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pécsi színikritika korszakai az országos és
a helyi színházművészet fejlődési perió-
dusait és a hazai kritika műfajváltozási fo-
lyamatait követik. A száz év során több
ezer írás látott napvilágot a városi napila-
pokban (Pécsi Napló, Új Dunántúl,

Dunántúli Napló, Esti Pécsi Napló, Új Dunántúli

Napló), a többnyire tiszavirágéletű helyi színházi
újságokban (Rivalda, Színházi Újság, Színház,
Színházi Hírlap) a pécsi színház előadásairól, az
itt lezajlott jutalom- és vendégjátékokról. A
hetvenes-kilencvenes években az éppen létező
pécsi egyetemi lap (Universitas, Pécsi Szelet,
Pécsi Campus) is közölt alkalmanként
színikritikákat, épp-így a rendszerváltás
időszakának pár évet meg-ért újságjai (A

Helyzet, Pécsi Tér), és az ötvenes évek elejétől
a város irodalmi-művészeti folyóiratai, a

Dunántúl, majd Jelenkor is rendszeresen
jelentetett meg bírálatokat a pécsi prózai bemu-
tatókról. Csupán ezeknek a cikkeknek, kritikák-
nak a bibliográfiája megtöltene egy teljes kötetet.
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy az ötvenes

Bónyi Adorján: Hódítás
(Hegedűs Miklós és Almásí Judit) (1945)

évektől kezdődően a Pécsi Nemzeti Színház
előadásairól nemcsak a helyi sajtóban jelentek
meg írások, hanem időről időre az országos na-
pilapokban (Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,

Népszabadság, Népszava), a kulturális hetila-
pokban (Színház és Mozi, Film Színház Muzsi-

ka, Élet és Irodalom, Új Tükör) és a hetvenes
évektől a kritikai-színházi folyóiratokban is
(Színház, Kritika, Criticai Lapok), akkor még to-
vábbi több száz kritikát is figyelembe kellene
vennünk, ám ez utóbbi írások nem a pécsi, ha-
nem a magyar (országos) színházkritika-törté-
net körébe tartoznak; velük az alábbiakban nem
foglalkozom. A rendelkezésemre álló terjedelmi
keretek csupán azt teszik lehetővé, hogy a
színház különböző korszakaiból bemutassak
néhány jellemző kritikai műfajt s a kritika
mindenkori állapotát reprezentáló helyi írást.

A megnyitástól a színikerületi
rendszer kialakításáig

Az 1895-ös megnyitástól az 1930-as évek dere-
káig a színházi előadásokról szóló írások első-

sorban hírjellegűek. Az átlagosan tíz-húsz sor
terjedelmű cikkek nap mint nap beszámolnak ar-
ról, hogy az előző esti előadás siker volt-e vagy
bukás, sok volt-e a néző vagy kevés, és kik ját-
szottak a darabban. A színháznak ebben a kez-
deti (hős) korszakában az előadások sztárköz-
pontúak, a produkció színészi szólószámok
összege, nincs még rendező, aki
megkomponálná az előadást. A bemutatók zöme
a szórakoztatás jegyében, művészi igényesség
nélkül fogant, s egy-egy darab csak néhány
estén át van műsoron. A „kritikák" ezt a színházi
állapotot tükrözik. Ezekből az írásokból teljesen
hiányzik az elemzés, a műbírálat; az újságírás,
nem pedig a színikritika tárgykörébe tartoznak.

Íme, egy (teljes terjedelmében idézett) példa a
kezdeti időszakból: „A ,Bolond' harmadszor ke-
rült színre tegnap este s elég szép házat hozott
össze, mely egyképp élvezte Rákosi Jenő poeti-
kus meséjét, valamint Szabados Béla könnyed,
csengő muzsikáját is. Kapossy Józsa Bimbillát
csengő hangon énekelte; drámai hévvel játszot-

Surányi Magda (Hermia) és Molnár Edith (Helé-
na) a Szentivánéji álomban (1946)
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ta s így teljes sikere volt most is. Bimbó Szilágyi
Aladár volt s a bolond szerepét sok rokonszen-
ves vonással adta. Mezey Andor Deli úrfija szép
alakítás volt tegnap is; énekszámai pedig meg-
érdemelték a tapsokat. Pimpó korcsmáros sze-
repét kacagtatóan adta Vágó Béla. A leányai
Staud Margit, Szirmay Olga és Nádassyné
voltak s nagyban hozzájárultak az est sikeréhez.
Vala-mint a három szerelmes ifjú szerepében
Kozma Pista, Kardos Andor és Sáfrány Vilmos is.
Dirigó sekrestyést pompás humorral adta
Nádassy József. A darabot bezáró tableaut most
is jól sikerült." (Színházi Újság, 1901. október
16. - valamennyi idézetben megtartottam az
eredeti írásmódot, P. M. P.) Ez az írás - miként a
többi sok ezer ugyanilyen - az előadásból nem
idéz fel semmit, csak a hatásról számol be, s a
cikk semmitmondó jellegét erősíti az is, hogy
minden-kit egyformán dicsér.

A sztárkultusz velejárója a beszámolókban
rendszeresen megnyilvánuló (pozitív) elfogult-
ság, a bombasztikus megfogalmazások és túlzó
dícséretek alkalmazása (helyenként halmozá-
sa). Például Pálmay Ilka egyik szerepéről a szín-
házi lap így ír: „A ,Szép Heléná'-ban érvényesül-
tek összes kiváló tulajdonságai, melyek őt világ-
hírű operett-szubretté tették." (Színházi Újság,
1902. január 25.) Ugyanerről az előadásról ha-
sonló elfogultsággal számol be a városi lap cikk-
írója: „Bámulatos technikával, szívvel lélekkel,

Jelenet Hernádi Gyula Falanszteréből (1972)

teljes bensőséggel énekel s ha bár az alsó regis-
terein némi fátyolozottság volt ma észrevehető,
a felső hangjai a nemes érez tisztaságával
csengtek s teljes üdeséggel, varázzsal telve el-
bűvölő hatást keltettek. A közönség nagy élve-
zettel hallgatta s játékát alig győzte csudálni;
tapsolni. Nyílt színen is zajosan megtapsolták s
felvonások után tízszer-tizenkétszer hívták a
lámpák elé..." (Pécsi Napló, 1902. január 25.)

Arra is találunk példát, hagy ugyanarról a be-
mutatóról eltérő értékelés jelenik meg két más-
napi újságban: „G. Miklóssy Ilona egyik
legszebb, leghatalmasabb sikerét aratta tegnap
a ,Kaméliás hölgy'-ben." (Színházi Újság, 1902.
január 18.) Illetve: ,,... igen tehetségesen
megjátszotta Margitot, anélkül, hogy magával
ragadott vagy meggyőzött volna." (Pécsi Napló,
1902. január 18.)

A színházi beszámolóknak az első négy évti-
zedben rendszeresen visszatérő témája az ala-
csony nézőszám miatti panaszkodás, különösen
az első két évtizedben, és elsősorban a dráma-
bemutatókon. „Üres páholyok, félig telt földszint,
zsúfolt karzat és deákhely; - ez a mi hétfői mér-
sékelt belépti díj mellett megtartott, túlnyomóan
klasszikus drámákból kikerülő estéink külső sig-
naturája. Az, a mit könyvben intelligencziának

neveznek, köVetkezetességgel csak elenyésző
kis perczentekben érdeklődik a komoly dráma
iránt. De a mi buzgó színész gárdánkat ez nem
bántja. Hálás közönségnek játszik így is." (Pécsi
Napló, 1902. november 19.)

A korszakban időről időre megjelenő városi
színházi lapok elsősorban pletykákat, anekdotá-
kat, szereposztásokat, heti műsorokat, a játszott
darabokról szóló tartalmi ismertetéseket és hir-
detéseket közöltek. 1915-ben az akkori (Bara-
nyai László szerkesztésében) négy oldalon
megjelenő Színházi Újság, melynek három-
negyedét hirdetések tették ki, szavazást rende-
zett arról, hogy ki a társulat legszebb színésznő-
je. A színház iránti kommersz érdeklődés mérté-
két mutatja, hogy az akcióra több mint tízezer
voks érkezett, s a győztes több ezer szavazatot
kapott.

1920 júliusában (a szerb megszállás idején)
indult a Rivalda című színházi hetilap (László
Ferencz szerkesztésében), melynek kritikai ro-
vata is volt. A színházi élet hírei, anekdotái mel-
lett a színház általános helyzetével foglalkozó
írásokat is közölt. Az első évfolyam tizedik szá-
mában jelent meg az Oktató célzatú színházi
előadásokat! Című írás. Alábbi részletei sokat
elárulnak a pécsi színház akkori műsorpolitiká-
járól és nézőinek kulturáltságáról. „A modern
színháznak mulatóvá való lealacsonyítása kezd
aggasztó jelenségeket ölteni (...) Gyönyörű
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Kafka: A per (Bókay Mária, ifj. Kőműves Sándor
és Németh Nóra) (1978) (MTI-fotók)

kultúrmunkákat végezne a színház, ha az
úgynevezett kasszadarabok: a Csárdáskirályné-
k, Cigánygrófnék és hasonlók közé beékelne
legalább hetenkint egy irodalmi estét. (...)
játszani kellene Strindberget, Ibsent és szóhóz
juttatni Gerhardt Hauptmannt, a modern dráma
legnagyobbjait, valamint a többieket, akiket ma
elhanyagolnak, holott ők adják a színház igazi
érté-két. Ezt az értéket kifejezésre is kellene
juttatni és megtanítani rá a közönségnek azt a
rétegét, amely nem ismeri..." (Rivalda, 1920.
szeptember 18-25 . )

A Trianon utáni időszak színháztörténeti fejle-
ménye, hogy megjelenik a rendező, ez azonban a
színházi cikkekben csak közel egy évtized múl-
tán kap némi figyelmet. A húszas évek igazi ese-
ménye - legalábbis a hírlapi tudósító szemében -
az, ha a városba vendégszereplő sztár érkezik.
„A Nótás kapitány volt az Asszonyi rezsim
egyedüli igazi operett sikere és Miksa közhuszár
szerepe hozta meg Páger Antalnak a legna-
gyobb sikert és Paczaljára, a pitykés mellény nó-
tájára szívesen emlékeznek vissza a pécsiek.
Amióta tőlünk eltávozott, a szegedi színháznak
tagja és ott is eléggé kedvelik. Ez azonban még
nem indokolja, hogy mérsékelten felemelt helyá-
rakkal kell fölléptetni, a mi meg is bosszulta ma-
gát, mert csak fél házat vonzott az utóbbi évek
legjobb magyar operettje..." (Pécsi Napló, 1928.
április 19.)

lésesen rendezett - előadásnak is, amellyel
kapcsolatban Danics Jenőről, Mester Tiborról,
Jatzkó Ciáról, Dér Veráról, Váry Tusiról, Szakács
Árpádról, Tompa Lászlóról és Késmárky Kál-
mánról kell dícsérőleg megemlékeznünk." (Pécsi
Napló, 1937. december 1. - k. j.)

A pécsi színházkritika első negyven évét az
efféle írások fémjelzik. A korszakban évente
mintegy kétszázötven, a négy évtized alatt közel
tízezer(!) ilyen cikkecske jelent meg, melyek közt
csak elvétve akad kritikajellegű szöveg, s alig-
alig van olyan beszámoló, amely a színházi elő-
adás, a színészi alakítás művészi sajátosságairól
valamit mondana. Ez a periódus összegezhető
egy korabeli tanulmány megállapításaival, mely
súlyos ítéletet mond az egész magyar szín-házi
kritika akkori állapotáról. Színházi kritikánk
reformjáról című tanulmányában írja Németh An-
tal, hogy „Keserű paradoxon olyasvalaminek a
reformjáról beszélni, ami - nincs. (...) Drama-
turgiai méltatást adni a zsurnalisztikában min-
dennél könnyebb. Nem kell hozzá más, mint egy
adag sztereotip frázis. (...) A színészeti kritika a
múlt században is, amikor még becsületes és jó-
hiszemű volt, és ma is, amikor már jórészt prosti-
tuálódott, és csak a hagyomány kedvéért nevezik
,kritikának', mindig olyanok kezébe volt letéve,
akik általában nem tudtak ezzel a fegyverrel
bánni, mert nem is tanulták meg a leírt szavak
színészi szempontból való mérlegelését. Azt még
belátták valahogy a zsurnalisztikában, hogy a
zenéről csak zeneértő (...) mondhat véleményt,
de azt sohasem akarták (és akarják) megérteni,
hogy színészek játékát pedig csak olyan egyén
képes méltatni, aki valamennyire otthonos a
színészi alkotás műhelytitkaiban..."
(Kultúrproblémák, 1923. február. In: Új színhá-
zat! Bp., pp. 44-45 . )

A staggionétól a repertoárrendszerig

A színikerületi rendszer 1938-as kialakítását
követően a pécsi társulat hónapokig nem játszott
a városban, mert előbb hat-hat hétre Sopronba
és Székesfehérvárra, majd az 1939 elején itt
töltött négy hónapot követően ugyancsak hat-hat
hétre Kaposvárra és Ceglédre költözött. Ennek
meg-felelően kritikák is csak a pécsi
tartózkodás ide-jén születtek. A repertoár zöme
most is operett, bohózat, népszínmű és vígjáték,
de a bemutatkozó előadás nem volt az.
„Herczeg Ferenc remekével, az Ocskay
brigadérossal kezdte a Tolnay-társulat pécsi
szereplését. Az előrehaladott idő miatt és mert az
előadás amúgy sem elégséges ahhoz, hogy
művészileg végleges képet alkothassunk,
egyelőre csak azt állapítjuk meg, hogy a
bemutatkozás teljes sikerrel járt. Szép
színpadok, pergő, rutinos játék fogadta a
közönséget." (Pécsi Napló, 1939. január 4.)

A rendező alkotóművésszé válásával a szín-
házi publicisztika nemigen tudott mit kezdeni.
Először csak megemlítik a rendező nevét, majd
egy-egy jelzővel illetik. A tanácstalanságot jól
mutatja a következő idézetben a külön is hang-
súlyozott, semmitmondó, tautologikus dicséret.
Az ember tragédiája 1937. november 17-i évad-
nyitó díszelőadásáról így tudósít a másnapi új-
ság. „A minden legapróbb részleteiben is kifo-
gástalan művészi produkcióval kapcsolatban el-
sőnek Fodor Oszkár és v. Jakabffy Dezső rendkí-
vül gondos, alapos és stílusosan ötletes rende-
zését kell megemlíteni. Különösképpen hangsú-
lyozzuk ama olyannyira elterjedt rendezői öncé-
lúság mellett a rendezés stílusosan ötletes voltát,
amely az álomszerűség kihangsúlyozása mellett
- soha nem tévesztve szem elől, hogy minden
rendezői mesterfogásnál fontosabb maga Ma-
dách - sok leleményességgel, színes fantáziá-
val és nagyvonalúan oldotta meg nehéz felada-
tát." A főszereplőkről a következőket írja a cikk:
Dér Vera pécsi debütálása Éva szerepében „ki-
válóan sikerült"; Mester Tibor (Ádám alakítója)
„nagy nyeresége a társulatnak"; s a Lucifert
játsszó Oroszlán György „intelligens és
sokoldalú művész". (Pécsi Napló, 1937.
november 18. - k. j.)

A korszak végéről is álljon itt egy részlet egy, az
idézetnél alig hosszabb írásból. Két héttel a Tra-
gédia után új bemutatóként került színre László
Miklós Illatszertár című műve. A kritika a darab
rövid ismertetésével kezdődik, majd a sikert így
indokolja: „Érdeme ez természetesen a kifogás-
talan - Fodor Oszkár és dr. Gyalog Ödön által
íz-
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E lelkes bevezető utána szereplők méltatása
következik.

A következő évadban staggionerendszerben
négy társulat követi egymást Pécsett, melyek
kéthavonta cserélődnek. A sors különös fintora,
hogy az első színvonalas és szakszerű színmű-
bírálatok akkor jelennek meg a pécsi sajtóban,
amikor a városnak nincs saját társulata. A rövid
írásokban recenzeált népszerű darabokat köve-
tően szokatlanul hosszú, egy teljes hasábot(!)
betöltő írás számol be Strindberg Haláltánccímű
drámájának előadásáról. A cikk háromnegyede
a szerzőről és darabjáról ad értő ismertető elem-
zést, az utolsó bekezdésben pedig ez olvasható:
„Vitéz Bánky Róbertnek Edgár régi híres szere-
pe, de ma este újra lenyűgözte közönségét. Döb-
benetes realizmussal elevenítette meg a mesze-
sedő szívű, alkoholista öreg kapitány alakját, aki
torz gesztusokkal próbálja magát .Übermensch'-
nek kijátszva zsarnokoskodni mások életén,
hogy leplezze a mondhatatlanul magára hagyott
férfi didergő félelmét az elmúlás elől. A
szívattakok jeleneteiben hátborzongató kórkép
volt. Alicet Halassy Mariska játszotta, aki lélek-
ábrázoló művészete minden eszközével is csak
alig tudta emberileg elhihetővé tenni a költő fan-
táziájából kilépő diabolikus szörnyeteget. A túl-
fűtött szenvedélyek forró viharzásában tehetet-
lenül ingadozó Kurtot Sorr Jenő játszotta, meg-
felelő passzivitással. A fojtott strindbergi levegőt
maradéktalanul adó rendezés vitéz Bánky érde-
me. Nagyon tetszett a háttérben a halál maszkjá-
ban strázsáló katona szimbolikus figurája." (Pé-
csi Napló, 1940. január 23. - Dr. G.) Ez a kritika
megőrzött valamit az előadás légköréből, han-
gulatából, és a rendezést a háborús jelenre vo-
natkoztatta. A „Dr. G." szignó Gesztesi Emilt ta-
karja, aki a negyvenes évek elején rendszeresen
és igen színvonalasan írta művészi értékű és je-
lentőségű bemutatókról. Ezek a prózai előadá-
sok legtöbbször csak két egymást követő estén
voltak műsoron, s a repertoár csak legfeljebb heti
egy ilyen bemutatót tartalmazott.

A művészi produkciók és nívós kritikák ebben
az időszakban is csak ritka epizódjai Pécs szín-
házi életének. Az „igazi" eseményt a sztárvendé-
gek fellépése jelenti. „Ünnepi estet szerzett Unger
színiigazgató ma a közönségnek azzal, hogy
egyetlen alkalomra megnyerte Fedák Sárit ven-
dégszereplésre. És miben léphetett volna Fedák
Sári oly sok esztendő után a pécsi közönség elé,
mint a Tokaji aszú Tarcali Darázs Katalin-jában.
Ez a darab neki készült. Tarcali Darázs Katalint
az ő testére szabta Szilágyi László. Az elmúlt
idény legnagyobb sikere a Tokaji aszú volt. Nem
kvalitásainál fogva, mert valljuk csak meg, a
szerzemény semmivel sem jobb és több az utóbbi
évek színpadi tucatterményeinél. De Fedák Sári
művészete szeriás sikert biztosított neki, azzal a
kivételes egyéni alakítóképességével,

amely sajátja, s melynek egyetlen és legtalálóbb
meghatározása az, hogy fedáki..." ( Pécsi Napló,
1940. december 12.)

A staggionerendszer megszűntét követően a
városnak újra van saját társulata. Az 1943/44-es
idény évadnyitóját beharangozó írás ezzel a cím-
mel jelenik meg: A legnagyobb élő magyar író
történelmi drámájával nyit a pécsi Nemzeti
Színház (Pécsi Napló, 1943. november 5.) A
bemutatóról ezzel a címmel számol be a városi
lap: „Az ,Árva László király' évadnyitó
előadásával meg-hódította magának Pécs
közönségét az új szín-társulat." A cikkben a
következőket olvashatjuk: „Az első előadás után
az a megérzésünk, hogy dr. Székely György
művészegyüttesében nem fogunk csalódni és
könnyen lehetséges, hogy a tegnapi estével a
pécsi színház történetének új fejezetéhez értünk.
(...) A megrázó erejű dráma előadása méltó
feladatok elé állította a színház prózai
együttesét, mely a feladatot kifogástalanul
oldotta meg. A szereplők közül elsőnek kell
megemlékeznünk Horváth Tivadarról, aki Árva
László király alakjában felejthetetlen élményt
nyújtott. Rendkívüli elmélyültséggel mintázta
meg a fáradt császári faj enervált szőke gyerme-
két, aki tehetetlenül vergődik a korona roppant
súlya alatt, királynak gyenge, embernek gyarló
és tragikumában szánandó. Hisztériáig felcsigá-
zott játéka, csaknem patologikus kapcsokat sej-
tetve, emberi közelségbe hozta a történelmet
formáló erők nagyon is egyéni eredőit. Tavalyi
Luciferje óta Horváth ebben a szerepben a nagy
színészek közé emelkedett. A dekadens királlyal
szemben a talpig férfi Hunyadi Lászlót Bicskei
Károly egyszerű eszközökkel formálta meg és
némi nemes páthosszal tette színessé a drámai
akció szempontjából passzív alakot. (...) Az elő-
adás korhű jelmezeit a budapesti Nemzeti Szín-
ház szállította, a stílusos díszleteket Fábri
György [elírás, helyesen: Zoltán - P. M. P.] ter-
vezte. Az egész előadás magán viselte a rende-
ző, dr. Székely György igazgató színházkultúrá-
jának kézjegyét." (Pécsi Napló, 1943. november
9. - Dr. G. E.)

A háború végével a Pécsi Napló megszűnik és
pártlapoknak adja át a helyét, melyek közül az
MKP Új Dunántúl című újságja mind nagyobb te-
rületet hasít ki magának a helyi tájékoztatásból.
A Pécsi Naplóutolsó (háború alatti) időszaka szí-
nikritikájának szakszerűsége, műveltsége eltű-
nik, és az általános kulturálatlanodással együtt
ennek a műfajnak a színvonala is a mélybe zu-
han. Olyan szerzők jelentkeznek, akik nem érte-
nek sem a kritikához, sem a színházhoz, sem az
újságíráshoz. A „kritikák" terjedelme pár sornyira
rövidül, s csupán felsorolják a szereplőket (jó
esetben egy-egy jelzővel minősítve őket). Ilyen
keretek között nyílik meg a színház jubileumi
évada. „Fényes keretek között és zsúfolt nézőtér
előtt kezdte meg szombaton az új pécsi színtár

sulat a jubiláris ötvenedik évadát." (Új Dunántúl,
1945. szeptember 25.) Az ünnepi műsoron a
János vitéz szerepel, melynek közreműködőit a
kurta cikk egy-egy dícsérő jelző kíséretében fel-
sorolja.

Az MKP lapja a bemutatókról szóló cikkecs-
kék mellett mind többet foglalkozik kultúrpolitiká-
val. Rendezvényekről tudósít: például Politizál-
jon-e a színház címmel egy 1948 januárjában hi-
vatalos felszólalókkal megtartott vitáról támadja
dr. Székely György igazgatót Összeomlás fenye-
geti a színházat című cikkében (melyben a közü-
leti segély gondatlan elköltésének koholt vádjá-
val kelt hangulatot a direktor és társulata ellen).
Ez a korszak nem a színikritika időszaka, a műfaj
ezekben az években halott, a színházat maga
alá gyűri a politika.

Ezt az átmeheti időszakot a bemutatókról szó-
ló kritikáknál jobban jellemzi egy olyan írás,
amely a színház teljesítményét nem utólag érté-
keli, hanem előír és követelményeket fogalmaz
meg a színjátszással szemben, vagyis a kritika
követő jellege helyett a politikai diktátum kerül
előtérbe. A pártlap A pécsi színház feladatai cí-
mű cikkében ez áll: „A színháznak, minta nép-
művelés és a kultúra egyik eszközének, megnö-
vekedtek a feladatai. A politikai és gazdasági
változás, amely az elmúlt esztendőben
fordulatot hozott a munkásosztály és a dolgozó
parasztság életébe, kihat a kulturális élet
minden ágára. A kapitalizmussal való
leszámolás és a szocializmus megvalósítására
irányuló törekvés mindig erősbödő küzdelem
közepette folyik és a harc tüze nem kímélheti a
kultúra területét sem. Ebben a harcban
mozgósítani kell a színház dolgozóit is,
számoljanak l e a kapitalista színjátszás hagyo-
mányaival..." (Dunántúli Napló, 1949. január 9. -
M. T. [= Magyar Tibor]) A cikk a továbbiakban a
színház műsorpolitikáját és előadásainak nívó-ját
bírálja.

A színház igyekszik megfelelni a vele szem-
ben támasztott politikai követelményeknek, mű-
sorát a politikai elvárásokhoz igazítja. Március
15-én a színház Gorkij Kispolgárok című darab-
ját mutatja be, „A pécsi színház e ma is eleven,
időszerű, hibátlan drámát nem teljesen hibátlan
előadásban hozta elénk. Kiderül ebből az elő-
adásból az az igazság is, hogy a színészek, akik
az idény nagy részében könnyebb fajsúlyú sze-
repeket kénytelenek játszani, a súlyosabb alakí-
tásokkal nehezebben tudnak megbirkózni." (Du-
nántúli Napló, 1949. március 17. - M. T.) Ám hi-
ába politikailag megfelelő a darabválasztás, a
nyilvánosság politikai hatalmát gyakorló kritikus -
két hónappal korábbi cikkének retorikáját
idézve-, számon kérheti, hogy a színészek még
„nem számoltak le a kapitalista színjátszás gya-
korlatával."

A harmincas évek második felétől az ötvenes
évek közepéig a gyakori történelmi, politikai és
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színházszerkezeti változások következtében a
kritika mintegy két évtizedig átmeneti helyzet-
ben van. A színikerületi és staggionerendszer-
től a világháborún és a szovjet megszálláson át
az államosításig és a Rákosi-éra időszakáig a
színház életét olyan megrázkódtatások érik,
melyek a kritikában is tükröződnek. A Gesztesi
Emil bő terjedelmű, kulturált, értő és érzékeny
elemzéseitől a névtelen pártújságírók cikkecs-
kéin át a Magyar Tibor-féle írásokig terjedő idő-
szakot a színházkritika szempontjából hanyat-

lásként lehet leírni. A műfaj az agóniából várat-
lanul és előzmények nélkül éled újjá az ötvenes
évek derekán.

Az állandó társulat
és repertoárrendszer korszaka

Az elmúlt negyven év során a pécsi színikritika
helyzetében nem következett be döntő változás.
A kritikák megjelenésének gyakorisága (azaz rit-

Illés Györgyi Sárosi István A húszmilliomodik
év című darabjában (1991) (Tér István
felvételei)

kasága), terjedelme, jellege általában és átlagát
tekintve ebben az időszakban változatlan. Az öt-
venes évek folyamán alakul ki a színházban a
máig érvényes játszási rend, repertoár- és bér-
letrendszer. Ebben a műsorrendben egy-egy új
darabot több hétig (vagy hónapig) játszanak, s
az évad során a színház nyolc-tíz-tizenkét be-
mutatót tart. Kritikák csak a bemutatókhoz kap-
csolódva jelennek meg, azaz a városi lapok)-
ban és a Dunántúlban, majd a Jelenkorban
évente együttesen is alig egy-két tucatnyi kritika
lát napvilágot. Ezt az alacsony számot csak az
ugyanettől az időszaktól az országos sajtóban
esetenként (évente néhány alkalommal) megje-
lenő pécsi vonatkozású kritikák egészítik ki. A
városi lap(ok)nak (valamint 1951 és 56 között a
Dunántúlnak, illetve 1958-tól 71-ig a Jelenkor-
nak) nincs állandó színikritikusa. A Napló(k)
cikkeit ebben a negyven évben mintegy harmin-
can-negyvenen jegyzik. A színműbírálatok
szerzői részben azon periódusok szerint cso-
portosíthatók, amelyekben cikkeiket írták, rész-
ben - mivel hivatásos kritikus nem volt közöttük -
szakmájuk szerint.

Az ötvenes évek derekán - tehát a Dunántúl
korszakában - Galsai Pongrác, Garami László,
Garay Ferenc, Kende Sándor írtak a bemutatók-
ról. Az évtized második felétől a hetvenes évek
elejéig (működésük megkezdésének sorrendjé-
ben) Tüskés Tibor, Mészáros Ferenc, Futaky
Hajna, Thiery Árpád, Bertha Bulcsú, Hallama Er-
zsébet, Szederkényi Ervin publikálták a legtöbb
színikritikát. Az ötvenes évek végén az operata-
gozat, a hatvanas évek elején a balett megalaku-
lása új kritikai műfajokat hívott életre a pécsi saj-
tóban. Az opera-bemutatókról kezdetben (má-
sok mellett) Székely Júlia, Mészáros Ferenc, Ve-
ress Endre tudósítottak; a hatvanas évek köze-
pétől Nádor Tamás, a hetvenes években Borne-
missza Géza, a nyolcvanas években Bükkösdi
László írt többször a zenés (opera-, operett-,
musical-) bemutatókról. A balettkritika úttörői kö-
zé tartozott Tüskés Tibor, aki az együttes létre-
jöttét követően rendszeresen írt a Pécsi Balett
produkcióiról. A hatvanas évek pécsi színházi
életét a szellemi pezsgés, művészi értékterem-
tés jellemezte, ami a kritikák hangvételében is
megmutatkozik.

Az ötvenes évek elejétől a Dunántúl, az évti-
zed végétől a Jelenkor című folyóirat is rendsze-
resen közölt kritikákat a pécsi előadásokról. Az
utóbbi lap első évtizedében ezeket a cikkeket
ugyanaz a szerzőgárda jegyezte, amelyik a vá-
rosi lap(ok) kritikáit is írta. Mellettük Nádor Ta-
más, Nagy L. Sándor, Sándor Iván közölt egy-
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egy beszámolót. A Dunántúli Naplóban a hetve-
nes évek közepétől a prózai bemutatókról
leggyakrabban író szerzők: Szilárd István (kb.
harmincszor), Gárdonyi Tamás (kb. hússzor),
Wallinger Endre (közel hússzor) és Nagy Imre
(mint-egy tizenöt cikkel). Mellettük számosan
írtak még alkalmanként vagy bizonyos
rendszerességgel a város lapjaiba. A teljesség
igénye nélkül megemlítem Almási Miklós, Koltai
Tamás, Bécsy Tamás, Peterdi Nagy László,
illetve a helyi újság-írók közül Földessy Dénes,
Hodnik Ildikó és a legutóbbi évekből Cseri László
nevét. A Jelenkor 1971-ben indította el Pécsi
színházi esték című rovatát, melyben először
(1978-ig) Futaky Hajna elemezte évadonként a
prózai bemutatókat. 1980-tól 1983-ig Pályi
András írta a Jelenkor színikritikáit, akitől 1984-
ben P. Müller Péter vette át a rovatot (1992-93-
ban Színről színre címmel és már nemcsak a
pécsi előadásokat érintve.)

A színikritikák szerzőinek többsége cikkeinek
közlése idején a városi lap(ok) újságírója volt
(Galsai, Bertha, Thiery, Hallama, Wallinger, Gár-
donyi stb.). Mellettük az irodalmárok: szerkesz-
tők, irodalomtörténészek, irodalomtanárok cso-
portja számottevő (Tüskés Tibor, Szederkényi
Ervin, Futaky Hajna, Nagy Imre, P. Müller Péter).
A városi rádió, illetve televízió munkatársa (volt)
Nádor Tamás és Bükkösdi László. A legtöbb
Napló-beli cikk szerzője, Szilárd István: orvos.
Az egyetlen hivatásos színikritikus, aki a PNSZ
százéves története során a pécsi sajtóban rend-
szeresen publikált, Pályi András, aki Jelenkor-
beli rovatának írása idején a Színház című szak-
folyóirat munkatársa volt.

A pécsi színikritikák jellege, szemlélete, szer-
kezete, terjedelme a negyven év alatt publikált
mintegy ezer cikkben szinte teljesen egyforma.
Az átlagos hossz másfél-két hasáb (három-négy
gépelt oldal), melynek fele-kétharmada a drámát
elemzi-ismerteti, és bemutatja az írót (érinti élet-
művét). A rendezésre egy bekezdés jut (általá-
ban a darabbal való összehasonlítás, illetve a
rendezői koncepció felvázolása), a szereplőket
és a látványt a résztvevők felsorolása mellett
többnyire egy-egy jelző hivatott megörökíteni.
Ezek az írások az előadást a dráma (a szöveg)
felől értelmezik, amivel azt sugallják, hogy a
színház nem az autonóm, hanem az alkalmazott
művészetek körébe tartozik. E szemlélet nyo-
mán ezek az írások inkább az irodalomkritika,
mint a színikritika műfaját képviselik. Ebből a
cikkfajtából nem idézek példát, mert ez az, amit
minden újságolvasó ismer.

Az általános helyzetkép azonban elfedi az ár-
nyalatokat és a különbségeket, így a továbbiak-
ban nem a gyakoriságuk miatt „reprezentatív"
írásokból mutatok be néhányat, hanem azokból,
amelyek a kivételt jelentik. A néhány kiválasztott
példa többnyire olyan cikkből való, amely szer-
kezete és terjedelme alapján a fent vázolt kritika-

típust képviseli ugyan, de szemléletében eltér
attól.

Az ötvenes évek legszínvonalasabb kritikáit
Galsai Pongrác írta. Szépíró cikkei ezek, akinek
van stílusa, felidéző képessége, láttató ereje,
egyénisége. Egyik kritikáját így kezdi: „Rég nem
látott, harsány siker volt. A bemutató közönsége
még a harmadik felvonás végén is helyén maradt
(kivételes jelenség a pécsi színház történeté-
ben), a ruhatárosok tétlenül álldogáltak a pultok
mögött, a roham nem akart megindulni; benn a
nézőtéren csattogott a vastaps, összehullt, majd
újra felszállt a függöny ötször, tízszer, tizenöt-
ször egymásután, a szerzők és a színészek alig
győztek hajlongani, se vége, se hossza nem volt
a lelkesedésnek." A szuggesztív, eleven beszá-
moló Lippenszki István és Futaky Hajna Zrínyi
riadója című darabjának bemutatójáról szól.
(Dunántúli Napló, 1953. május 26.) Galsai színi-
kritikáiban részletes elemzést ad a színészekről,
és a magvas dramaturgiai elemzés mellett a
színház látványszerűségét is hangsúlyozza.

A hatvanas évek kritikái közül kiemelkednek
Tüskés Tibor írásai. Akkori cikkeinek egyik as-
pektusa a bemutató társadalomkritikai, önis-
mereti jellegű értelmezésmódja. A színházi elő-
adás és annak kritikája egyaránt sok korszak-
ban alkalmas politikai üzenetek nyílt vagy bur-
kolt megfogalmazására. Nem igényel kommen-
tárt A salemi boszorkányok kritikájából való
alábbi részlet: „Miller története példázat. Sa-
lemben nincsenek boszorkányok, de boszorká-
nyok Salem óta is vannak. A boszorkányüldö-
zés mesterei mindig a zsarnok hatalom meg-
szállottjai, áldozatai pedig az igaz, tisztaszívű,
egyszerű emberek." (Dunántúli Napló, 1961.
december 16.) A korszakban persze nem az
ilyen jellegű politikai olvasat a gyakori. Van cikk-
író, aki szerepet téveszt és kritikus helyett hatal-
mi tényezőként, tanítómesterként viselkedik,
amikor így ír ,,...A Tigris gyenge dráma. Nemis
dráma. Ideológiailag és dramaturgiailag egya-
ránt feltűnően zavaros meditáció. Bár Pályi
András nem tehetségtelen, néhány ügyes drá-
mai szituáció erre utal, ezt a darabot mégis fe-
lesleges volt műsorra tűzni. A Tigris bemutatója
a Pécsi Nemzeti Színház számára ideológiai és
művészi szekunda!" (Dunántúli Napló, 1963.
október 13. - Thiery Árpád. [Kiemelés az ere-
detiben.]) A cikk egésze ideológiai okokból tá-
madja az előadást, és - ahogy az idézetből lát-
ható - a maga részéről meg is buktatja.

A hetvenes években súlyuk és arányuk miatt
Futaky Hajna kritikái a legfontosabbak. A Jelen-
korban éveken át átfogó elemzését adja a teljes
prózai évadnak, mellette alkalmanként a Dunán-
túli Naplóba is ír. Ő az előadásokat nem a szöveg
felől, hanem dráma és színház kölcsönös egy-
másra hatása és egymásra utaltsága alapján ér-
telmezi. Jól mutatja ezt az alábbi apró részlet az

Antikrisztus című Hernádi Gyula-bemutatóról
írott kritikából: „A z előadást nehezebb követni,
mint a darabot olvasásban (...) Az inadekvát já-
tékmód gyakran nem azonosul a szöveggel, köz-
tük hézag támad, s a színészek érezhetően
szenvedik ezt. A darab különben nagyon kevés
igazi színészi igényt támaszt, mivel alakjait nem
az emberábrázolás, hanem a magatartás-típus
elvei szerint formálja." (Dunántúli Napló, 1973.
február 21. [Kiemelés az eredetiben.]) Színház-
történeti jelentőségű a nyolcvanas évek közepén
a Jelenkorban publikált Színészportrék pécsi
háttérrel című sorozata, ebben a pécsi társulat
valamikori tagjaival - többek között Bálint And-
rással, Pásztor Erzsivel, Turay Idával - folytat
beszélgetést, melyből pályaképek, szerepelem-
zések is kirajzolódnak.

A nyolcvanas évek és az egész korszak legér-
tékesebb kritikusi működése Pályi András nevé-
hez fűződik. Azokban az években, amikor a Je-
lenkor Pécsi színházi esték című rovatát írta, kri-
tikáiban a színház a lokálisból az országos és
nemzetközi megítélés távlatába került. Pályi
tanulmányjellegű írásai kiforrott
színházesztétikai és -történeti alapról az egyes
bemutatók elszigetelt megítélésén túllépve, a
társulatnak és tagjai-nak pályafutására is
figyelve elemezték és érté-kelték a pécsi színház
alakulástörténetét. Írásai-nak kulturális
gazdagságát és színházesztétikai sokrétűségét
egy-egy rövid idézet aligha illusztrálhatja, de
talán felvillant valamit e kritikák karakteréből:
„A pécsi színházi műhely már többször jelét
adta, hogy nem kizárólag az új magyar dráma
otthona kíván lenni, hanem a hagyományok
ápolója is. A mostani Szomory-bemutató azért
is örvendetes esemény, mert ami nemigen
sikerült korábban Lengyel Menyhérttel vagy
Herczeg Ferenccel, az - kisebb szépséghibák-
tól eltekintve a Hagyd a nagypapát!
előadásával tagadhatatlanul ,bejött' a
színháznak. Bebizonyították, hogy ez a
csaknem teljesen elfeledett Szomory-darab
játszható, sőt, izgalmasan, korszerűen
játszható." (Jelenkor, 1983/4: p. 358.) És
ugyanebből a tanulmányból, Victor Hugó A
királyassZony lovagja és Stephen Poliakoff A
természet lágy ölén című darabjainak előadá-
sáról a summázat: „Az évad eddigi két kamara-
bemutatója mintha hosszú évszázadokat táncolt
volna vissza a európai színháztörténetben: itt a
színpad visszaváltozott dobogóvá, melyen a
színészek jól-rosszul produkálják magukat, de
annak, amit Hevesi Sándor ábrázoláson,
színpadi illúzión értett, nyoma sincs." (Jelenkor,
1983/4: p. 362.)

A legutolsó tíz év pécsi színházkritikájának
magam is résztvevője voltam, de ehelyütt nem
tudom és nem tisztem magamat színikritikusként
jellemezni.

1895. októberében nyílt meg a Pécsi Nemzeti Színház. A tanulmány a
centenárium alkalmából megjelenő kötet számára készült


