-tánc-balladájával, Kodály Székely
keservesével, Szabó Lőrinc Tavasz elé és Ady
Véres panorámák tavaszán című versével,
befejezésül pedig Kodály Háry-toborzójával és a
Szózattal. Irodalmi fogantatásúak voltak a
Pannonia Szálló báltermében rendezett
kamaraestek, ahol például Csorba Győző
dramatizálásában elevenedett meg Szabó Dezső
keserű szatírája, a Feltámadás Makucskán, s
került színre Oscar Wilde Firenzei tragédiája is.

Az eddigiekben már olvasható volt Csorba

Győző, Győry János, Maros Rudolf neve. Ők
jelentették mintegy az összekötő kapcsot a
pécsi szellemi élet csodálatos erőközpontjával,
a Janus Pannonius Társasággal, amelynek
tagjai folyamatosan érdeklődtek a színház iránt
és tartották vele a kapcsolatot. Köztük volt a
doyen Várkonyi Nándor, azután Csuka Zoltán,
Bárdosi Németh János, a kaposvári Kanyar
József és Takáts Gyula, és persze Weöres
Sándor, „Sanyika", akivel - bár drámai művei
akkor hol történelmi, hol technikai okokból nem
kerülhettek színre - jó barátságba keveredtünk.
Végezetül erről is szólók néhány szót.

A kapcsolat már 1942-43-ban kezdődött,
amikor a pesti Nemzetiben Németh Antal megbí-
zásából hozzáláttam Weöres A holdbéli csóna-
kos című filozofikus mesejátéka bemutatójának
előkészületeihez. A díszletet és a jelmezek tervét
- perzsa miniatúrák stílusában - Illés Árpád, a
szürrealizmussal is próbálkozó Rudnay-növen-
dék kezdte kialakítani. A zenei anyaggal Ottó Fe-
renc kísérletezett. Amikor azután Pécsre kerül-
tem, a szcenikai tervezést Fábryval folytattam, a
zenét pedig az Amerikát megjárt zeneiskolai
igazgató, Takács Jenő írta meg. Ennek szvittor-
máját zenekari hangversenyen mutattuk be, ti-
zennégy tételben. Takács a partitúrát később
Bécsben publikálta, és az ottani Rádió felvételt is
készített belőle. A Kamaraszínháznak szánta
Weöres Theomachia című drámai költeményét
is; a mű nekem dedikált példányában fennma-
radt az a díszletvázlat és alaprajz, amelyet a ter-
vezett, de meg nem valósult előadás számára
készítettem.

Még egy megvalósulatlan terv emléke bukkan
fel. A pesti Nemzetiben én rendeztem Hubay
Miklós Hősök nélkül című drámájának ősbemu-
tatóját. Gondolom, ezért bízta rám Millennium cí-
mű darabját, ezt az azóta is színpadra váró, gro-
teszk elemekkel teli történelmi szatírát. Az újabb
történelem azonban ezt a tervet is elsodorta.

Azután elkészültek terveim az ötvenéves év-
fordulóra is. A fennmaradt fogalmazvány szerint a
kézenfekvő Bánk bán mellett többek között
színpadot kapott volna Illyés Gyula furcsa-kese-
rű műve, A tű foka is, aztán persze A holdbéli
csónakos, Georg Kaiser Calais-i polgárokja, J.
B. Priestley Túl a nagy folyón (Johnson Over
Jordan) című misztériumjátéka, valamint Strauss
Cigánybárója és Kálmán Imre kevéssé ismert
Obsitosa.

Akkorra azonban már nem én voltam az igaz-
gató, s így ezekre a darabokra sem kerülhetett
sor. De azért Szalay Károly gyakorlott igazgatá-
sa alatt még megrendezhettem az Orosz embe-
reket, Boros Elemér Forgószél című társadalmi
drámáját, a Budai Nagy Antalt, a Peer Gyntöt,
végül pedig a hatásos tolsztoji Élő holttest is ré-
sze lehetett az ünnepi, ötvenedik évadnak.

For the sixteenth time, Hungarian theatre critics al-
lotted their awards for the top achievements of the
past season, and for the sixteenth time our review
publishes the individual votes - this time by twenty-
six contributors - and the following justifications of
the judgements. Two new categories joined this
time the former ones, but finally the prizeforthe best
theatrical entertainment was not handed out, while
the award for the best „fringe" or, as called in the
profession, „altemative" production went to a rather
peculiar Midsummer Night's Dream, directed by
János Csányi. As for the traditional categories, the
award for best new Hungarian play was passed
over; best production was Arthur Miller's The Cruc-
ible (Kaposvár, directed by János Mohácsi); Mari
Csomós and both György Cserhalmi and János
Kulka were elected best actress, resp. best actors in
a leading role, Péter Scherer best actor ina suppor-
ting role, while in the designers' category two
wellknown names emerged again: Csaba Antal's for
the sets and Györgyi Szakács's for the costumes.
A special prize went to poet György Petri for his
new adaptation of Molière's Don Juan.

In our column of reviews István Nánay selected
four productions (Romeo and Juliet, The Magic
Fluteas weIl as the stage versions of Sam Shepard's
and Wim Wenders' Paris Texasand of Bohumil Hra-
bal's and Jiři Menzel's Brewery Capriccio to dem-
onstrate the rich diversity of the Miskolc theatre;
Adrienne Darvay Nagy reviews Bulgakov's The
Master and Margarita, an interesting Hungaro-Ru-
manian coproduction at the Zsámbék Summer
Theatre, directed by Bucharest's Beatrice Bleonţ:
László Zappe saw for us Shaw's Saint Joan and
Miklós Hubay's On the Back of the Whale at the
Gyula Castle Theatre Festival and István L. Sándor
a new Hungarian play, New Buda by Pál Békés at
the Kisvárda Summer Festival.

A personal recollection by László Bérczes and a
series of photos by Zsuzsa Koncz illustrate this
year's artistic events initiated by composer István
Márta in Kapolcs, a small Transdanubian village.

István Sándor L. talked to three young directors,
Zoltán Lendvai, József Bal and László Harsányi Su-
lyom, who, following an audacious and attractive
decision of the Kecskemét town administration,
jointly won the competiton for the leadership of the
local theatre.

Two contributions are dedicated to the centenary
of the Pécs theatre; Péter P. Müller surveys the his-
tory of the theatre's press reception while György
Székely, as one-time managing director, reports on
the years 1943-1946, a particularly turbulent and
criticaI period of country, town and theatre.

Vörös László: Táncpestis

Sárospataky István drámáját, a Táncpestist a
Pécsi Nemzeti Színház 1976-ban mutatta be.
Vörös László képén a két főszereplő: Szabó
Sándor és Kézdy György


