
H E R M A N N I S T V Á N

A kolozsváriak
vendégjátéka

Három egészen különböző produkció. Az
első a Fergeteg című romantikus játék (B. S.
Delavrancea), melynek középpontjában egy
Báthori Gábor-szerű figura áll. A második
Lovinescunak, a mai román drámairodalom
egyik legérdekesebb képviselőjének Egy
művész halála c. drámája - tipikus mai
művészdráma. Végül a harmadik Az ember
tragédiája. Tehát keresztmetszet a színház
életéből. Már maga a keresztmetszet jelleg
nehezíti a színészek, a néző és a kritikus
helyzetét. Még jobban megnehezíti ezt a
vendégjáték. Nem akarom mitizálni a genius
loci-t, de kétségtelen, hogy a színház
esetében, s talán még inkább a kolozsvári
színház esetében nagyon fontos tényező. S
ehhez még az járul, hogy a vendégjáték
során teljesen új kapcsolatot kell teremteni a
közönséggel, egyszóval átalakul az egész
színház. Nagyon kevés színtársulat, és
különösen kevés magas színvonalú drámákat
bemutató színtársulat képes a vendégjátékok
alkalmával megteremteni az atmoszférát.

Itt azonban ez végül is sikerült. Nem
azért, mintha már maguk a darabok is - Az
ember tragédiája kivételével - közel lettek
volna a Madách Színház közönségéhez. De
hamarosan közelkerültek. S ez a produkció
érdeme. Mert a kolozsvári színtársulat pro-
dukcióinak még a vendégjáték-légkör elle-
nére is volt valami egységes hangulatuk. S
ezt nem bontotta meg még az sem, hogy
néha a művészek nem tudták érzékelni a
Madách Színház sajátos térakusztikáját, ha
hangfoszlányokba veszett is egy-egy pilla-
natra a dialógus. Mégis, ez az egység végül
áttört. S ez nem utolsósorban a második
napon történt, mégpedig a vendégként fel-
lépő Kovács György egyéniségének átütő
ereje következtében. Az a stílus, melyet

Kovács a színpadra hoz, többé-kevésbé át-
hatja az egész társulat játékát. Valószínűleg
Kovács pedagógiai tevékenységének is ko-
moly része van ebben. Színpadra lépése
pillanatától hihetetlen erejű gondolati sodrás
indul el. A gondolat átjárja nemcsak a
hangsúlyokat, hanem a tekintetet, a gesz-
tusokat is. Az érzelmek hullámzásba jönnek
ugyan, de a hullámokat mindig a gondolat
veri. És ez a racionális szuggesztivitás (pa-
radox kifejezésnek tűnik, de Kovács játéka
esetében nem az) magával ragadja az egész
társulatot, még azokat is, akiknek szerepe
kimondottan az érzelmi reakciók kibonta-
koztatásában áll. Szinte karmesterként in-
tonálja, dirigálja összes partnerét, és azok
mint a legegységesebb zenekar szólamai,
szólaltatják meg saját hangjukat. De a saját
hangjukon beszélnek.

Az első este, a Fergeteg előadásakor még
csak éreztük ezt a lehetőséget. Ott a pro-
dukció középpontjában Senkálszky Endre és
László Gerő kettőse állott, mintegy meg-
osztva a színpadot, tiszta és tisztátalan
hangokra értékelve ezáltal minden hang-
nemet. Ez azonban a darab romantikus jel-
lege miatt nem bomlott finom árnyalatokra.
A következő estén, Kovács György
játékában éppen ezek a finomságok bonta-
koztak ki a Lovinescu-előadásban. A ren-
dező, Rappaport Ottó is sokkal inkább otthon
érezte magát a modern darabban és a
gondolat költészetére épülő drámában, mint
az inkább nagy színpadi jelenetek felé
orientálódó Fergetegben. S noha az Egy
művész halála című dráma korántsem min-
den vonásában azonos gondolati mélységű,
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a dialógusok sem mindenütt egyforma rit-
musban peregnek, és a cselekmény gyorsu-
lása is indokolatlanul akadozik, Rappaport-
nak sikerült ezeket a hiányosságokat rende-
zőileg retusálnia, és így a színpadi egységet
megteremtenie. Ami az előző este még csak
lehetőség volt, itt már valósággá vált. A kö-
zönség együtt lélegzett a darabbal és külö-
nösen az előadással. Liviu Popa díszlete is
ezt a hangulatot segítette elő, csodálatosan
tagolt mélységgel, sejtetésre felhasználva a
világítás összes lehetőségét. S így anélkül,
hogy előttünk állna, mégis szinte egyszerre
színpadon van nemcsak az előtérben levő
lakás, hanem a háttérben sejtett műterem, és
a színpadon külön játék képződik lakás és
műterem között. Más az emberek hangulata,
ha a műteremből lépnek be a la-. kásba,
mintha az utcáról érkeznek, és így a
műterem levegője szinte áthatja a játék
minden mozzanatát. S erre épített a szobrászt
alakító Kovács György, mikor fiával
folytatott esztétikai vitájában, fiatal titkár-
nője iránt ébredő szerelmében egyszerre
jelenítette meg azt, hogy ő már beérkezett,
világszerte ismert művész, azt, hogy szob-
rászatának értékei már-már rutinmotívu-
mokba fordulnak át, és azt, hogy mi áll
konkrétan mögötte mint alkotás, a műte-
remben.

Ebben a játékegységben kiemelkedően
nagy szerepe van Kovács György alakítása
mellett Beness Ilona dadájának is. Nem-csak
azért marad ez az alakítás emlékezetes, mert
ízeiben, motívumaiban a két világ-háború
közötti színjátszás legjobb, legélőbb
hagyományait idézte fel a nézők előtt. Azért
is nehezen fogjuk elfelejteni Beness Ilona
dadáját, mert szerepének megfelelően az
egyedüli volt, aki teljesen ki tudta magát
vonni Kovács György játékának a vonzásá-
ból. Mert mindaz, amit gondolatilag Kovács
kifejt, indokolt, gondolattól vezetett gesztu-
sokkal aláhúz, az Beness Ilonánál népi köl-
tészetté válik. A szöveg szerint ugyan csupán
egykori neveltje köti a földhöz, mégis,
Beness Ilona alakításában az derül ki, hogy ez
a kötelék a népmesei fogantatású gon-
dolkodással együtt lehetővé teszi számára,
hogy még öregen is emberien és a maga

módján bölcsen tekintsen szét a világban. S
ezt a nagy kettőst méltán egészíti ki a
legfiatalabb nemzedékbe tartozó Nagy Réka
alakítása. Ő az, akinek szerepe szerint leg-
inkább a művész vonzásában kell élnie. De
éppen ezért sajátos közeledés-távolodás já-
tékot játszik. A szellemi vonzásban teljesen
felolvasztja saját egyéniségét, de a szellemi
vonzást egy pillanatra sem téveszti össze a
szexuális vonzalommal. Amikor a leginkább
rajongva néz a művészre, akkor is van sze-
mében, mozdulataiban valami disszonancia,
egy kis visszatartás. Erről egy ideig nem
lehet eldönteni, hogy szemérmességből
származik-e, kacérság-e az alapja vagy
pedig az, hogy szexuális szempontból termé-
szetszerűen taszítólag hat rá az idős mű-
vész. De ezzel a kétellyel, amelyet Nagy
Réka megteremtett bennünk, előkészíti a
feszültséget, és előkészít arra a lehetőségre,
amely a döntő ponton egyértelművé teszi az
alakításnak ezt a mozzanatát.

S ha az eddigiekben elsősorban az érté-
keket emeltük ki, akkor folytathatjuk ezt az
utolsó estének, Az ember tragédiája kolozs-
vári előadásának felidézésekor is. A sok vi-
tát, ellentmondást kiváltó mű kétségtelenül
új értelmezésben jelent meg a színpadon.
Mégpedig meglepő értelmezésben. A meg-
lepetés nem csupán abban áll, hogy Rap-
paport Ottó, aki ennek a produkciónak is
rendezője, elvetette mind az Arany János
által követelt ördög komédiája felfogást,

mind pedig a Babits által kifejtett, Madách
pesszimizmusára vonatkozó elképzelést. S
noha eddig is akadtak, akik optimista al-
kotásként fogták fel a Tragédiát, mintegy
nyersanyagként használva azt a rendezői
mondanivaló plasztikussá tételére, ebben a
radikalizmusban még aligha vitték keresztül
ezt a gondolatot.

Milyen következményekkel jár ez ? Az első
és legfontosabb az, hogy az egyes színek
mellékalakjainak szerepe még inkább hát-
térbe szorul, mint a szokásos Tragédia-
előadásokban. Emellett azonban háttérbe
szorul Lucifer alakja is. S Kovács György,
akinek művészetét, sőt az egész társulatra
kisugárzó szuggesztív erejét az előző estén
megcsodálhattuk, itt hirtelen belekerül a



rendezői elképzelés által intonált paradox
helyzetbe. Lucifer egyáltalán nem harcol sem
jogaiért, sem az ember megnyeréséért, még
csak gondolataiért és attitűdjéért sem.
Egyszerű rezonőrré válik. El kell mondania a
szövegét, a szöveg mögött áll egy jelentős
művészegyéniség, de nem állhat - az előb-
biekből következően - alakítás. Itt inkább
előadóművésszé válik, s hogy ez fölmaga-
sodást vagy degradációt jelent-e, azt döntse
el az olvasó. Gesztusai, melyek vonzottak és
taszítottak az előző nap, itt kísérőjelenségek
maradnak, mégpedig egy nagyon érdekes
színész, László Gerő, Ádám alakítója játé-
kának kísérőjelenségei. László Gerőt mind-
három estén láttuk. Egyszer robusztusan
kegyetlen és cinikus tudott lenni, de úgy
éreztük, hogy a romantika nem az ő műfaja.
A második nap már meggyőző volt, a mű-
vész távlatot vesztett szobrász fia alakjában.
Itt egy összeomlott, de összeomlásában is
magát kereső egyéniséget állított elénk.
Végül a harmadik napon, mint Ádám, hal-
latlan magabiztossággal építette fel az emberi
jövőben végső fokon bízó ember szerepét.
Állandóan megmaradt benne valami fanyar-
kesernyés hang is. De minduntalan föléje
tudott nőni ennek a hangnak, és játéka éppen
ezáltal vált érdekessé. Egy-egy pillanatra
önmagának is rezonőrje tudott lenni, majd
hallatlanul szépen átlendült ezen, és ismét
önmaga lett.

S még egy szó erről az utolsó estéről.
Hihetetlenül érdekes vonalú és nagyon
praktikus díszletet láttunk. Jules Perahim
díszletterve, illetve díszlettervei nemcsak
mozgékonynak bizonyultak, hanem mozgé-
konyságukkal belejátszottak a cselekmény-
be. S ezen a színpadtéren jelentek meg az
előbb jellemzett alakítások, valamint Vitá-
lyos Ildikó finoman megoldott Évája.

Tehát gondolatébresztő, értékes vendég-
játék volt a kolozsváriaké. A három nap alatt
a színházművészet sok értéke és sok
lehetősége jelent meg. És ezekből bizonyo-
san sok mindent fogunk hasznosítani, mint
ahogy a kolozsvári társulat is bizonnyal sok
mindent értékesít majd azokból a tapasz-
talatokból, amelyeket a magyarországi kö-
zönséggel való találkozás nyújtott.
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Az elnökség: Kibővített ülés keretében
megtárgyalja a gazdasági reform színházi
vonatkozású tapasztalatait. A megbeszélésre
meghívja az illetékes főhatóságok
képviselőit.

A titkárság: Megvizsgálja a Színháztudo-
mányi Intézet keretében működő színházi
propaganda csoport tevékenységének eddigi
tapasztalatait.
Megtárgyalja a művészeti díjak felterjesz-
tésére vonatkozó javaslatokat.

Az igazgatói tagozat: A főrendezőkkel
együtt meghallgatja a szakszervezeti ki-
fogásolási (vétó) jog alkalmazásáról szóló
ismertetést.
Megbeszéli a Rádió és a Televízió színházi
közvetítéseit szabályozó utasítás-tervezetet.

A rendező tagozat: Foglalkozik a Színház-és
Filmművészeti Főiskolán folyó oktatási
munkával és a Főiskola igazgatóságának
jelenlétében megteszi észrevételeit és ja-
vaslatait. Felméri a vidéki színházak hely-
zetét, a színjátszás problémáit, és a tagozat
véleményét a Szövetség vezetősége elé
terjeszti. Az anyag előkészítésébe bevonja a
vidéki színházak vezető művészeit.

A szcenikus tagozat: A Színháztudományi
Intézettel együttműködve elkészíti a Magyar
Tanácsköztársaság 50. évfordulójának
megünneplésére egy reprezentatív ki-állítás
tervét.

A dramaturg tagozat: Vitát rendez a dráma-
írók bevonásával „Abszurd dráma - abszurd
színház" címmel.
A többi tagozat bevonásával szélesebb körű
vitát rendez a nyugati drámairodalomban
jelentkező baloldali hullámról.


