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Romániai színházi képek

Romániában a színházművészet igen
fontos szerepet játszik a kulturális élet-
ben, tevékenysége túllép az intézmény
falain, és hatása, népszerűsége minden
értelemben jelentős. Általános jellemzés
helyett álljon itt néhány számadat az
1977/78-as évadra vonatkozóan: az ország
42 színházában 784 színpadi mű, köztük
315 premierelőadásra került sor. A
klasszikus és mai drámák arányát jól
érzékelteti, hogy 281 hazai és külföldi
klasszikus dráma mellett 403 a kortárs
darab, ebből 293 mai román drámaírók
alkotása.

Amikor mai román drámát mondunk, a
drámatermést két alapvető csoportra kell
választanunk: a történelmi témát tárgyaló
darabokra és az aktuális kérdéseket
vizsgáló drámákra. A történelmi témájú
művek is arra törekednek, hogy a múlt
eseményeit a jelen tapasztalataival
szembesítsék, és ezzel a ma élő ember
gondolkodásának formálásához, a tör-
ténelmi fejlődés törvényszerűségeinek, a
történelmi személyiség szerepének tisz-
tázásához járuljanak hozzá. A színház
tudatformáló, közművelődési funkciója
azzal is erősödött, hogy a hivatásos szín-
házak a színház falain kívüli tevékenység
számos, változatos formáját teremtették
meg. Az egy évvel ezelőtt első ízben
megrendezett Megéneklünk Románia
fesztivál keretében például eddig még nem
tapasztalt méretben alakult ki
együttműködés az ország hivatásos és
műkedvelő színházművészete között.

Most jártam először Bukarestben,
személyes tapasztalatom nem lévén, tá-
jékozódni igyekeztem: melyek azok az
előadások, melyek a bukaresti színházi
életet leginkább reprezentálják. A Bu-
landra Színházban mintegy tíz évvel ez-
előtt bemutatott Büchner-drámára, a
Leonce és Lénára hivatkozhatok, valamint
a szintén jó néhány éve színpadon lát-ható
P. Foster-műre, az I. Ers éb e t r e . Mind a
kettő Liviu Ciulei rendezése.
Megemlítendő még a Nemzeti Színházban
óriási szériát megért Egerek és emberek
vagy a Nottara Színházban ugyancsak tíz
éve bemutatott két Ghelderode, a Kolumbusz
Kristóf és az Escurial című egy-

felvonásosok. Meglepetésemet látva
azonnal megnyugtattak: tudnak frissen
bemutatott nagyszerű előadásokat is
ajánlani. A bukaresti színházi életben volt
ugyan egy kis hullámvölgy - mint időről
időre minden színházi életben -, de
mostanra felnőtt, megerősödött az új
rendezői gárda, s a bukaresti és az egész
romániai színházi életben újra pezsgés,
fellendülés várható. Dan Micu, Tudor
Marascu, Alexandru Colpacc, Dino Lér-
nescu, Alexa Vináriu nevét említették -
többek között.

Sajátos profil és játékstílus: a Bulandra

A Bulandra Színház fogalom: szintézist
jelez, azt a fejlődési folyamatot, mely a
háború utáni román színjátszás történe-
tében a túlságosan irodalomközpontú, de
a közönségre csaknem hatástalan, kezdeti
színházi előadások után, a hatvanas évek
elején jelentkező formai túlzásokon
keresztül a drámai szöveg és a színpadi
megvalósítás egyensúlyozásához vezetett.
Az ebből született játékstílust és az általa
meghatározott színházi profilt - Lea
Crişan asszony, irodalmi titkár
meghatározása szerint - modern realizmus
jellemzi, mely mindenhez mai szemmel,
az aktualitás felől közelít, és expresszív
színpadi látványban, érett, magas hőfokú
színészi alakításban ölt testet. Antik
klasszikusok nem szerepelnek a
repertoárban.

Marin Sorescunak, a fiatal költő és
drámaírónak, akinek Forrás című dráma-
költeményét ez évben a magyar közönség
rádiójáték formájában ismerhette meg,
Hideglelés című drámáját láttam most itt.
A XV. században játszódó mű a hatalom
természetéről szól, a mű az abszurditás
határát súroló parabola, melynek két
főszereplője van: a hatalma csúcsára jutott
oszmán birodalom hódító szultánja, II.
Mohamed (Virgil Ogaşeanu) és Vlad
Tepeş, aki bár a színpadon nem látható, a
dialógusokban szinte állandóan jelen van.
Olyan népvezér ő, akinek gondolatai,
akarata és érzései felkelő parasztjaiban
megsokszorozódnak és egységes,
ellenálló erővé kovácsolódnak.

A rendező, Dan Micu a hazai földet
védelmező felkelőket fehér ruhába öltöz-
teti, és balladai költőiséggel, folklórele-
mekben gazdag képekkel ábrázolja. Velük
szemben a szatíra eszközeivel érzékelteti
az előrehatoló hódító politika
mechanizmusát, a szultán gátlástalan
hatalmi szenvedélyét, szeszélyes öntelt-
ségét, melyet az udvar egyetlen reálisan
gondolkozó főura, a Vidini pasa (Ion

Caramitru) nem tudni mivel sért jobban,
azzal, hogy nem méltányolja a felség
szépírói tevékenységét, vagy hogy Ha-
vasalföld meghódításától próbálja vissza-
tartani. A szultáni udvarban raboskodó
bizánci előkelőségek cifra nyomorúsága, a
rég letűnt szép idők megkopott, fényűző
kosztümjei pedig Bizánc eljátszott
történelmi szerepén túl egyben már
előrevetítik a terjeszkedő török birodalom
későbbi bukását, a más népek ellen
irányuló nagyhatalmi törekvés meghiú-
sulását.

A változatos stiláris eszközök közül
hangsúlyozni kell a kosztümök szerepét az
előadásban. A csaknem csupasz szín-
padon, fekete háttérfüggöny előtt kizá-
rólag a legszükségesebb kellékek - ülő-
párnák vagy primitív berendezési tárgyak
- láthatók, így a ruházat az egyén, egy
szereplő csoport pszichológiai jellemzésén
túl egyben a díszlet funkcióját is betölti,
színpadképformáló tényező.

A múltból a mába, de még távoli hely-
színre visz az angol David Storey A farm
című drámája. Slattery farmer családjá-
nak, ennek a külvilágtól elzárt emberi
közösségnek összetartó ereje a modern
civilizáció okozta társadalmi változások
következtében egyre gyengül. Jelzi ezt a
fiatalok elvágyódása, kitörési kísérletei, az
apa megátalkodottsága, teljes elszige-
teltsége, melyet csak látszólag old fel az
ital. Nincsenek látványos fordulatok, éles
összecsapások az egy nap történetét
ábrázoló drámában, de a figurák közötti
kapcsolatok rajza az alakok belső világá-
nak olyan mélyebb rétegeit tárja fel,
annyira intenzív ábrázolását adja az őket
mozgató belső rugóknak, hogy az ma-
gasfeszültségű drámát hoz létre.

Sanda Manu rendezése a végig válto-
zatlan díszletben mozgó figurák pszicho-
lógiai ábrázolására, a bizonytalanság ér-
zését megjelenítő színészi alakításokra, az
egymást követő, lázas sietséggel, ideges
nyugtalansággal végrehajtott lát-
szatcselekvések kidolgozására összpon-
tosított. Sikerült jól érzékeltetni az egyes
családtagok egymástól elkülönülő
mikrovilágát, másrészt olyan sajátságos
atmoszférát teremtenie, amelyben a leg-
hétköznapibb dolgok, gesztusok is kü-
lönös jelentőséget nyernek.

Ecaterina Oproiu elsősorban újságíró,
filmkritikus. Két drámáját játszották ed-
dig: első a Nem vagyok a Eiffel-torony
külföldön is sikert aratott. A most be-
mutatott második színpadi művének a
címe: Interjú; alapanyagát a 3 x 8 és a
végtelen című kötetben összegyűjtött ri-



portjaiból írta a színház felkérésére. A tár-
sadalom különböző rétegeihez tartozó nő-
típusok személyes sorsa érdekli, ez tárul
elénk a színpadon. A nemzetközi nőnap
ünnepi televíziós műsora számára készít
riportokat a riporternő (Gina Patrichi) és a
riporter (Octavian Cotescu), korábban férj
és feleség, akiknek magánéleti válságát
kiváltó okok közvetlenül kapcsolódnak a
riport-beszélgetések során érintett
problémákhoz. A televíziós stúdióban, a
felvételek szünetében, az ilyenkor elsza-
baduló sürgés-forgás közepette a riporter-
nő és a riporter - hol drámai, hol ironikus
hangon - kettejük érzelmi megpróbáltatá-
sairól beszélgetnek, és egy ilyen alkalom-
mal hangzik el Gina Patrichi virtuóz inter-
mezzója a női jogokról és a nőiességről,
mint két egymást csaknem kizáró foga-
lomról, és ugyanezek a témák visszhang-
zanak más-más előjellel a különböző női
figurákkal folytatott beszélgetésekben.
Mindezekből árad annyi tanulság, hogy
hozzásegítse a két embert személyes sor-
suk rendezéséhez és az együttes újrakez-
déshez.

A színpadon, a televíziós stúdióban
induló cselekmény helyszínváltásai egyet-
len - nyitható-összehajtható emelvény
átalakításával zajlanak, és néhány jelleg-
zetes kellék segítségével pillanatok alatt új
játéktér jön létre. Ecaterina Oproiu
dokumentumjátékot írt, a rendező, Cătălina
Buzoianu a különböző síkokon folyó
játékból filmszerű megoldásokat,
vágásokat is alkalmazva, koherens szín-
padi produkciót hozott létre. A megjelenő
női figurák jellemrajza, az egyes élet-
sorsok drámaiságának érzékeltetése révén
az előadás elkerüli a dokumentarizmus
felületességét, és valóságosan mai,
szembesítő és állásfoglalásra késztető
színházi élményt nyújt.

Maí téma - meditációk a történelemről

Vegyesebb érzéseket kelt a nézőben Iosif
Naghiu ismert drámaíró legújabb, A
sikerembert segíteni kell című mai témájú
darabja a Nemzeti Színház elő-adásában.
Paul Bortnovschi pazar kényelemmel
berendezett, nagypolgári otthon-belsőt
idéző színpadán érdekesen indul a
cselekmény. A hosszú távollét után
hazatérő férjet (lon Marinescu), aki
vidéken nagy építkezést irányít, otthoná-
ban felesége, gyerekei, barátja nem a
megszokott örömmel fogadja. A férfi
azonnal felfigyel környezete különös
viselkedésére, és felesége tartózkodását
sem tudja mivel magyarázni. A szembe-
sítés, melyet felfokozott várakozás előz

meg, elkerülhetetlen, és a társadalmi elkö-
telezettség és a magánélet problémáinak
párhuzamba állításával a családon belül
jelentkező, de eddig leplezett ellentétek,
generációs szemléleti különbségek feltá-
rását ígéri. Ezzel szemben az igazi
ütközések helyett maradnak a külsődleges
meg-oldások, mert kiderül, hogy a
feszültséget csupán félreértések idézték
elő, melyek-nek eloszlatása elegendő
ahhoz, hogy a megbillent családi
egyensúly helyreálljon.

A Nemzeti Színház a nagy klasszikusok
drámáinak hagyományos játszóhelye.
Dürrenmatt ugyan nem számít még ide,
mégis a Nagy Romulusának színpadi
megelevenítésében kifejezetten klasszi-
cizáló formai keretek - a bábu merevsé-
gével mozgó udvaroncok, omladozó, de
még antik mellszobrokkal díszített fal-
maradványok, minden hófehér színben
jelzik a történelmi kor, az utolsó pilla-
natait élő római birodalom külsőségeit.
Az élet és a történelem határhelyzetében
mindent és mindenkit a hatalomhoz valló
ragaszkodás, az igazságtalanságok fenn-
tartása, a pusztítás szándéka mozgat.
Ebből a közegből imponáló emberi
méltósággal emelkedik ki a történelem
felett meditáló Romulus, aki a dürren-
matti, ironikus történelemszemléletnek
megfelelően nemcsak ítéletet mond min-
den hódító politikai hatalom, erőszak és
értelmetlen emberáldozat felett, de gro-
teszk viselkedéssel, gesztusokkal a ha-
lálraítélt birodalom bukását még sietteti
is. Radu Beligan játéka tele van intellek-
tuális fölénnyel, bölcs belenyugvással és
színpadi eleganciával. Alakításában a
történelmi személyiség köré font mitikus
ködkép foszlik szét, és helyét a történelem
mozgástörvényeit felismerő kissé szkep-
tikus, de derűs filozófus foglalja el.

Érdekes tapasztalat volt ezek után a
Giuleşti Színház előadásában Dürrenmatt
másik drámáját, a Shakespeare János
királyából átírt művet végignézni. A. da

rab cselekménye János királyt (Corado
Negreanu) abban a szorult helyzetében
eleveníti meg, melybe a Fülöp király által
vezetett franciák és Ince pápa követe,
Randolfo bíboros fellépése kényszeríti, és
amelyből megpróbál kikerülni úgy, hogy
hallgat a Fattyú, Faulconbridge Fülöp
tanácsaira. Ezek a tanácsok azt sugallják,
hogy nekünk, embereknek vigyáznunk
kell, mert ha nem az értelemre hallgatva
tesszük dolgainkat, a következmény
anarchia, háború, pusztulás. A világot az
értelemnek kell kormányozni, még ha a
világban az értelmes cselekvés
lehetőségei korlátozottak is.

A rendezés Letiţia Popa munkája, a
legjobb értelemben vett politikai színház
jegyében, olykor groteszkebb
eszközökkel a politikai masinéria, a
történelmi legenda demitizálása, a
politikai hatalom gátlástalansága és a
háborús erőszak mellett az anyagcsere
szintjén megrekedt létezést, a
nyárspolgári családi perpatvart egyaránt
ábrázolni tudta.

Sajátos profil és játékstílus: a Bulandra

A marosvásárhelyi Állami Színház ma-
gyar és román tagozatának előadásai,
melyekhez valójában a Szentgyörgyi
István Színművészeti Főiskola stúdiójá-
nak előadásai is kapcsolódnak, igen
érdekes képet nyújtanak. Az erdélyi ma-
gyar színházakban, de általában véve a
romániai színházakban általános gyakor-
lattá vált a művészek cseréje. Harag
György, aki jelenleg a kolozsvári Állami
Magyar Színház rendezője, az évad elején
Marosvásárhelyen a színház magyar tago-
zatán Sütő András Vidám sirató egy
bolyongó porszemért című komédiáját ren-
dezte, a román szekcióban pedig Dan
Jitianu, a fővárosi Bulandra Színház
díszlettervezőjének közreműködésével
Szuhovo-Kobilin Tarelkin halála című
színművét állította színpadra. Ugyaneb-
ben az időben Dan Alecsandrescu, a vá-

Dürrenmatt: Nagy Romulus című drámájának előadása a bukaresti Nemzeti Színházban. Középen

Radu Beligán



sárhelyi színház igazgatója Kolozsvárott
rendezett.

Harag György személye elválasztha-
tatlan a mai erdélyi magyar színjátszástól:
nincs talán olyan magyar színház, ahol ne
rendezett volna, Sütő András legtöbb
színpadi művét ő állította szín-padra - a
legújabbnak, a Káin és Ábelnek nemrég
zajlott le Kolozsvárott a bemutatója, a
főiskolás hallgatók irányításával is
foglalkozik. Vásárhelyi tartózkodásom
alatt Shaw Szerelmi házasságának befejező
próbáit vezette, majd Szabadkán a Tartuffe
bemutatóját készítette elő. Mind-ezekből
fogalmat alkothatunk szakmai
hozzáértéséről, hivatásszeretetéről, lan-
kadatlan energiájáról.

Nem kis szerepe van abban, hogy a
vásárhelyi színház oly előkelő helyet
foglal el az ország színházművészetében.

Az új Sütő-komédia, a Vidám sirató ...
rendezésén érződik a két alkotóművész
között kialakult évtizedes kapcsolat ha-
tása, az, hogy Sütő András komédiájának
szövege jelentette azt az irányvonalat,
melyhez a közös munka során és szenve-
délyes viták után Harag György, Hunyadi
András társrendezővel együttműködve
újra és újra visszatért, és a színpadi lát-
ványt is ebből bontotta ki.

Fügedes (Tarr László) öt
férjhezmenendő lány apja, özvegységben
élő, be nem teljesedett vágyaktól
megpróbáltatott férfiú, a magánboldogság
ígéretétől el-kábulva a Prédikás
(Lohinszky Loránd), a hamis próféta
hívévé szegődik, és lányait is maga után
akarja vonni. A lányok azonban nem mind
hajlandók apjuk követésére, sőt egyikük,
Lenke, akit szerelmese, Miklós még
állhatatosabbá tesz, fel is lázad. A
„bolyongó" pályára készülődő Fügedes
gondjait az is tetézi, hogy a Prédikással
együtt kell versengenie a csinos Somosiné
kegyeiért, aki pedig csak hitegeti a két
epekedő lovagot. Fügedes minden
indulatával a farsangoló legényekkel
felvonuló Miklós fiú megleckéztetésére
készülődik. Mint-hogy azonban a várt
pillanatban nem ő érkezik, helyette,
félreértés következtében, csúfos
körülmények között a szélhámos-rajongó
próféta, a klasszikus nagy szemforgató
figurák mai mezőségi változata, a
Prédikás esik áldozatul. Fügedes pedig
megkezdi a „létükben együvé tartozók"
világán kívüli bolyongását.

Sütő András darabja a paraszti élet és
gondolkodás átalakulásának komédiája. A
műfajt itt a legszélesebb értelmében kell
felfogni, melyben a magvas gondolatiság
és a ködös álbölcselkedés, a mozgal

mas szituációk és a népi játékosság, fonák
jellemek és az átmeneti kor halványabban
egyénített figurái egyaránt helyet kapnak.
A komédia gondolati lényege, hogy az
embernek közösségben és nem attól el-
szakadva, magánboldogság után futva,
hanem saját helyét a hozzá hasonlók kö-
zött megkeresve és önmaga sorsát vállal-
va kell élnie.

A színpadra állítás kifejezési eszközei
igen invenciózusak, A mezőségi domb-
világ színpadra varázsolt, félgömbre em-
lékeztető egyik darabja, aljában Fügedes
otthonával, egyszerre reális és meseszerű
díszlet, a lányok átmeneti divatot követő,
se nem paraszti, se nem városi, színes
ruházata egy változó világot és a benne
élő emberek átalakulását jelzi; a kellékek
mint a hatalmas nyitó zabáláshoz fel-tálalt
„szerek", vagy a testi fenyítéshez
szerkesztett farbarúgó gép a komikus
hatást vannak hivatva megteremteni; a
karneváli felvonulás, a maszkok, a vissza-
térő refrénű énekek folklórelemekként a
játék eredetiségét, a színpadi látvány
kiteljesedését segítik elő.

A Ripacsok szakája című dráma szerzője
Romulus Guga, vásárhelyi író és költő.
Regénye, a Halál utáni élet hazánkban is
megjelent. A dráma a Lambi famíliáról
szól, egy családról, melynek életéből
hiányzik az őszinteség, lételemük a
hazugság. A háború befejezését követő
zűrzavarban a családfő fivére kompro-
mittálta magát, majd ezt követően halál-
híre kelt. Helyét az ebédlőasztalnál azóta
is az elhunyt családtagot megillető leta-
kart üres szék jelzi. Most az orvos fiú
feleségének vajúdása hozza össze őket,
mivel a családi hagyományok és azok
őrzője, az Apa - Stefan Moisescu egy
tömbből formált, kiemelkedő figurája -
azt kívánják, hogy az új jövevény az
otthon falai között jöjjön világra. Mind-
nyájan tudják, hogy a fivér életben van,
hogy hazugságban élnek, és hogy a halál-
hírt mennyire egyéni érdekeiknek meg-
felelően nyugtázták.

Az éjszakai várakozás izgalmai, páro-
sulva a mindnyájukban meglevő belső
feszültséggel, nyugtalanító kérdések, vá-
daskodások sorát indítja meg. Az apai
zsarnokság ellen lázadó fiú, Coriolán, aki
nem bírja elviselni a hamis szerep-
játszást, hatásos, bár retorikától nem
mentes kitörésekben döbbenti rá a töb-
bieket, hogy elérkezett a pillanat, amikor
le kell számolni eddigi hazugságaikkal,
önmaguk miatt elsősorban, és azért is,
hogy a jövevény hazugságtól mentes,
tiszta légkörben jöjjön a világra.

A rendező, Dan Alecsandrescu, az
akciókban nem bővelkedő dráma meg-
rendezésénél a szituációk feszült atmosz-
férájának megteremtésére összpontosított,
és nem annyira a jellemek pontos rajzára,
mint inkább a hazugság, a szerepjátszás
természetének érzékeltetésére törekedett.
Ezt a célkitűzést sikeresen oldja meg.
Egyes jelenetekben azonban a terjedelmes
dialógusok közötti szüneteket mozdulatlan
hallgatás és nem színészi játék tölti ki.
Emiatt az előadás esetenként statikussá
válik, a játék ritmusa esik.

Aktuális gondolatiság és látvány

Az előbbi néhány kiragadott példával a
román színházművészet egyes jellemző
vonásait igyekeztem érzékeltetni. Min-
denekelőtt az elkötelezett művészi gon-
dolatiságot, melynek közvetítése nélkül a
színház a társadalmi megrendelésnek nem
tud eleget tenni. Másik fontos mozzanat a
kortárs jelleg, a mai emberhez szóló és
benne visszhangzó gondolatok, érzések,
indulatok megelevenítése.

A kortársaknak szánt drámai alap-anyag
tisztelete jellemzi a színpadi meg-
valósításon munkálkodó alkotógárdát. Bár
az igen változatos kifejezési eszközökkel
tevékenykedő rendezők eltérő színpadi
gyakorlatot követnek, az igazság keresése,
a színpadi hatás fokozása, a látvány
nyelvének tartalmi gazdagítása és
különösen az energikus, dinamikus
színészi játék expresszivitása révén to-
vábbra is a román színházi iskola általános
ismertetője marad.

E számunk szerzői:

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Magyar
Televízió munkatársa

DURÓ GYŐZŐ, a Szolnoki Szigligeti
Színház dramaturgja

ÉZsIÁs ERZSÉBET, a Kulturális Minisz-
térium főelőadója

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MAGYAR FRUZSINA, a kecskeméti Ka-
tona József Színház dramaturgja

NAGY PÉTER, a Nemzeti Színház igaz-
gatója

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NYERGES LÁSZLÓ, a Színházi Intézet
munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész
RÉVY ESZTER, a Fővárosi Művelődési

Ház színházi referense
RÓNA KATALIN újságíró, a Hungarian
Travel Magazine munkatársa

SZAKOLCZAY LAJOS újságíró, az Új
Írás munkatársa

ZÉTÉNYI LILI újságíró


