
FÖLDES ANNA

A beamter bűne
és bűnhődése

„Nem írok senki ellen, csak meg-
mutatom ... mindenesetre, senki
mellett sem írok, és fennáll a lehető-
ség, hogy mindjárt úgy hat, mintha
valaki »ellen« volna. Csak két dolog
van, ami ellen írok, ez az ostobaság és
a hazugság. És kettő, amiért kiállok,
az értelem és az őszinteség.

"

(Ödön von Horváth)

Ödön von Horváth születésétől tragikus
haláláig nem telt el annyi idő (harminc-hat
és fél év), mint A végítélet napja 1937.
december 11- i , csehországi ősbemutató-jától
a dráma első magyarországi elő-adásáig.
Germanistáink számára bizonyára
megtiszteltetést jelentett, hogy az elmúlt
évben Budapesten került sor a nemzetközi
Ödön von Horváth-szimpozion
megrendezésére, de ez az elismerés
valószínűleg nem színházkultúránkat illeti.

Igaz, hogy annak idején a Brecht-
reneszánszról is lekéstünk, és az abszurd
dráma nagy hullámának csak a leszálló
ága gyűrűzött be valamennyire drama-
turgiai állóvizeinkbe. Az avantgarde
műveknek kijáró enyhe borzongással
követeltük, vitattuk Beckettet, akkor,
amikor a világ színházaiban rendező-

nemzedékek felhalmozott tapasztalatai-
nak birtokában - már korunk (egyik)
klasszikusaként játszották a Godal-t. Ödön
von Horváth reneszánsza német
nyelvterületen szökkent virágba. Ma-
gyarországon gondos filológusok ifjú-kori
életrajzi adalék okkal, a pozsonyi
diákévek hatásával, Ady-versek élmé-
nyével, Horváth Dósa-drámájával bizo-
nyítják a fiumei születésű író magyar
kötöttségét, kétgyökerűségét de élet-
művének a magyar színházkultúrába való
integrálásáért édeskevés történt.

Miközben Ausztriában, az NSZK-ban,
Svájcban Ödön von Horváth lénye-gében
folyamatosan jelen van a színpadon -
amikor legutóbb Bécsben jártam,
egyszerre három színház is játszotta
műveit -, nálunk továbbra is ritka, alkalmi
vendég. A drámai életműnek mint-egy
harmadát tartalmazó, magyar nyelvű
Horváth-kötet kínálatát sem merítette még
ki a hazai színház. A tartózkodást
nagyjából ugyanazok az okok, érvek
magyarázhatják, mint a hazai Brecht-
hagyomány gyökértelenségét. Egyik ol-
dalon a drámák politikumára kevéssé
fogékony közönség, másikon az expresz-
szionizmus iskolájából évtizedekkel ez-
előtt eltanácsolt (mulasztását azóta is csak
alkalomszerűen pótolgató) magyar
színjátszás.

A tartózkodás harmadik, inkább csak
sejthető, mint bizonyítható oka Horváth

életművének nemzeti tartalmában és
nemzetfelettiségében rejlik. Konvenció-
rendszerünkbe tökéletesen beleférnek a
„nemzeti" és a „külföldi" szerzők, de
kívülre szorul a szinte mindenfajta nem-
zeti identitást nélkülöző író, akinek világa
nem magyar és csak részben - a
Volksstück hagyományainak követésé-ben
- osztrák, leginkább az Osztrák-Magyar
Monarchia társadalmi hierarchiájához,
atmoszférájához, szellemiségéhez kötődik.
Méghozzá minden kurucos, 48-as lázadás
nélkül: nem a nemzeti, ha-nem az emberi
sérelmek nevében és következtében
lázadva. Nálunk a hitelesen osztrák népi
környezetre aligha lehet színházi-nézőtéri
affinitás - ez legfeljebb német
nyelvterületen vonz. Számunkra több
lehetőséget ígér Horváthnak az a magyar
irodalomban hagyomány nélkül való
nagyobb távlata, amely (ha meg-nehezíti
is a befogadást) valójában az életmű
reneszánszának egyik magyarázata: az író
egyéniségének és drámáinak közép-európai
jellege, ami új hidat teremthet az
egyetemesség és partikularitás között.

Kétségtelen, hogy Ödön von Horváth
darabjainak előadása sajátos követelmé-
nyeket támaszt minden színházzal szem-
ben. A nálunk hagyományos korrekt,
realista tolmácsolás révén legjobb da-
rabjainak is nyakát szegi a társulat. Emlé-
kezzünk csak a Mesél a bécsi erdő víg-
színházi bemutatójára: a nézőteret langyos
unalom lengte be, és akiket nem háborított
fel a történet, azok a mű pszichológiai
hitelét vitatták. Marianne regényének
melodramatikus színpadi fordulatait még
azok sem tudták elfogadni, akik elvben
helyet követeltek Ödön von Horváthnak a
magyar színpadon. Ascher Tamás
kaposvári rendezése nyomán az-után
egyszer csak evidenssé lett az, amit előtte
(hazai színházainkban) senki sem mert
végiggondolni: hogy Ödön von Horváthot
csak az veszi igazán komolyan, aki vele
együtt képes nevetni az általa ábrázolt
tragédiákon. Az emberi jellemek és
magatartások miniciózus elemzése helyett
fel kell vállalni a széles színpadi
ecsetkezelést, a pszichologizálás helyett a
stilizálást. Es ha a szöveget librettóként
kezeli a rendező, ha idéző-jelbe meri
tenni, amit megidéz - mind-járt nem lesz
sem hiteltelen, sem unalmas a dráma.

Csakhogy Ödön von Horváth többek
között azért olyan érdekes figurája a
közép-európai drámairodalomnak, mert
szinte minden darabja más, pontosabban

Ödön von Horváth: A végítélet napja (Várszínház). Bősze György (Ügynök), Mihály Pál
(Favágó) és Szakács Eszter (Leimgruberné)



másfajta követelményeket is támaszt az
előadásra vállalkozó társulattal szemben,
és mert egy darabon belül is több húron
játszik. Shakespeare szélsőségeit vala-
miféle merész, modernül groteszk vál-
tozatban próbálja folytatni, követni.

Helyes a Népszínház választása: lehet,
hogy A végítélet napja nem a legjobb Ödön
von Horváth-dráma - ennek megítélése
egyébként is részben szubjektív tényezők
függvénye de cselekményessége, lélektani
motiváltsága és folytonosan ébren tartott,
felcsigázott feszültsége folytán talán a
legalkalmasabb arra, hogy utat törjön a
szerzőnek a közönséghez. Ez a dráma,
amely Ödön von Horváth szerint
„napjainkban" (a harmincas évek végén)
játszódik, térben és időben is tág,
mozgatható érvény-nyel rendelkezik. A
történet, szinte minden változtatás nélkül,
ugyanezekkel a hősökkel, lejátszódhatott
volna Horthy Magyarországán, de a mai
Ausztriában is. Érvénye azonban a jelenbe
is átsugárzik: Hudetz tragédiája mindaddig
elképzelhető fenyegető valóság, amíg az
érzelmek szabadsága és az emberi auto-
nómia csak vágykép. Nem lehet véletlen,
hogy a háború után Bécsben is ennek a
drámának a Josefstádter Theaterban tartott
ősbemutatója (Steinboeck csak
szuperlativuszokkal értékelt rendezése)
indította el a llorváth-kultuszt.
Münchenben (1947-ben) hasonlóképpen
ez a dráma volt a faltörő.

A végítélet napja az író utolsó alkotó
korszakából való, már Hitler hatalomra
jutása után, 1936-37-ben született. Iro-
dalomtörténészek szerint ez az a periódus,
amikorra Horváth tehetsége be-érett,
írásművészete a csúcsra ért. A Délszaki éj
vagy a Mesél a bécsi erdő ismeretében
logikus feltételezés, hogy antifasizmusa itt
jelenik meg a legfélreérthetetlenebbül, a
legtökéletesebb művészi intenzitással.
Hogy emigrációban született drámáiban az
író a korábbinál is nyíltabban,
szenvedélyesebben politizál.

A valóság ezzel szemben az, hogy
Horváthot a történelmi élmény nem a
barikádokra, hanem az emberi nyomo-
rúság poklának belső bugyraiba kergeti.
Késői drámája a bűn és bűnhődés elvá-
laszthatatlan logikai és pszichológiai
kapcsolatát, az életben megosztott fele-
lősség egyénenként teljes, összességében
pedig megsokszorozódó terhét vizsgálja.

Talán még vannak, akik emlékeznek
egy végzetes hazai vasúti szerencsétlenség
irodalmi, sajtóbeli visszhangjára. Az

A

egész országot megrendítette a
tényállásnak az a paradoxona, hogy a
tragéiát okozó, idősebb vasutas már
korában jelezte, képtelen alkalmazni a
korszerű balesetelhárító technikát, az
integra ominót, de felettesei - a
munkaerőhiányra való tekintettel helyén
hagyták, egészen a katasztrófáig. A jogi
-lelősség, a vasutas bűnössége sors
szerűen tragikus evidencia volt. A poli-
tikus közvéleményt viszont inkább az
foglalkoztatta, hogy vajon mekkora rész
illeti az illetékeseket legalább az erkölcsi
telelősségből.

A végítélet napjának középpontjában is gy
emberi mulasztás folytán bekövetkezett
vasúti katasztrófa áll. Az expozícióra az
író - látszólag nagyobb gondot fordít,
mint a drámai robbanásra: a onatra
várakozók komótos beszélgetéséből
mindent megtudunk, amit tudnunk kell.
Hogy a falunak 2364 lakosa van, s az
expressz itt nem áll meg. hogy
endszeresen késnek a vonatok, és hogy

népeket bosszantja, irritálja az örökös
racionalizálás. A hagyományos drámai
szerkezet parancsa szerint megismerjük

darab két hősét is, mielőtt színpadra
lépnek. Hudetz, az állomásfőnök, a
falubeli Leimgruberné szerint „belevaló
gy ember, művelt, udvarias, szorgal-mas,
jellemes, ritka stramm férfi", aki „nem
restelli a munkát, egyedül hordja

kofferokat, szögezi a ládákat, állítja
szemaforokat, beül a pénztárba,

telegrafál és telefonál, egyes-egyedül", s
mindezért kriminálisan rosszul fizetik. De
sorsának nem ez a neheze. Társadalmi és
anyagi helyzetéért még irigylik is.

gyvalamiért viszont senki sem irigyli z
állomásfőnököt: a házasságáért.
Tizenhárom évvel idősebb, hisztériás fele

sége valóságos rabságban tartja, félté-
kenységével gyötri, újabban már a kocs-
mába sem engedi. A másik hős -- akinek
alakjára Hudetztől teljesen függetlenül
vetül az elbeszélés fénye - Anna, a kocs-
máros menyasszony lánya, aki akármi-
lyen fiatalka - „már van egy és más a füle
mögött".

A dráma kettőjük találkozásakor rob-
ban. Amikor a temperamentumos, kacér
leányzó, váratlanul, tréfából - az állo-
másfőnök elképesztésére, utált felesége
bosszantására - szájon csókolja Hudetzet.
Action gratuite? - szó sincs róla. Anna
játéka mögött nagyon is reális lélektani
motívumok rejlenek: mintha csak saját
csáberejét kívánná kipróbálni, s ezzel
együtt a jóképű férfi szerelmére méltat-
lannak ítélt asszony felett bosszút állni.
Ezen a tréfán- ha következményei nem
ilyen végzetesek - csak egy-két szentes-
kedő öregasszony botránkozik meg, a
többiek jól szórakoztak volna. A há-
zasemberként is nő nélkül tengődő, fiatal
férfiban a meglepetéssel együtt fellobban
a szenvedély: nem a szerelem, hanem a
megalázottság és a hirtelen egész sértett
lényét betöltő bírvágy okozza
kötelességtudásának egyetlen percig tartó
rövidzárlatát. De ennyi elég, hogy az
állomásfőnök lekésse a jelző átállításának
sorsdöntő pillanatát. Mulasztásának
tizennyolc emberélet az ára.

Ki felelős az összeütközésért, a be-
következett tragédiáért? Jog szerint ter-
mészetesen az állomásfőnök, aki azonban
képtelen tudomásul venni saját mulasz-
tásának konzekvenciáit, a tett és a tragé-
dia kapcsolatát, és azt, hogy mindez
megeshetett vele; vele, aki pedig egész
életében a kötelességtudó beamterek
példája volt. Morálisan persze Anna is

lfons, a pa t iku s (Kézdy György) és Leimgruberné (Szakács Eszter)



felelős, aki ártatlannak álcázott, gyilkos
tréfájával elindította az események lavi-
náját. A vizsgálat folyamán a vádlott és a
koronatanú igazsága keresztezi egy-mást:
a lelkiismeret-furdalás által meg-gyötört
leány vállalja, hogy vallomásával
igazolja az állomásfőnököt. A bosz-
szúálló feleség ellenséges indulatból
fakadó, de korántsem koholt vádjával
szemben Anna eskü alatt vallja, hogy
Hudetz még időben állította pirosra a
szemafort. Az állomásfőnök öt négy-
hónapi vizsgálati fogság után felmentik:
a közösség, amely kiveti magából a
bosszúálló feleséget, tárt karokkal várja
vissza meghurcolt fiát.

Csak két embert nem tesz boldoggá a
felmentés. Anna, a koronatanú továbbra
sem tud szabadulni a baleset áldozatainak
néma vádjától, saját lelkiismeret-furdalá-
sától, és Hudetztől vár oltalmat, feloldo-
zást, talán még szerelmet is. Az állomás-
főnök pedig már nemcsak az igazságtól,
de a leánytól is retteg, aki tudtára adja,
hogy bármelyik pillanatban visszavon-
hatná vallomását. Végül is nem gyűlölet-
ből, félelmében öli meg Annát, aki pedig
kizárólagos társa lehetne a morális terhek
elviselésében és talán az életben is. Tette
ugyanakkor: a bűnbeesés meg-torlása is.
Nem a fenyegetést, hanem a végzetes
csókot bosszulja meg vele.

Elképzelhető, hogy erőteljesebb és
hatásosabb lenne a dráma, ha a továb-
biakban Ödön von Horváth nem a bal-
eset színpadra idézett (halott) áldozatai-
val, hanem önmagával szembesítené a
gyilkos állomásfőnököt, de az események
kimenetele mindenképpen szükségszerű.
A saját felelőssége és tettének
következményei elől bujkáló Hudetz vé-
gül is maga jelentkezik a hatóságoknál.

A drámáról szóló elemzések a mű
kulcsmondatát az itt következőkben -
Hudetz, a szerzői utasítás szerint moso-
lyogva közölt szentenciájában - vélik
megtalálni: „A fő dolog, hogy az ember
ne maga ítélje el és ne maga mentse fel
önmagát." Véleményem szerint, ez az a
pont, ahol a cselekmény némiképpen
ellentmondásba kerül a jellemmel, az
eseménysor „az utolsó ítélettel". Hiszen
Hudetz, akinek beamter jelleméből,
alattvaló-mentalitásából valójában lo-
gikusan következik ez az emberi auto-
nómiát elutasító, a felelősséget elhárító
szentencia, az öngyilkosságról való le-
mondása ellenére is - jelentkezésével -
végül szigorúan ítélkezik önmaga felett.
Ítélkezik azzal, hogy a törvényes követ-
kezmények vállalására ítéli önmagát.

Ezt az ellentmondást Kerényi Imre nem
is próbálja feloldani. Tény, hogy a mű -
éppen, mert Hudetz második, tragikus
vétsége a színfalak mögött követtetik el -
többféleképpen is értelmezhető. Az
állomásfőnök gyilkosságát egyaránt
motiválhatja a félelem, a szerelem és a
bosszú, és a rendezői beállításon, a
figuráról alkotott jellemképén múlik,
hogy milyen szerepe van benne a ráció-
nak vagy az elszabadult indulatoknak,
akár az őrületnek is. De a többféle lehe-
tőség, a drámának ez a nyitottsága nem
menti fel az értelmezőt a választás köte-
lezettsége alól. Kerényit rendezésében
Hudetz legalább annyira ellenszenves,
mint amennyire szánalmas, és így az
előadás „a lelkiismeret drámája felől" a
bűnhődésnek a külső tényezők által
determinált históriája felé közelít. Ennek a
vitatható tendenciának a gyökere felte-
hetően abban rejlik, hogy Kerényit első-
sorban Ödön von Horváth társadalom-

bírálata, a fasizmus lélekromboló hatásá-
nak bizonyítása érdekelte, nem pedig a
tágabb érvényű, egyetemesebb gondolat,
a mélypszichológiai analízis kísérlete.

Valószínűleg ez magyarázza, hogy az
előadásnak a falu társadalmát, kispolgár-
panoptikumát bemutató jelenetei a leg-
sikerültebbek. Ezért érezzük jogosult-nak,
hogy a szereplők dramaturgiai rangsorát
megfordítva, kritikánkban is elsőnek a
mellékalakokról szóljunk. Igaz, Hudetzné
testvére, Alfons nem epizodista. A dráma
kezdetétől kíséri, követi és meg is ítéli a
fejleményeket. Kézdy György
megjelenésében, gesztusaiban,
hanghordozásában szinte félelmetesen
hiteles, de a valószerű nüanszok
összegezve, mégis jelképi erejűvé növelik
a figurát. Van egy jelenete, amikor
boltjában árut - alighanem Flóra-szappant
- csomagol egy vevőnek, s közben eszmét
cserél vele Anna temetéséről és
mindarról, ami felbolygatta a falu nyu-
galmát. A kiszolgálás megszokott, hét-
köznapi rutingesztusai és a közvéle-
ménnyel is dacoló kisember abszolút
tisztességére alapozott morális krédója
már a dialógusban megütközik, de a szö-
veg mögött Kézdy a köteles testvéri és az
Alfons lényéből fakadó emberi szolidaritás
konfrontálódását, a saját korlátait átlépni
képtelen kisember társadalmi és lélektani
vesszőfutását is érzékelteti. Ebben az
irrealitás határait súrolóan groteszk
játékban Kézdy méltó partnere a
Leimgrubernét játszó Szakács Eszter, aki
ugyancsak nagyon pontosan ráérez a
realitás és stilizáció kettős köve-
telményrendszerére, és úgy komikus,
hogy alakítása mégsem válik karikatúrá-
vá. Megóvja ettől, hogy megértő ember-
séggel érzékelteti az asszony külső és
belső torzulását (feltételezhetően) meg-
előző, kisszerű emberi tragédiák végtelen
sorát. Nem tudom, felépítette-e magában
pontosan, Sztanyiszlavszkij tanítása
szerint, vagy ösztönösen a figura múltját,
jövőtlen jövőjét, elképzelte-e környezetét,
de hogy mindezt koncentráltan eljátszotta,
az egészen bizonyos. Szakács Eszter
Leimgrubernéjét látva, felötlött bennem a
kritikus hatáskörét túllépő gondolat is:
milyen remek és milyen szokatlan Öreg
hölgy lenne ez az alkotó ereje és nőisége
teljében levő színésznő Dürrenmatt
darabjában!

A többi szereplő a realizmus határát
szétfeszítő dráma hangvételének sok-
szólamúságát nem tudta érzékeltetni.
Ferenczy Csongor szépen beszél, illúziót
keltő, korrekt alakítást is nyújtott, de

Hudetz ál lomásfőnök (Ferenczy Csongor és Anna (Kubik Anna f . h . ) ( lk lády László fe l vé te l e i )



mintha (csak) olyannak látta volna
Hudetzet, mint Leimgruberné: kezdet-ben
stramrn, vonzó, belevaló férfi, akinek
megkülönböztetett szerepe van a falusi
hierarchiában, azután emberségéből ki-
vetkőzött, aljas csábító, közmegvetésre
érdemes gyilkos, akiről az is elhihető,
hogy eleve meg akarta erőszakolni Annát.
A figurának ezzel a végletes le-
leplezésével Ferenczy Csongor állást
foglal ugyan, és közöl is valami lényegeset
a nézőkkel a fasizmus pszichológiai
hatásáról, csak éppen eltávolodik az író
Hudetzétől, és elhalványítja, le-tompítja a
bűnbeesés belső lelkiismereti drámáját.

Merész vállalkozás volt Kerényi Imre
részéről Kubik Anna főiskolai hallgatóval
játszatni a női főszerepet; ennek a
figurának a színpadi sorsa a kezdet kez-
detén, az állomáson kipattantott botránnyal
pecsételődik meg. Kubik Anna viszont
bájos, törékeny naivát játszik - nem is
rosszul -, akiről azonban nehezen hihető cl
ez a provokatív, erotikus fűtöttséget
árasztó tréfa, a kezdeményezés bátorsága,
az a diabolikus játék, amely még a
viaduktnál zajló, szerelmet ígérő esti
találkozás drámájában is kísért.

A többi szerepben valójában annyi van,
amennyit a rendező és a színész kihoznak
belőle. Emlékszünk még, hogy Ascher
Tamás sorra „kitalálta szuverén módon
stilizálta a figurákat, és ezáltal elementáris
erejűvé növesztette a Mesél a bécsi erdő
groteszk világát. Kerényi színpadán a
falubeliek néha kissé túl-komédiázzák a
szerepüket, de általában különösebb
ízlésficamok nélkül, korrektül eljátsszák,
ami a szövegben van.

Csak éppen a mű fontosabb, szöveg alatti
értelmével maradnak adósak.
Őszintén szólva, attól tartok, hogy ezzel

az elvárással - a szöveg vízióvá
emelésének igényével túlságosan magas-ra
emelem a mércét: a Népszínház legutóbbi
előadásai után ( A vihar, Bűn-tény a
Kecskeszigeten) A végítélet napja átgondolt
vállalkozás - elfogadható eredmény. A
premierközönség reakciója - a nézőtér
fojtott csendje, az előadás feszültsége - az
eljövendő Ödön von Horváth-bemutatók
szempontjából is biztató. De éppen ez a
remény, a szerző reneszánszának igénye
késztet arra, hogy tovább keressük az
Ödön von Horváth dramaturgiai
szerkezeteit kitöltő és éltető
színpadi eszközöket. A svájci sajtó annak
idején azzal bírálta A végítélet
napja luzerni előadását, hogy inkább
Gerhart Hauptmann, mint Ödön von

Horváth. Ez a negatívum tulajdonkép-p n
alkalmas kiindulópont: jelzi azt is, hogy
milyen irányból kell elindulnunk, mitől
kell eltávolodnunk, ha Ödön von Horváth
drámáinak adekvát stílusát kuta tjuk. De
továbbra is nyitva marad a
drámák lebegő szürrealizmusának és a je
jellemábrázolás vaskosabb
groteszkségének színpadi
összekapcsolása. A Nép-színház
előadásában erre Baranyi László

a megboldogult mozdonyvezető sze-
repében - tett értékelhető kísérletet. A
pszichológiai hitelesség fejében, ellené-

n, az író és néző azt várja a rendezőtől,
hogy a szó legszorosabb értelmében
megteremtse az írói vázlatok nyomán a
színpadi figurákat, kitalálja szellemi lé
ezésüket; a színészektől pedig, hogy
gondosan, pontosan megtervezett,
kifejező gesztusokkal, fizikai módon is k
töltsék e figurák kereteit. Nem tudom,
Besson rendezett-e valaha Ödön von 1
orváthot, de az ő színpadán mind-a
nyiszor lenyűgözött a játék maximális te-
lítettsége. Az emberi kapcsolatoknak

apróbb gesztusokkal, akciókkal való
egjelenítése, a lelki folyamatok szín-p

don érvényes, vizuális érzékeltetése. Ezt a
kimunkált, gondolatokban és szín-p di
magatartásban egyaránt komplex, telített
játékot éreztük Kézdy György é. Szakács
Eszter kettősében, és lényegé-
b n ezt hiányoltuk a többieknél.

Kitűnőnek éreztem viszont Götz
Béla stilizált színpadképét. Az állomás,

viadukt, étterem és drogéria funkcióit
e yszerre ellátó, szecessziós motívumok-
kal is dekorált térben félelmetes, jelképes
erejű a mozdony tömege. Götz ilyen

módon nemcsak koncentrált, jó játékteret
teremtett, de a drámai helyzet fenyegetését
is állandóan érzékelteti, és a valóság
szörnyűsége mellett a hősök lidérces
álmait is megidézte, megjelenítette. A

íszlet által sugárzott lélektani és
történelmi végzet erőteljesen és a dráma
stílusában hirdeti Ödön von Horváth

ondolatainak érvényét, igazságát.

Ödön von Horváth: A végítélet napja (Népszínház
Fordította: Thurzó Gábor. Kendező:

Kerényi Imre. A rendező munkatársa:
Kutschcra Éva Zeneszerző: Döme Zsolt.
Díszlet: Götz Béla m. v. Jelmez: Füzi Sári
m. v. Hangeffektus: Zsedényi Erzsébet.

Szereplők: Ferenczy Csongor, Vass Éva,
Kézdy György, Hetényi Pál, Kubik Anna .
h., Dózsa László, Sára Bernadette,
Szakács Eszter, Mihály Pál, Bősze
György, Bubik István f. h., Árva János,
Fülöp Zsigmond, Dombóvári Ferenc, Galán
Géza, Lendvai Gyula, Baranyi László,
Bihari Zoltán.

KATONA ZSUZSANNA

Mennyiben népszínház
a Népszínház?

Idén ősszel harmadik évadját kezdte meg
az ország legnagyobb, hisz legnépesebb és
legtöbb feladattal rendelkező színháza, a
Népszínház. Az 1978. januári megnyitás
óta sokan és sok szempontból vitáztak -
többek között e lap hasábjain is - az új
színház célkitűzéseiről, feladatköréről,
művészi színvonaláról. Az Allami Déryné
Színházat és a Huszonötödik Színházat
szervezetileg és művészileg is eggyé
kovácsolni szándékozó, új létesítmény
körüli problémafelvetések nagy része (pl.
Nánay István, SZÍNHÁZ, 1978. 6/1 p.,
Szántó Péter, SZÍNHÁZ 1980. 839 p. stb.)
arra a kérdésre irányult: vajon sikerül-e c
két, célkitűzéseiben hasonló, de mind a
népszínházi elvet megvalósító
gyakorlatuk, mind színészállományuk,
művészi és anyagi lehetőségeik tekinte-
tében eltérő együttesből önálló, sajátos és
egységes arculatú színházat kialakítani ?
Gyurkó László, a Népszínház előző
igazgatója többször és nagyon követke-
zetesen hangsúlyozta a színház népszín-
házi jellegét, amely épp az egység meg-
teremtésének elsődleges alapelvéül szol-
gál. Amely, Gyurkót idézve: „világnézeti
indítású, társadalmi célú, művészi
eszközökkel dolgozó színház", ahol meg-
próbálnak „egy olyan együttest létrehoz-
ni, amelynek tagjai hol Budapesten ját-
szanak, hol vidéken, attól függően, hogy
mi a feladatuk", ahol a színház közmű-
velődési funkciója a lehető legszélesebb
értelemben fogalmazódik meg, s ennek
jegyében „a színház új műfaji formáit"

keresik, például könyvtár-színház, elő-
adóestek, rendhagyó irodalomórák stb.

Mindez rendkívül igényes és követke-
zetes program volt, az idő azonban (és a
mindig emlegetett körülmények) azt mu-
tatták meg, hogy egyben utópikus is.
(Ezzel kapcsolatban hadd utaljak egy
nemrégiben a televízióban - egy más
aspektusból elhangzott - Gyurkó-Hernádi
beszélgetésre, melyben kimondatik: az
utópia tételezése nélkül lehetetlen annak
megvalósulása.)

A Népszínház vezetősége az eltelt bá-
rom év alatt elég sűrűn változott. jelenleg
a színház igazgatója Malonyai Dezső,
főrendezője Vámos László. A "népszín-


