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nép ellensége, Ibsen drámája és Arthur Miller
átirata, amelyet most Pécsett játszanak, egy-

aránt érezhetô nagyon idôszerûnek és nagyon elavult-
nak. A tartalma, mondandója tulajdonképpen mindig
égetôen aktuálisnak vélhetô. A hetvenes évek köze-
pén, amikor a Katona József Színházban adták
Szinetár Miklós rendezésében, éppúgy eltalálta az ak-
kori társadalmi élet legérzékenyebb pontjait, mint né-
hány esztendeje, amikor Gyôrben Ács János állította
színpadra. Nem is szólva arról, amikor 1989 ôszén, a
rendszerváltás kellôs közepén a Vígszínházban

Balikó Tamás – a mostani pécsi színigazgató – vizs-
gaelôadását készítette belôle. Igazán furcsának persze
az tûnhet, hogy egészen más társadalmi elvek és egé-
szen más rendszer körülményei között is éppen olyan
fontosaknak tetszhettek a darabban felvetett kérdé-
sek, mint manapság. Pedig Ibsen (és Miller) termé-
szetesen a valódi demokrácia problémáit feszegette,
és nem a népinek vagy szocialistának nevezettét, amely
lényege szerint diktatúrát takart. Ám bizonyos társa-
dalmi mechanizmusok szinte teljesen azonosan
mûködnek, bizonyos emberi magatartásformák pedig
egyformák, akár igazi, akár álságos a demokrácia.
Illetve a darab egyik tanulsága éppen az is lehet, hogy

a demokrácia bizonyos fokig mindig álságos. És a naiv
hit, a gyermeteg jobbító szándék jellegétôl függetle-
nül mindig lepattan róla. A hivatalban lévôk, a hata-
lomban ülôk a többé-kevésbé szabályosan mûködô
demokratikus rendszerben éppúgy megtalálják az
ôket fenyegetô eszmék, mozgalmak elhárításának ha-
tékony eszközeit, mint az álságos, a diktatúrát fedô
demokráciában. A polgármester Peter Stockmann vi-
selkedése, érvrendszere, demagógiája egy szocialista
tanácselnökre éppolyan jellemzô lehetett, mint bár-
mely mai politikusra. Az meg, hogy az igazság is csak

egy a politikai tények (fegy -
verek) közül, hogy a lénye-
ge mit sem számít, csakis
a használhatósága fontos,
mostanában különösen is-
merôsnek tetszhet. Ibsen
realisztikus drámának írt,
de amúgy eléggé közhe-
lyes példázata a mérgezett
vízrôl és a mérgezett köz-
életrôl valószínûleg min-
den társadalmi rendszer-
ben érvényes lesz.

A közéleti, társadalmi
kérdéseket taglaló, jól meg -
írt, realisztikus dráma vi-
szont idôrôl idôre nagyon

is ki tud menni a divatból. Az örök igazságokat épp-
úgy elunjuk olykor, mint az öröknek hitt dramatur-
giai szabályokat. Az Ibsen darabjában felhalmozott és
jól elrendezett drámai töltetnek addig van esélye a
robbanásra, amíg a nézô maga is hisz az ifjabb Stock -
mann fivér, Thomas eszméiben, egyáltalán az igaz-
ságban, s fôképp annak felismerhetôségében és érvé-
nyesíthetôségében. De amikor már beletörôdött, hogy
a világ úgy mûködik, ahogyan nap nap után tapasz-
talja, akkor a dramaturgiai építmény önmagában
nem képes lázba hozni a nézôt. Bár az igazságra való
ráismerés állítólag az esztétikai élmény fontos ténye-
zôje, a fürdôorvos hôsies elszánása, magányának vál-
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lalása a többséggel szemben legföljebb részvétet vált-
hat ki, s nem katartikus, harcos együttérzést.

Csiszár Imre, az elôadás rendezôje hisz a darab igaz-
ságában és ennek az igazságnak a drámai, színpadi
hatékonyságában. A maga tervezte díszletekkel felvá-
zolja Stockmannék lakását, a kisvárosi lap szerkesztô-
ségét, a népgyûlés termét, a látvány azonban illúzió-
keltéshez kevés, lényegi közlendôje pedig nincsen.
Szakács Györgyi ruhái jellemet, társadalmi helyzetet,
a darabban elfoglalt álláspontot tükröznek. Önmagá-
ban azonban mindez érdektelen. A játék többnyire
rendben folyik, a népgyûlési jelenet kivételével,
amelyben a város érdeklôdô népének érzékeltetése
helyett tíz felbérelt randalírozó jelenik meg.  Ettôl lé-
nyegében az egész áldemokratikus játék, a demagógia
teljesen fölöslegessé válik, hiszen nincsen senki, aki
elôtt le kellene járatni, aki miatt el kellene hallgattatni
a leleplezésre készülô fürdôorvost. A csata már elôbb,
bizonyára a szünetben eldôlt. 

A színészek teljesítménye többnyire korrekt, Köles
Ferenc és Zayzon Zsolt szépen egyénítve mutatja be
a sajtómunkások szélkakas lelkesedését, majd megal-
kuvó átállását, Ottlik Ádám a mindig óvatos munkás-
mozgalmár ismerôs alakját hitelesen idézi meg,
Herczeg Adrienn Stockmann feleségeként érzéke-
nyen egyensúlyoz a családi béke féltése és a férj igaz-
sága melletti kiállás között, Fischer Lilian rokonszen-
ves a könnyen hevülô ifjú értelmiségi nô szerepében.
Németh János elegáns hajóskapitány, a némileg ko-
mikusan közhelyes körszakállt is méltósággal viseli,
Stenczer Béla viszont túlripacskodja az ostoba, ám ra-
vasz vén spekuláns figuráját. 

A két fôszereplô, a két Stockmann testvért alakító
Pál András és Széll Horváth Lajos azonban valami ke-
veset azért becsempész korunk levegôjébôl az elô-

adásba. Széll Horváth a mûsorfüzetben közölt nyilat-
kozata szerint hisz a polgármester igazságában, meg-
alkuvását a realitásokkal kötött szükségszerû, elkerül-
hetetlen kompromisszumnak értelmezi. A köz igazi
érdekének tudja, amit képvisel, tehát kötelességének
érzi, hogy a tények igazságát kiforgassa, ellehetetle-
nítse. A gazdasági érvek is mellette szólnak, legalább-
is romantikus antikapitalistának kell lennie annak,
akit nem képes meggyôzni arról, hogy a fürdôvendé-
gek hasmenésénél sokkal fontosabb érdekek forog-
nak kockán. Szikár, fanyar személyisége és módsze-
rei ellenszenvesek, de sokkal mélyebben gyökereznek
a valóságban, mint elragadóan kedves, mosolygós
öccsének ábrándos hôsiessége. Pál András a fiatalab-
bik Stockmannt gyermetegen naivnak, együgyûen
jámbornak, a világ dolgaiban járatlannak, a maga
szakterületén kívül mindenben tudatlannak mutatja.
Nemcsak szereti az életet, eltérôen gyomorbajos báty-
jától, nemcsak ragaszkodik az igazsághoz, nemcsak
merész fölfedezô kedvvel végzi dolgait, nemcsak ma-
kacsul kitart elvei mellett, de közben szinte folyama-
tosan ragyog. Mintha egy nem egészen e világi lény
lebegne néhány milliméterrel a padló fölött. 

HENRIK IBSEN – ARTHUR MILLER: 
A NÉP ELLENSÉGE (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Vajda Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi.
Díszlet-rendezés: Csiszár Imre.
Szereplôk: Pál András, Herczeg Adrienn, Fischer
Lilian, Bogdány Bálint, Bogdány Péter, Széll
Horváth Lajos, Stenczer Béla, Köles Ferenc, Zayzon
Zsolt, Németh János, Ottlik Ádám, Ujláb Tamás.

em angolszászoknak Oscar Wilde egy buktatót
csempészett a Bunburybe: a címbe – The Im -

portance of Being Earnest – rejtett szójátékot, amelyet
tökéletesen csak a németek tudnak megoldani, lévén
náluk az „ernst”-nek (komoly) és az „Ernst”-nek (Ernô)
még az írásmódja is azonos (itt legföljebb az a bibi,
hogy az elsôt kisbetûvel, a másodikat naggyal kezdik).
Nálunk hol a „Viktor”-ral kísérleteznek (tudj’ isten,
miért, nekem újabban sûrûn cseng a fülembe a József
Attila Színház zenés változatának egyik slágere:
„Szeretlek, Viktor, Viktor, Viktorom…”), hol a Gyôzô -

vel, hol meg, mint most, Nádasdy Ádám változatában
is, a Szilárddal. Az elsô név magyar jelentésével a leg-
több nézô nincs tisztában (egyébként rosszul teszik), a
Gyôzô meg a Szilárd pedig nem hangzik angolosan,
idegen test marad a szöveg szövetében (de mondhat-
juk, Wilde szellemében, a textus kontextusának is). 

No de ezért a kis problémáért, amely fölött a közön-
ség gondtalanul elsiklik, kár lenne lemondani a
Bunburyrôl, amely a legsikerültebb (arisztokrata be-
ütésû) polgári vígjátékok egyike. Abban a polgári ma-
gabiztosságban fogant, amely Machiavellitôl, majd
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