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Pécsett sok minden történt az előző
évadban.
Jó is, kevésbé jó is. Balikó Tamás
személyében új igazgató került a színház
élére, Szikora János művészeti vezető
irányításával önálló programot valósított
meg a Kamaraszínház, a nagyszínházban s a
Kamarában jó és/vagy érdekes előadások
születtek, szakmai és közönségsiker fogadta a
produkciókat - mindez örvendetes. Sőt ami a
Kamaraszínházban született, az több mint
örömteli,
az színházi életünkben egyedülálló. A Kamara

különleges bemutatói - Jean-Daniel Magnin:
Húsdarab, Beth Henley: A szív bűnei, Valerij
Brjuszov-Bódy Gábor-Csaplár Vilmos: A tüzes
angyal - gondolatilag és formailag egyen-ként
is figyelemre méltóak voltak, a három együtt
pedig olyan progresszív, kísérleti évadot alkotott,
amelynek hatása és jelentősége túlnő egy szín-
ház keretein.

A kísérletező színházi munka azonban meg-
szakadt, vagy legalábbis az eddigi módon és for-
mában nem folytatódik. Mi történt? Mi az oka an

nak, hogy egy olyan kezdeményezés, amelyhez
fogható évek óta nem született színházainkban,
egyszer csak elakad?

Erre a kérdésre kerestem a választ, amikor
Balikó Tamást és Szikora Jánost - külön-külön -
faggattam. Az események, a döntések után
vagyunk, az eltelt néhány hónap lecsendesítette
az indulatokat, az érzelmeknek azonban nehe-
zebb parancsolni: mindketten szinte
vallomásszerűen szólnak a történtekről. Így az
interjúkból párhuzamos monológok születtek.

Balikó Tamás

A Kamaraszínház nem külön színház. A pécsi Nemzeti része. Csak együtt
érdemes beszélni róluk. Ha az egészet nézed, minden elfogultság nélkül
azt mondhatom, jó évadunk volt. Te is láthattad, amikor lent voltál, hogy
mindig zsúfolt házak előtt játszottunk. A nagyszínházban. Ki gondolta vol-
na, hogy a Vichynek operettsikere lesz? Hogy a diákok is lelkesen nézték.
Hogy a Becketből - amit az évad vége felé mutattunk be - huszonöt bér-
letes előadás után az idei szezonban még jegyes előadásokat tudunk tar-
tani. Olyan nagy az érdeklődés.

Az elmúlt évadot próbaévnek szántam, meg kellett ismerkednem a szá-
momra is új feladattal, s mivel nagyon későn dőlt el a kinevezésem, érdemi
változtatásokat már semmilyen téren nem hajthattam végre. De a próba-
évet jellemzi az is, hogy az 1992/93-as szezonban csak négyezer-ötszáz
bérletese volta színháznak, a tavalyi évadban is alig több mint ötezer, most
pedig meghaladja a tízezret. Büszke vagyok arra, hogy lényegében a régi
emberekből nagyszerű csapattá értek a műszakiak. Új vezetője van a bá-
bosoknak, s a tagozat a legjobb úton van ahhoz, hogy önállóvá váljék.
Nagyon ambiciózus a balett és az opera vezetője is. Mivel a balett
fejlődése érdekében a musical- meg az operettfellépéseket a táncosok
nem vállal-hatják, új tánckart kellett kialakítani, ehhez házon belül
teremtettük meg az anyagi alapot. S mindezek mellett született meg és
működött önálló koncepcióval a Kamaraszínház.

Teljesen egyetértettünk Szikora Jánossal abban, hogy kísérletező
jellegű műsorra is szükség van, olyan előadásokra, amelyek különlegesek
formájukban és tartalmukban. Mondom, ebben egyetértettünk. Abban is,
hogy ez az ő profilja. A baj az, hogy ebből nemcsak művészi kísérlet lett,
hanem gazdasági is. S ez utóbbit a színház egyszerűen nem bírta el.

Az első bemutató minden várakozásunkat felülmúlta, érdekes volt;
nemcsak a tér volt szokatlan, hanem ebben a furcsa darabban és térben
katartikus pillanatok születtek. Szóval igazi színház volt. És siker. Ami per-
sze annak is köszönhető, hogy Vári Éva játszott benne.

A legjobban az utolsó bemutatót szerettem, A tüzes angyalt. Szerintem
ez közelíti meg a leginkább azt a fajta kísérleti előadást, amelynek helye le-
het egy olyan színházban, minta pécsi. Az egyik oldalon a mai szoba, a má-
sikon a több száz évvel ezelőtti történet helyszíne, s a kettő között a fémhíd,
mindenféle borzalmak és kegyetlenségek helye, s közben megrendítő em-
beri pillanatok... Még akkor is, ha az előadás színészileg nem működött
mindig hibátlanul. Sajnáltam, hogy a bemutatóra mára színházi találkozó-
ra való válogatás után került sor, mert ha Jancsó Miklós látja, meggyőző-
désem, ezt válogatta volna be, nem pedig A szív bűneit, amelynek sikerére
persze büszke vagyok, de ha őszinte akarok lenni, nem egészen értem. A
legjobban Füsti Molnár Éva díjának örültem. Nemcsak azért, mert végre
észrevették a tehetségét, hanem azért is, mert ez a díj felszabadulttá, bol-
doggá tette őt.

Szikora János

Erkölcsi kötelességünk, hogy e mai, gazdasági kényszerek determinálta
világban se hagyjuk, hogy a színház elveszítse eredeti hivatását. Azaz
nem lehet csak piacra termelni. De az is nyilvánvaló, hogy a gazdasági tör-
vényszerűségek semmilyen színházi formációnál nem hagyhatók
figyelmen kívül. Ebből következik, hogy a tavalyihoz hasonló kísérleti
programot nem lehet önálló színházban megvalósítani. Csak olyan
színháznak lehet kísérleti profilja, amely egyébként eléggé populáris.

Ehhez a kettős működéshez Pécsett a külső és belső feltételek egyaránt
megvannak, logikus tehát, hogy éppen itt kell próbálkozni kísérleti színház
létrehozásával. Balikó Tamás is így gondolkodott, pécsi tapasztalatai
alapján így látta helyesnek, ebben a kérdésben tehát összhang volt közöt-
tünk.

Amikor Balikót 1993 áprilisában kinevezték igazgatónak, nagyon sokat
beszélgettünk. Különbözőek vagyunk, mások a színházi ideáljaink, más-
ként képzeljük el a színházcsinálást, de beszélgetéseinkben, eszmecse-
réink során a közöset kerestük, és végül meg is találtuk: az értékeket - le-
gyenek emberiek, művésziek vagy mások - hasonlóan ítéltük meg. S ha
ez így van, akkor nagy baj nem lehet közöttünk - gondoltam. Ezen az ér-
téktiszteleten alapult a szövetségünk, az a megállapodásunk, hogy ő első-
sorban a nagyszínház művészi arculatáért felelős, én meg a Kamaráéért,
de kölcsönösen figyeljük és segítjük egymást.

A közös munka az 1993/94-es évad műsorának tervezésekor kezdő-
dött, amikor a nagyszínház programját állítottuk össze. Két alapmű adott
volt (a Becket, amit Balikó akart bemutatni és az előző évadról áthúzódó
Három testőr), harmadiknak én javasoltam, hogy Csiszár rendezze meg a
Közjáték Vichyben című Miller-drámát. A Kamara műsora nehezebben állt
össze, mert túl késő volt. Hiába kerestem meg Vallót, Halász Pétert, Go-
thárt s másokat, senki nem ért rá. Maradtak a filmesek. Véletlen vagy sors-
szerűség, de semmiképpen sem tudatos koncepció alapján alakult ki a
programunk. Ráadásul rögtön az indulásnál felborult a premierek rendje,
mert A tüzes angyal szövegkönyve nem készült el időben, így az elsőnek
tervezett bemutatóból az évad utolsó premierje lett. Ez később egyéb
problémákat is okozott.

Az első megbeszéléseken megegyeztünk abban - s ezt a működési le-
írásban rögzítettük -, hogy a Kamaraszínházban évi három prózai és egy
balettbemutató lesz, s egy-egy produkcióból legalább tíz előadást kell tar-
tani, alkalmanként minimum százötven' nézővel. Mindehhez a dologi ki-
adásokra, tehát díszletre, jelmezre 3,6 millió forintot kaptunk, illetve egy
önálló szervezőtitkári státust, mivel az nyilvánvaló volt, hogy a Kamara
bérletezését le kell választani a nagyszínházéról, s a kombinált bérlet-
szisztémával leszámolva magunknak kell megtalálnunk azt a nézőréteget,
amely műsorunkra kíváncsi.

Ekkor ért az első csalódás. A kiinduló adatok alapján minimum ezeröt-
száz bérletet kellett volna eladnunk, de csak hatszázkilencvenhét kelt el.
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Balikó Tamás (Von Berg) és Újvári Zoltán (Leduc) a Közjáték Vichyben
című előadásban

Problémám igazából csak a Kamondi-rendezéssel volt. Láttam egy
összpróbát még a bemutató előtt néhány héttel, és fantasztikusnak talál-
tam. Tele humorral, nagyszerű színészi pillanatokkal. Mondtam is, hogy el-
mehettek pihenni a Mátrába, már próbálnotok sem kellene. Aztán ismét
megnéztem egy próbát, valamikor az utolsó időszakban. Nem hittem a
szememnek. Nem azt láttam, amit két héttel azelőtt. Mindenből túl sok volt
a színpadon. Eredetileg tetszett az, hogy a darab dramaturgiáját felrúgták,
az időrendjét visszaforgatták, de már akkor jeleztem: félek, nem lesz ért-
hető a történet. Félelmem a főpróbán beigazolódott, mert a színészi játékra
rátelepedett technika mindent összekuszált. A tévé használata, a szereplők
Barbie-jellege, a természetellenes parókák és sminkek megölték azt, ami a
darabban élvezhető volt. Így éreztem. S ezt igazolta vissza a közönség is. A
Húsdarabhoz képest jelentősen csökkent a látogatottság, és a nézői
visszajelzés határozottan negatív volt. Legalábbis a többségé.

Ekkor valami elromlott közöttünk, János és köztem. Hiába mondtam el a
véleményemet, a kritikát elutasította. Egyre érezhetőbbé vált, hogy a közös
felelősség mint összekötő erő meggyöngült. János egyre kevesebbet járt le
Pécsre, s elmérgesedett közöttünk a viszony, ő már nem barátjának, hanem
munkaadójának tekintett. Úgy tett, mintha én, a hülye igazgató el-lensége
lennék a zseniális művészeknek, mintha egy bolsevista hivatalnok állna
szemben a progresszív alkotókkal.

Azt hiszem, a progresszivitás értékelésében van köztünk döntő különb-
ség. Nálunk a progresszivitás hosszú ideig azt jelentette, hogy akár mai,
akár klasszikus művet játszotta színház, azzal a történeten túl mindig vala-
mi társadalmi tartalmat is ki akart fejezni. Üzent - ahogy mondani szokás.
Szerintem minden igazi nagy mű mélyén egyéni és családi problémák,
konfliktusok fogalmazódnak meg, s csak mellékesen társadalmiak. A tár-
sadalmi mondandó felerősítése a családi ellenében időnként lehet fontos,
de engem akkor is jobban érdekel a királykisasszony szerelme, minta ház-
mesternéé. Az az átpolitizálás, amely hosszú időn át jellemezte az úgyne-
vezett progresszív színházat, a múlté. Ma mást jelent a politika. Ha bármi-
lyen vallomásízű mondatot mondok, abból azonnal szlogen lesz, és politi-
kai állásfoglalásnak tekintik. Ezért én magamat is, a színházat is igyekszem
távol tartani ettől a fajta politikától. A politikának szerintem mindig van
morális tartalma, s mint ilyennek természetesen helye kell, legyen a
színházban. De az emberi sorsok, a történetek az elsődlegesek. Es a ka-
tarzis. Ebben konzervatív vagyok, Arisztotelészben hiszek. Nem hiszek vi-
szont abban, hogy a színház versenyre kelhet a mozgóképes médiumokkal.
Az a látvány, amit a színház tud nyújtani, s az a képsűrűség,

Pedig elmentünk az egyetemekre, a kollégiumokba, ingyenes évadnyitó
ajándékműsort szerveztünk, amelyen többek között Cserhalmi György
meg a Hobó is fellépett. (Megjegyzem: a nagyszínházban is kevesebb bérlet
fogyott el a tervezettnél.)

Szorongásokkal kezdődött tehát a munka. S ez a szorongás csak az első
bemutató után kezdett oldódni - akkor, amikor kiderült, hogy a Húsdarab

nem remélt sikert ért el. Úgy gondoltuk, hogy Magnin színművét nem-csak
előadni, de befogadni is nehéz, ezért meglepett bennünket az a hatalmas
siker, amely főleg a fiatalok körében volt tapasztalható. Alighanem az
lehetett a kedvező fogadtatás titka, hogy a darabban megszólaltatott kitö-
rési vágyra a fiatalok nagyon érzékenyen reagáltak. A kötelező tízen fölül
bérleten kívüli előadásokat is tartottunk. (A telt házak a jegybevételi sta-
tisztikában nem tükröződnek pontosan, mert sok gyerek csak bekéredzke-
dett az előadásokra. Hál' istennek!)

Minden rendezőtől, akivel tárgyaltam, azt kértem: használja ki a Ka-
maraszínház mobilitását, s ne csak díszletet terveztessen, hanem tér-ben
gondolkodjon. Ez végül is mind a hármunk fantáziáját felszabadította,
valóban térszínházi élményt nyújtó produkciókra törekedtünk. Ez azonban
azzal járt, hogy a térkialakítás több és bonyolultabb munkát igényelt, mint a
szokásos díszletezés. Kiderült, az újjáépített Kamara-színház mobilitása a
tervezőasztalon csodálatos volt, a valóságban már kevésbé: az átállások, a
díszletépítés nehézkes, sok időt vesz igénybe, s ez többletterhet rótt a
műszakra is. Ennek ellenére ők, a műszakiak voltak a legjobb partnereink.

Így történt ez a következő produkcióban is. Amely azonban vízválasztó-
nak bizonyult a Balikó és köztem kialakult kapcsolatban. Nem tetszett neki A

szív bűnei, blöffnek tartotta, sokallta benne a videót, s úgy érezte, hogy a
rendezői ötletek elfedik a színészt, márpedig a színházban az ember a leg-
fontosabb. Nem fogadta el, hogy az előadás éppen nem a technikáról, ha-
nem a technika segítségével az emberről, az elidegenedésről szól. Nyíltan
támadta az előadást, ezzel megsértett egy íratlan szabályt - hogy tudniillik
egymás munkáját nem ócsároljuk nyilvánosan -, és elkezdődött a társulat
megosztása. Balikó véleményét nem változtatta meg sem a produkció jó
kritikai visszhangja, sem egyes mértékadó személyiségek véleménye. (Szabó
István például az előadást hibáival együtt is olyannak tartotta, amelyre
minden színház büszke lehet.) Az igazsághoz az is hozzátartozik,

Molnár Csaba és Vári Éva a Húsdarabban
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Andorai Péter (Becket) és Kulka János (Henrik) az Anouilh-drámában

amely egy videoclipben megjelenik, nem mérhető össze. (Ezt magam is ta-
pasztalhattam ezen a nyáron, amikor első filmemet, a Popfesztivált forgat-
tam a tévének, s nemcsak a forgatáskor, hanem a vágáskor, az utómunká-
latok során is ezt éltem meg.)

Érveimet János nem fogadta el, s azt hangoztatta, hogy megváltoztam,
deformált a vezetés. Lehet, hogy így van. Sőt biztosan így van. De egy év-
vel ezelőtt független színész- rendezőként éltem a világom, most meg több
mint négyszáz ember sorsáért és kétszázhúszmillió forintos költségvetés
betartásáért vagyok felelős. Meg egy város színházáért, közönségéért. Ez
megváltoztatja az embert. Az a legfontosabb, hogy a közönséget be kell
hoznia színházba. Minden este. S ehhez nemcsak jó előadások szüksége-
sek, hanem sok-sok egyéb is. Mindenekelőtt pénz. S a pénzért való kun-
csorgás nem művészi alkotómunka. Mégis meg akarok maradni színész-
nek is, rendezőnek is (ezért évadonként egy szerepet játszom és egy elő-
adást rendezek - de csak a saját színházamban).

Végső soron a pénz miatt került sor kenyértörésre. Pedig márciusban
még együtt csináltuk végig a nagyon alaposan előkészített szerződési tár-
gyalásokat, együtt értékeltük mindenki teljesítményét. De amikor A tüzes
angyal bemutatója után találkoztunk, s János a terveit kezdte részletezni -
mintha egy évadon keresztül minden a legjobban ment volna -, én a
múltról szerettem volna beszélni vele. Arról, hogy lehetetlen helyzet az, ha
egy alig néhány száz nézőt vonzó produkció több millióba kerül, miközben
a színészek átlagfizetése szágyellnivalóan alacsony.

Bűvészkedem a számokkal, állította ő, de a tények tények: mindössze
négyszázhetven bérlet kelt el a kamaraszínházi produkciókra (igaz, ezt a
profilt nem elsősorban a bérletrendszerre alapoztuk); egy előadás bekerü-
lési költsége a maximális bevétel (tizenhétezer forint) kétszerese volt (ez
az az állapot, amikor még fel sem ment a függöny); a díszletek és a jelme-
zek költsége nem jött ki az előre megállapított összegből (igaz, ezt a
jelenlegi árviszonyok mellett általában túllépik); a gazdasági
számításokból nem mellőzhetők a vendégművészek költségei (gázsi,
utazási és szállás-költség), a túlórák, a statiszták díja stb.

De nem érdemes a számszaki részletekben elmerülni. A lényeg: tartha-
tatlan, hogy a továbbiakban a nagyszínház teljes egészében eltartsa a kí-
sérletezést. Olyan struktúrát kell kialakítani, amelyben a Kamaraszínház
kvázi önfenntartó. Ehhez többrétegű műsort kell tervezni. Legyen benne
egy tuti sikerdarab, két populáris, de valami különlegességgel bíró előadás
és egy olyan produkció, amelyben mindent szabad. Ez utóbbiban lehet kí-
sérletezni, s ehhez adjunk meg minden támogatást. Ezt a javaslatomat Já

hogy bár több mint tíz előadást tartottunk A szív bűneiből is, a közönség
lanyhábban fogadta, mint a Húsdarabot.

A második bemutató után tehát feszültté vált köztünk a viszony, bár
igyekeztünk úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna. Ilyen hangulatban
kezdődtek egymással párhuzamosan a Becket és A tüzes angyalpróbái, s
ettől az egybeeséstől mindenki félt egy kicsit. Nem alaptalanul. Nem tud-
tunk eléggé figyelni egymásra, a nagyszínházi produkció sok mindenben
előnyt élvezett az enyémmel szemben, így például a díszletem nem készült
el időben, csúszott a premierem, éjszakai próbákat kellett tartanom, ame-
lyek költségtöbbletét Balikó nem hagyta jóvá (a taxiszámlákat például
zsebből fizettem). A nehézségek ellenére a produkció sikeres lett, bár
egyeztetési nehézségek miatt csak nyolc előadást tartottunk belőle.

A premierem után néhány nappal felkerestem Balikót, hogy megbeszél-
jük a következő évad műsortervét. Meglepetésemre közölte, hogy nem tart
igényt arra a kamaraszínházra, amelyet képviseltem, mert az gazdaságilag
tarthatatlan helyzetet idéz elő a színházban, s egyre többen támadják a
profilját is, ő pedig nem tudja megvédeni a támadásokkal szemben. Azt
nem árulta el, kik azok, akik ellen védenie kellene a Kamaraszínházat, az
viszont érdekes volt, hogy e beszélgetést megelőzően a színház
gazdasági vezetőjének huszonnégy óra alatt kellett teljes elszámolást
adnia a Kamaraszínház működéséről - a városi önkormányzatnak. Hogy
miért, nem tudom, miként azt sem, mi lett a sorsa az elszámolásnak.

Az, hogy kevés a néző, és sokba kerülnek az előadások, olyan érvek,
amelyek ellen nagyon nehéz védekezni. Az ilyen típusú színház soha nem
lehet rentábilis, értelemszerűen kevés nézőnek szól, de - mint jelezni pró-
báltam - előadás- és nézőszámaink meghaladták a tervezettet. Az is
igaz, hogy ez a fajta színház viszonylag sokba kerül, bár a dologi
kiadások-ra biztosított 3,6 millió helyett csupán 3,4 millió forintot költöttünk
el. Természetesen nem számoltuk fel például a vendégművészek
költségeit, hiszen ezek a tételek nemcsak a kamaraszínházi, hanem a
nagyszínházi produkcióknál is szerepelnek.

A számzsonglőrködés elfedi a valódi problémákat, jelen esetben a tár-
gyalások hiányát és az izlésdiktatúrát. Mi ugyanis érdemben nem tárgyal-
tunk sem a problémákról, sem a tervekről. Azt tartottam volna természe-
tesnek, hogyha valami problémája van a Kamaraszínház teljesítményével
kapcsolatban, akkor ezeket beszéljük meg, próbáljunk ezekben a kérdé-
sekben kompromisszumokat keresni és találni; ehelyett ukázt kaptam,

Fábián Anita, Füsti Molnár Éva és Pásztor Edina A szív bűneiben
(Simara-fotók)
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os nem tekintette tárgyalási alapnak, így július 31-éig szóló szerződését
em újítottuk meg. Ennyi történt. S annyi még, hogy megrendült egy barát-
ág. De hiszem, hogy nem ért véget.

Egyébként az idei évad műsora részben ennek a koncepciónak megfe-

elően állt össze. Eszerint a nagyszínházban a Tarelkin halálát Csiszár Imre

endezi, én Andorai Péterrel és Bubik Istvánnal a Furcsa párt. Xantus

ános - a tavalyi kamaraszínházi Húsdarab rendezője - állítja színpadra,

Jó estét nyár, jó estét szerelem című Fejes Endre-darabot. Lesz Sybill
peristákkal és prózai színészekkel, Parasztbecsület és Bajazzók Fehér

yörgy rendezésében. A balett Rossini-zenére mutatja be a Max és Moritz
ímű német meséből készült táncjátékát. A Kamarában az első bemutató

hristopher Durong Fürdővízzel együtt című komédiája, rendezője Bal Jó-

sef. A tizenkét dühös embert Csiszár Imre viszi színre. Mácsai Pál csak

őkkel szeretné megcsinálni a La Mancha lovagját, Sós Péter a tévével kö-

ösen valósítaná meg a Sade márkinét, s ugyancsak a televízióval kopro-
ukcióban tervezzük Gombrowicz Operettjét. Stúdióelőadás lenne Héjja
ándor és Sebők Klára monodrámaestje: Héjja Thomas Bernhard Világ-

obbító ját, Sebők pedig Beckett óh, azoka szép napokját játszaná el; Kár-

áti Péter Akárkijét Bánki Gábor rendezné meg ugyancsak a stúdiószín-
ázban. Ezenkívül szinkronstúdiót szeretnénk működtetni, s - mint a
onkrét tervből is kitűnik - a televízióval igyekszünk szorosabb kapcsola-
ot kialakítani. Ezekkel a pótlólagos munkaalkalmakkal szeretnénk a
zínészeknek szűkös fizetésük mellé további kereseti lehetőséget
iztosítani. A művészi erők ésszerűbb kihasználása is indokolja, hogy az
perai és a prózai tagozatban egyaránt kevesebb állandó tag legyen, s
öbb a szín-házhoz valamilyen formában kötődő vendégművész. A
űsorból is látható, hogy a kísérleti színházi profilt nem adjuk fel.
emélem, az előadások is ezt fogják bizonyítani.

mégpedig a kamaraszínházi elképzelésem (talán úgyis mondhatom, hogy

elképzelésünk - legalábbis én sokáig így hittem) megsemmisítéséről szó-ló

ukázt. S egy évad elteltével az is kiderült: két dudás nem fér meg egy

csárdában, azaz a népszerű és a progresszív színház szerinte kizárja

egy-mást.

A kettőnk kapcsolata is megromlott, ennek okai bonyolultak is, egysze-

rűek is. Ahhoz, hogy valaki színházat csináljon, művészi ambíció és kurázsi

kell. Én azért szövetkeztem a nálam egy generációval fiatalabb Balikóval,

mert reméltem, hogy benne - életkorából is adódóan - megvan az a

kurázsi, ami a mássága miatt kikezdhetőbb színházforma megteremtésé-

hez és védelmezéséhez szükséges. Hogy harcolni tud egy ilyen színházért

abban a gazdasági helyzetben, amely legszívesebben megfojtaná az ilyen

kezdeményezéseket. Nem így történt. Tamás valaminek vagy valaki(k)nek

meg akar felelni. Neki már harmincöt éves korára az a legfontosabb: légy

sikeres! Ehhez jól és frappánsan működő, könnyen emészthető gondola-

tokat szabad csak tálalni. Ez a sikerorientáltság egyet nem tűr meg: a ké-

telyt. Ha kételkedsz, nem lehetsz sikeres. Időt vesztesz, támadhatóvá

válsz. A főiskola gyorstalpalóján végzett rendezőket megtanították a frap-

páns és sikeres igazságok kimondásának technikájára, de nem tanították

meg arra, hogy kételkedjenek önmagukban. Számomra pedig éppen ez a

művészi alkotás egyik leglényegesebb ismérve. Valamit megszüntetni, az a

világ legegyszerűbb dolga, létrehozni pedig egyre nehezebb. Akik vala-

milyen módon helyzetbe kerülnek a kultúra berkeiben, azoknak minden

erejükkel az építésre s nem a pusztításra kellene koncentrálniuk.

Pécsett, azon a bizonyos premier utáni beszélgetésen nem az építés

szándékát éreztem, felálltam tehát és eljöttem. Most szabadúszó vagyok,

rendezek a tévében, a Radnóti Színházban, Miskolcon s valószínűleg az Új

Színházban. Aztán majd meglátjuk.

A pécsi Kamaraszínház utolsó, tavaszi
emutatója fontos, sokakat becsábító, ám
lénk vitákat is kiváltó előadás volt.
emutatásakor nem lehetett még tudni, hogy ez

esz Szikora János utolsó munkája a Ka-
araszínházban - mind művészeti vezetőként,
ind rendezőként. Erőteljes előadást láthattak a

éltatlanul kevésszer műsorra tűzött Tüzes an-
yal nézői: vízben, vízzel küzdő, tüzes fáklyák
özt, sötétben, keskeny színpadon vágtató sze-
eplők nyaktörő akrobatamutatványokkal teli, lé-
egzetelállító játékának voltak tanúi. A Kamara-
zínház fokozatosan kialakította a saját közön-
égét, visszahódított egy nézői réteget; minden
unkájára érdemes volt odafigyelni. Talán en-

ek az éledező bizalomnak, ezen belül is Szikora
ános nevének s legalább ennyire Bódy Gáboré-

ak köszönhető, hogy A tüzes angyal komoly ér-
eklődést váltott ki.

A regény

Valerij Brjuszov azonos című könyvét, e kétsze-
res átdolgozás fundamentumát csak kevesen ol-
vashatták eddig Magyarországon. Pedig jelen-
tős alkotóról van szó, aki többek között e másik
boszorkány- s Faust-regény szerzője a XX. szá-
zad első felének orosz irodalmából (a klasszikus

A Mester és Margarita mellett).
A századforduló idején élt Brjuszov, Alek-

szandr Blokhoz s a két világháború közt nagy
példányszámban kiadott Dmitrij Mereskovszkij-
hoz hasonlóan, a szimbolizmus irányzatának
képviselője; ám velük ellentétben inkább csak
az orosz irodalomban igazán járatosak talál-
koztak verseivel, elméleti írásaival, elbeszélé-
seivel, más történelmi regényeivel. (Az utóbbi-
ak még nem, az elbeszélések az 1990-es kia-

dású Márványfejecske óta már hozzáférhetőek

magyarul is.) Legismertebb s valószínűleg leg-

jelentősebb regénye A tüzes angyal. A mű eljut

Bódy Gáborhoz is, de csak évtizedes késéssel

tudatosul benne, hogy az általa egyszer már fel-

használt Tüzes angyalcímű Prokofjev-opera s a

Brjuszov-regény egymással összefüggő alko-

tások. Filmforgatókönyvet ír a regényből, s

megbízza Vidovszky Lászlót, hogy - az opera

motívumainak felhasználásával - filmzenét

komponáljon hozzá. Bódy e műve a JAK-füze-

tek sorozatban jelent meg, s talán még a Brju-

szov-regénynél is nehezebben hozzáférhető.

Különös olvasmány, amely élénk képzelőerejű,

Bódyval szárnyalni képes olvasót feltételez. A

szerző filmjeinek, gondolkodásmódjának,

elméleti írásainak valamelyes ismeretében

azonban az egyéni képzelet megelevenítheti az

írott anyagot. Ehhez segítségül szolgálhat az

1985-ben kiadott Bódy Életműbemutató

bőséges gyűjteménye. A szemelvények azt az

érzést keltik, hogy a rendező a maga

problémáját találta meg A tüzes angyalban, s

hogy minden szál ide (is) vezetett, tehát a

találkozás sorsszerű volt.

A tüzes angyal sorsát, recepcióját egyébként
nem lehet eléggé misztifikálni. A keresés s a tes-
tet öltés lehetetlenségének, illetve a mást talá-
lásnak a metaforája nemcsak immanensen szer-

V. GILBERT EDIT
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