
önöknek, akik ma este egybegyűltek«
hangsúlyozásával. Es ettől a meggyőző-
désemtől nem állt szándékomban eltérni
emlékművet állító próbálkozásom során
sem, amely nem akar szoborrá mereved-
ni, és amelynek élőnek kellene lennie,
legalább megközelítőleg úgy, ahogy a jó
emlékek élők lehetnek. Ezeknek néha
sikerül megragadniok a modell szelle-
mét."

A Kettős közelkép nem életrajzi játék, nem
történelmi leírás. Daněk szinte el-
bűvölten mutatja be a gondolatok és pár-
beszédek összefüggéseit, melyek kon-
frontációjában ábrázolja a húszesztendős
érlelődés szituációit, és készteti gondol-
kodásra a nézőt Engels nagyságáról.

A Cseh dráma 86 természetesen már is-
mert és bemutatott művek alkotómű-
helye is. A Pásztorok éjszakája századik
előadása felé közeledik a Nemzeti Szín-
házban, és Rousseau-ról szóló drámája
mellett Josef Boučeknek van egy családi
kamaradarabja is, a Kibújni a bőrödből, (a
chebi színház dramaturgiájának gondo-
zásában), egy Cirillről és Metódról szóló
játéka Most, valamint még egy kamara-
drámája, A város, ahol esik az eső Opava
számára.

Százas széria felé halad Miroslav
Horníček Egy kis éji leltárja, a Prágai
Városi Színházak cseppet sem lankadó
érdeklődésű közönségének kedvence,
miközben szerzője, a fáradhatatlan író-
komédiás megírta a Beszélgetések

Hamlettelt, a Riportok Juanrólt és a Romeo

és Júlia zsebszínházi változatát a Prágai
Városi Színházak rendhagyó repettoárja
számára. A Ketten a mezőn Hradec Králo-
véban arat újabb sikereket, és Ausztriában
készülnek a darab bemutatására.

A gondolat és forma keresése az 1986/
87-es évadban további mozgást, alkotói
erőfeszítéseket ígér, amelyek nehezen
hasonlíthatók össze a korábbi idősza-
kokkal, bármilyen szempontok szerint
próbáljuk is rendszerezni és dokumentálni
az írók és a színházi dramaturgiák közös
eredményeit. A legfontosabb tény a dráma
szövegéből és az előadásból következik,
az tudniillik, hogy a gondolat-hoz és a
formák kialakításához vezető út nem
maradhat lezárva és nem korlátozható.
Elég sok idő telt el az erőgyűjtéssel és a
felkészüléssel ahhoz, hogy végre szót
kapjon korunk, és eljussanak legfontosabb
üzenetei a kortársakhoz.

Balogh Géza fordítása

KÁNTOR LAJOS

A színház élete

Kolozsvári jegyzetek

Színházaink ünnepi arcát jól ismerjük. A
néző számára egyébként a színház fogalma
többnyire az ünneppel kapcsolódik egybe;
nemcsak a sok évtizede ki-tartó nyugdíjas
bérlők, hanem az ifjúsági, egyetemi és
gyári bérletelőadások közönsége is
általában ünneplőbe öltözik, akár a
földszintre, akár a karzatra van megváltott
helye. Az esetek többségé-ben a „terepen"

levő - tehát munkáját végző - kritikus sem
rendbontó, legfeljebb a próbaszakasz
idején gyűjtendő előzetes információk,
benyomások érik hanyagabb civilben a
mindvégig sötét nézőtéren, a letakart
széksorok között. És, tisztelet a kivételnek,
abban sem igen különbözik nézőtársaitól,
hogy egy-egy színházi produkciót egyet len

előadás alapján ítél meg, legyen az
bemutató vagy (főként „vidéken")
valamelyik épp kapóra jött, szabad estét
kitöltő helyi műsor, esetleg vendégjáték. A
visszhang, a kritikai megméretés így
nemegyszer esetleges, mert figyelmen
kívül hagyja, hogy az előadás időben és

térben létezik - ugyanaz a produkció
esetleg nem ugyanaz.

A színháznak, azon belül az egyes
előadásoknak is megvan a maguk külön
élete, amelyet ugyanúgy lehet és érdemes
elemezni, mint a színházvilág körül-
rajongott, reklámozott főszereplőjét, a
premiert. Ezúttal szóljon tehát a krónika a
színház életéről, ám korántsem a
képeslapok pletykaéhes olvasóinak igé-
nyeihez igazodva, hanem egy (több) kol-
lektív alkotóműhely munkájának vala-
melyes ismeretében, egy közösségi szín-
házeszmény etikai-esztétikai szempontjait
tartva szem előtt akkor is, amikor látszólag
szervezési feladatok, személyi kérdések,
„kulisszatitkok" kerülnek szóba. E
vizsgálódás elkövetője, a dolgok
természetéből következően, első-sorban a
kolozsvári színházakat ismeri közelebbről,
szülővárosában adódott és adódik a legtöbb
alkalma vissza-vissza-térni egy-egy
előadáshoz, akár csak egy-két
felvonásnyira bepillantani a száz-
kilencvennégy éves magyar társulat mai,
sétatéri nézőterére vagy a román Nemzeti
Színház patinás épületébe, megállni

a páholy sötétjében, hónapról hónapra
figyelemmel kísérni a különböző nemze-
dékekhez tartozó színészek jelenlétét
(vagy hiányát) Senkálszky Endrétől és
Orosz Lujzától Dorel Visanig és Catrinel
Dumitrescuig, Silvia Ghelantól Keresztes
Sándorig. Példáink többsége így helyi
jellegű (végül is: minden példa valahol
az, később válik híressé!), de országos és
világtávlatoktól nem független. Rólunk
van szó, mindazokról, akik hiszünk a
színházban, a színház lehetőségeiben,
'társadalmi nevelő funkciójában.

Színházi karbantartás

A világirodalom nagyjainak, nemzeti
klasszikusoknak többé-kevésbé állandó
jelenléte színházainkban elvárt, természetes
jelenség, mint ahogy azt is természetesnek
tartjuk, hogy a legjobb hazai kortársak
drámai szövegei ismételten fel-
hangozzanak különböző városok különböző
színpadjain. Az 1984-85-ös romániai színi
évad eseményeire, eredményei-re
visszatekintő kiadvány, a bukaresti Teatrul
folyóirat Gong '86 című évkönyve például
elismeréssel nyugtázza a közelmúltban
elhunyt Horia Lovinescu s a már ugyancsak
lezárt életművű Teodor Mazilu színpadi
alkotásainak bemutatását az évenként
megrendezésre kerülő fesztivál országos
szakaszán (az Élet és halál játéka a
hamusivatagban című Lovinescu-művet a
szatmári Északi Színház magyar tagozata
vitte sikerre, Ács Alajossal a főszerepben)
vagy olyan dráma-írók részvételén, mint D.
R. Popescu, Titus Popovici, Tudor
Popescu, Dumitru Popescu, Ecaterina
Oproiu. Az évadok persze nem válnak el
egymástól mereven, s főként a fővárosi
színpadokon megszokott jelenség, hogy
némelyik előadás éveken át műsoron
marad. „Vidéken", azaz ott, ahol jóval
kevesebb lakosból verbuválódik a színházi
közönség, inkább csak a szórakoztató szán-
dékú produkciók lesznek (ideig-óráig)
repertoárdarabbá, az ötvenes vagy éppen
százas szériák merőben ritkák, és bizonyos
műfajhoz, kötöttek.

A rendezők többsége ennek tudatában
dolgozik, és munkabefektetésben is csak a
feltétlenül szükséges kockázatot vállalja.
Harag György ebben a tekintetben
kivételnek számított. Ludmila Patlanjoglu
bukaresti színikritikus a már idézett
Teatrul-évkönyvben „a szín-pad nagy
varázslójá"-ra emlékezve ma-gát Haragot, a
kolozsvári Állami Magyar Színház 1985
nyarán meghalt rende-



zőjét szólaltatja meg, művészetének jel-
lemzésére: „A színház matematika - je-
lentette ki nemegyszer Harag mester. - Az
alkotás kínjaihoz rendre van szükség. Ha
nem vagyunk urai a szövegnek és a
mozgásnak, az előadás beszennyeződik,
degradálódik. Ha biztos pillérekre épült,
öt-hat évig is ellenáll," Búcsúját

a színháztól és az élettől már súlyos bete-
gen, ugyanezzel a biztonsággal és tuda-
tossággal szervezte meg - igaz, nem
kolozsvári társulatában, hanem a maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház román tago-
zatának művészgárdájával: a Cseresznyés-
kert csehovi világát úgy sikerült a maga
művészi önkifejezésévé is tennie, hogy

az sok ezer nézőnek válhatott és válhat
még hosszú ideig személyes élményévé.

Korábban ez a rendezői varázslat a
legteljesebben talán az Egy lócsiszár
virágvasárnapja előadásában sikerült Ha-rag
Györgynek. Nem csupán statisztikai,
hanem szociológiai, pszichológiai és ter-
mészetesen esztétikai tény, hogy Sütő
András mindmáig legjobb (történelmi)
drámája tizenegyedik éve él a sétatéri
színpadon, s ezalatt egy csöppet sem
szennyeződött be, nem degradálódott,
ellenkezőleg, a kleisti forráshoz méltóan
veretesebbé, visszhangosabbá vált. Hány
szereplő cserélődött ki az 1975. évi be-
mutató óta! Az életét a színpadnak áldozott
Péterffy Gyula helyébe Csiky András
került (Müller fontos szerepébe),
ki akkoriban még nem is volt e társulat

tagja; Balogh Évát előbb Orosz Lujza
helyettesítette, majd az ő nyugdíjba
vonulása után Kakuts Ágnes lépett he-
lyébe; Pásztor Jánostól Czikéli László-nak
kellett átvállalnia a szerepet. És hány
gyerekszereplő érett közben férfivá,
serdülő ifjúvá ... De nyilván nem múlt el
nyomtalanul a megmaradt főszereplők
fölött sem egy hosszú évtized. A varázs-lat
mégsem tört meg: Sebők Klára és Héjja
Sándor hitelesen jelenítette meg az ifjú,
még mindig egymásba szerelmes
házaspárt, Vadász Zoltán a féktelen lázadó
indulatot hitette el tökéletesen, László Gerő
tekintélyt parancsoló maradt. A
legmeglepőbb talán mégis Senkálszky
Endre Tronkai Vencel bárója: túl a
hetvenedik életévén, Senkálszky nemcsak
fizikailag bírja nagyszerűen e próbára tevő
színészi feladatot, hanem a már annak
idején jól kidolgozott alakítást sikerült új
színekkel, mélységekkel árnyalnia, tovább
gazdagítania. De mind-ez, bármily
példamutató, csak részlet-kérdés : a döntő
az előadás egész struktúrájának,
atmoszférájának a megőrzése, sőt fokozása.
Ez pedig csak eszmeileg-formailag világos
és határozott rendezői elképzelés és
kidolgozás esetén lehetséges; egy-két (vagy
több) felújító próba - ráadásul Harag
hiányában - csupán azt erősíthette, ami már
eredetileg (ki-tűnően!) megvolt.

Hasonló jelenségnek lehettünk tanúi A
szerető felújításakor. Lőrinczi László
szövege nyilván nem mérhető irodalmi
jelentőségben, drámai súlyban a Sütőéhez,
itt tehát egyértelműen a színpadi játék
varázsának kell tulajdonítanunk az évek
múltával megismételhetőnek bizonyult
nagy színházi estét. Valami mégis
változott: a bemutató idején

a

Mrożek: Tangó (kolozsvári Állami Magyar Színház). Csiky András (Stomil) és Barkó György (Eugenius)
(Kántor László felv.)



(1983-ban) Orosz Lujza toronymagasan
emelkedett ki a többségükben jó vagy
legalábbis elfogadható teljesítményt nyújtó
színésztársak közül; akkor vitat-hatatlanul
főszereppé nőtt alakítása sem-mit nem
halványult, szöveges vagy né-ma játékai
most is egy letűnt életformát, egy
visszataszító magatartástípust jellemeztek
gyilkos erővel. Ezúttal azonban Darkó
György, Czikéli és Sebők fokozottan
közelített hozzá, Héjja Sándor pedig élettel
telítette a nem túlságosan hálás, íróilag
szinte csak jelzett, színészileg korábban e
jelzésnél megmaradt szerepet. Feszes
előadás, lélegzetállító pillanatokkal: A
szerető így őrződik meg a színháztörténeti
emlékezetben, Harag György többi fontos
rendezése, korszakjelző munkája, az
Özönv íz e lő t t , a Szerelem, a Lócsiszár, a
Csillag a máglyán a bukaresti Teatrul de
Comedie színpadán sikerre vitt Szuhovo-
Kobilin-darab, A per és a legutolsó, a
Cseresznyéskert mellett.

Harag eltanulandó (eltanulható?) nagy
titka: munkatársainak (szcenográfusnak,
jelmeztervezőnek, zeneszerzőnek) teljes
mozgósítása, legfőképpen pedig együtt
dolgozása a szintén társalkotóknak te-
kintett színészekkel. Persze, neki sem
sikerült mindig „kiforgatnia" önmagukból a
darabhoz kiválasztott színészeit, nem
tudott mindenkit magával ragadni,
belehajszolni az önmegújulásba. (Láttam a
Káin és Ábe l egyik próbáján ilyenfajta -
végül is félsikert eredményező - makacs
kísérletét.) De feltétlenül színháztörténeti
igazság marad, amit - többek után Ludmila
Patlanjoglu is kiemel, Amza Peleát és
Törőcsik Marit idézve. Amza Pelea A per
előkészületei-nek végén nyilatkozta:
„Először történik meg velem, hogy azt
kívántam: bár ne érnének véget az előadás
próbái." Törőcsik Mari arról a hangulatról
beszélt, amelyet Haragnak sikerült
megteremtenie Osztrovszkij Viharának
próbáin; ebben a hangulatban a színész
örvendett egyéni létének, és elcsodálkozott
saját lehetőségein, képességein.

Azt hiszem, többekkel osztozom abban
a reményteljes várakozásban, amellyel a
magát Harag-tanítványnak valló, bár Harag
Györgytől mesterségbeli dolgokat
legfeljebb alkalmilag elleső - hiszen az
igencsak jó hírű bukaresti fő-iskolán
másoktól részben másokat tanult - Tompa
Gábor rendezői indulását követem. Nos, az
ifjú Tompa még koránál fogva sem hihető
olyan pedagógus-ren-
dezőnek, rendező-pedagógusnak, ami-

Héjja Sándor és Csiky András Sütő András: Káin és Ábel című drámájában (kolozsvári Állami Magyar
Színház) (MTI-fotó llovszky Béla felv.)

magukévá tették az egészre és a részre (az
egyes szerepekre) vonatkozó rendezői
elképzelést, az instrukciókat, az „átgyúrás"
mindén kínját, s végül olyan előadást
teremtettek, amelynek eszmei súlya és
művészi levegője volt. A Blaga- (Manole
mester) és a Bulgakov- (Iván, a rettentő),
részben a Feydeau-bemutató
(Zsákbamacska) után Az ártatlan próbái s az
elkészült mű pozitív visszhangjai
teremtették meg a Tangó igényes, új hangú
rendezéséhez a feltétlenül szükséges
előfeltételeket, az alkotómunka at-
moszféráját, mélynek eredményét Tompa
Gábor legutóbbi nagyszínházi rendezé-
sében láthattuk.

A mindig sok (főként belső) vitát,
kommentárokat kiváltó szereposztás ál-
talában a valós vagy vélt alkati sajátossá-
gok, no meg szervezési meghatározók
(párhuzamosan készülő produkciók, ter-
vezett turnék stb.) függvénye. De miért
tagadnánk Harag színháza, „csapata"

kapcsán már számtalanszor szó volt róla -,
hogy a rendezői ízlés, a kiküszöböl-
hetetlen szubjektivitás és a leküzdendő
szubjektivizmus ugyancsak befolyásolja
egy-egy előadás színészeinek kiválasztását.
Nyilván így történt a Tangó szerep-
osztásakor is. A „Harag-csapat" néhány

lyen Harag György volt; de kétségtelen,
hogy némelyik bemutatója, illetve a
hónapokkal előbb bemutatott előadás
„karbantartása" nem közönséges
reményeket ébreszthet az iránt, hogy szót
ért, szót értet színészeivel, sőt - a színpadi
szöveg írójával is. Bulgakovnak és
Blagának, Büchnernek és Caragialénak,
Albeenak és Mrożeknek természetesen
nem volt szüksége holmi rendezői
okításra; más kérdés, hogy a színpadi-
alkotói olvasat nem egyezik meg
tökéletesen, szóról szóra bármelyikünk
olvasói élményeivel - ha megegyezne,
szinte már szükség sem volna színházi
közvetítésre, rende-zői-színészi
interpretációra. De a kolozsvári Állami
Magyar Színház 1984-es ünnepi
bemutatója, Dehel Gábornak a fasizmus
feletti győzelem negyvenedik év-
fordulójára írt műve, Az ártatlan szín-
padra állítása beavatkozóbb részvételt tett
szükségessé a végleges színházi szöveg és
persze a hatékony játék kialakítása
érdekében. Az itthoni szakmai visszhang,
majd a konstancai fesztiválon aratott
siker, a díjak Tompa Gábort igazolták - és
igazolták a színészeket is, elsősorban
Csiky Andrást, valamint Vitályos Ildikót,
Vadász Zoltánt, László Gerőt, Héjja
Sándort, Toszó llonát, akik



- már az Iván, a rettentő ben Tompa Gábor
által is sikerrel kipróbált - tagja mellett
főszerepet juttatott annak a Keresztes
Sándornak, akivel már Marosvásárhelyt a
Mese az állatkertről (Zoo-story) be-
mutatásakor együtt dolgozott, és aki ott és
akkor bizonyította egészen kiváló színészi
képességeit. Az Artur alakítójának
megválasztásában érvényesült szub-
jektivitás nemcsak Keresztes tehetségé-
nek érlelésében, többirányú kibontásában
kamatozott - lényegében hasznára volt az
előadás egészének; a társra vágyó
nagyvárosi dühöngő (Zoo-story), a szín-
padi gumiember (Zsákbamacska) után a
kiábrándultságát, útkeresését terrorral
takaró ifjút láthattuk most tőle, a rendezői
koncepció szerves részeként. Partnerét -
kettős szereposztásban - Rekita Rozália,
illetve Panek Kati játszotta (a
bemutatkozás sorrendjében említjük őket).
Alkati különbözőségük ellenére
mindketten ugyanazt az Alát - az üres,
kéjvágyó, számító, romlott szépséget -
jelenítették meg; Rekita az első, Panek a
harmadik felvonásban volt hitelesebb,
elmélyültebben azonosuló a szereppel.
Pontozásos sportágban (mondjuk: ököl-
vívás) döntetlen körüli volna az eredmény,
legfeljebb 3:2 arányban lehetne
valamelyiküket győztesnek kihozni. Ám a
döntés itt tulajdonképpen fölösleges. A
lehető legjobb megoldás született: a két
Ala előadásonként váltott felléptetése -
ami egyrészt egészséges (művészi!)
rivalizálásra, munkára, odafigyelésre, fo-
kozatosan javuló teljesítményre kész-tette
a két fiatal színésznőt, másrészt fokozta a
közönség érdeklődését a kolozsvári Tangó
iránt.

Ebből a végül is pozitívan megoldott
esetből érdemes volna tartósabb követ-
keztetéseket levonni. Nálunk ugyanis a
kettős szereposztás eddig inkább csak a
vidéki kiszállások esetében érvényesült;
ha ugyanis az egyik színész beválik, a
másikat már nemigen próbálják ki,
többnyire csak a színlap őrzi meg nevét az
illető előadással kapcsolatban. Mi-közben
tehetséges művészek olykor hó-napokig
vagy évekig statisztálnak .. . Tanulságos
eset történt a Kincses Elemér rendezte
Sirályban: Keresztes meg-betegedett, már
a bemutatót betegen játszotta végig; a vele
egykorú, de még jóval kevesebbet
bizonyítható Ander Zoltán fel volt ugyan
tüntetve a plakátokon másodszereposztású
Trepljov-ként, próba hiányában azonban
előadást kellett halasztani, amíg átvehette,
pár nap alatt a szerepet. Hogy már az első

alkalommal bebizonyosodjék, Anderhez
sokkal közelebb áll Trepljov figurája,
mint Kereszteshez - jobban érzi, követ-
kezésképpen jobban éli a figurát, mint a
mondhatni első pillanattól szinte vala-
mennyi darabban szerepeltetett, kivételes
tehetségű színésztársa. Hiába, az elő-
ítéletek a színház világát sem kerülik el
 éppenséggel nem kerülik el. A jó véle-
ményt és a rosszat - meg a közönyöset
(ami itt majdnem egyértelmű a rosszal)
 sokszor évek során át keresztként cipeli
magával a színész, nehéz átkerülni egyik
„listáról" a másikra. Ezért kellene
fiatalnak, idősebbnek több lehetőséget
biztosítani, nem utolsósorban élő kettős
szereposztásokkal is.

Színészutánpótlás - és a nagyok

Régi igazság, ma sem veszítette érvényét:
a színész a színpadon születik. A
főiskolán csak az alapot kapja meg
(remélhetőleg megkapja), a befogadó
színházban dől el, többnyire már az első
években, hogy mi várható a soros fiata-
loktól. Az utóbbi időben több színházunk
is szembetűnően fiatalodott élet-korban -
sajnos, ez nem jelent azonban minden
esetben szellemi fiatalodást is, vagyis a
megújulás ígéretét. Nagyvárad-ra,
Temesvárra, Sepsiszentgyörgyre például
egyszerre több ifjú végzett került, ám
megfelelő művészi összefogás, alkalom
biztosítása, korszerű rendezői irányítás
nélkül a fiatalok könnyen beszürkülhetnek
a környezetbe. Örömmel regisztráljuk a
kivételeket. Például A fátyol titkait,
melyben a Görgey Gábor által felújított
Vörösmarty-szövegre a szent-györgyi
színész-rendező, László Károly stílusos,
bájos-szellemes játékot szervezett
pályakezdő társainak, illetve a már
régebben számon tartott, sok jó alakí-
tásból ismert kollégáknak (Molnár Gi-
zellának, Bálint Péternek, Kőmíves Mi-
hálynak). Talán bocsánatos bűn, ha ez-
úttal nem az idősebbek alkotásainál idő-
zünk, hanem Adorjáni Zsuzsa (Lidi, a
szobalány) és Debreczy Kálmán (Kacor)
felszabadult játékosságát, bővérű humorát,
komédiázókedvét dicsérjük
 hasonló folytatásban reménykedve.

Pár évvel ezelőtt Marosvásárhelyen
láthattunk színházújítónak ígérkező stú-
dióelőadást; a Vörösmartyéval gyökeresen
ellenkező, modernül nyugtalanító szöveg-
és gesztusvilágból építkező, az amerikai
nagyvárosi elmagányosodást színpadra
állító Zoo-storyt. A bukaresti főiskola
rendezőszakáról frissen kikerült Tompa
Gábor lepte meg ezzel a be-

mutatóval - nem csupán a vásárhelyieket
Az előadásra, amelynek híre Amerikáig is
eljutott, nem térünk most viszsza, csak
annyiban, amennyiben szorosan
hozzátartozik fölvetett témánkhoz: a
fiatalodás, a megújulás lehetőségéhez s a
színészi tehetség érlelésének, beérésének
alkalmaihoz. Nagyon jól, a részletekig
menően emlékezünk az ifjú vásárhelyi
abszolvens, Keresztes Sándor játékára s az
ő féktelen iramával lépést tartó (hét évvel
korábban végzett) Zalányi Gyula pontos
reagálásaira. (A háttérben, még szinte csak
élő díszletként, tűnt fel az akkor főiskolás
Rekita Rozália.) Az az-óta is várt
marosvásárhelyi folytatást - váratlanul -
pár utcával odébb, a Szent-györgyi István
Színművészeti Főiskola hetedik romániai
magyar színházként működő Stúcliójában
kaptuk, most, 1986 tavaszán. A Mese az
állatkertről alkotói kollektívájából hárman
voltak itt jelen: Tompa Gábor, a díszlet- és
jelmeztervező Nagy Árpád, valamint
Zalányi Gyula. Egy nem túlságosan
jelentős szín-mű, az amerikai Stephen
Poliakoff Cukorváros című darabjának
bemutatására vállalkozott a főiskola, s a
színházi állásuk mellett betanító tanárok
(Tompa és Zalányi) siettek a diákok
segítségére. De nem akárhogyan. Teljes
művészi odaadással. A rockőrület
hangzavarában kibontakozott a
manipuláció drámája, egy életforma,
életszemlélet lényegi válsága, azon belül
pedig a kis-manipulálók (a lemezlovas) és
a manipuláltak (a tömegigény kiszolgálói
és a naiv rajongók) tragédiáját élhették át a
nézők. Tompa Gábor ezúttal sem a szöveg
egy-szerű eljátszására vállalkozott; eszmei
és művészi igényeinek megfelelően átszer-
kesztette, hatásaiban fölerősítette a drámát.
A testileg-lelkileg nyomorult, de csak az
utolsó pillanatban lelepleződő disc-jockey
figuráját Zalányi Gyula azzal az átéléssel,
már-már elviselhetetlenné fokozott
szuggesztivitással játszotta el, amelynek
ígéretét még a hetvenes évek közepén
adta, Nagyváradon, amikor a Plenzdorf-
mű, Az ifjú W. újabb szenvedései kitűnő
előadásának főszerepében be-robbant
színházi világunkba. Láttuk Zalányit azóta
is jónak (legutóbb például a Zűrzavaros
éjszakában, egy hamisítatlan Caragiale-
figura megtestesítőjeként, szintén a fiatal
Tompa marosvásárhelyi rendezésében),
ám a színészi eszközök ilyen gazdagságát,
a harsányságban is ökonomikus hang- és
mozdulatrend-szert ritkán láthatjuk ilyen
szinten érvényesülni színpadon, A
főiskolások szá-



mára Zalányi-szintű alakítást látni, sőt
tanáruk mellett részt is venni a produk-
cióban - alighanem az elképzelhető leg-
jobb iskola. A stúdióbeli Cukorvárosban
látottak közül Sebesi Karen Attila és
Szász Anna máris „profitált" e lehető-
ségből, igencsak észrevétette magát - a
kifejezés esztétikai értelmében, de társaik
is igazodtak a nagy közös játékhoz. Így
született meg, Nagy Árpád ismét ötletes és
funkcionális, metaforaértékű díszletei
között, az utóbbi, évek egyik legjobb,
mert legfiatalosabb, legtisztább
eszmeiségű színpadi előadása.

A „legjobb"-bal persze csínján kellene
bánni, hiszen épp a Cukorváros szom-
szédságában látható a hónapok óta ha-
talmas közönségsikerrel játszott, a világ-
színpadokon évtizedek óta népszerű,
tökéletesen szerkesztett Albee-mű, a Nem
félünk a farkastól. A marosvásárhelyi
színháznak és a főiskolának ez is közös
produkciója (az egyik szereposztásban a
fiatal házaspárt ugyanis Sebesi Karen és
Szász Anna játssza), ezt a játékot azonban
elérhetetlen magasból Lohinszky Lóránd,
a vásárhelyi Nemzeti Színház vezető
színésze s a főiskola tekintélyes, tanára
uralja. Lohinszky-show, mondhatnánk
manapság divatos szóval, amelyben még
három jó szereplőre is szükség van; a
színházi teljesítményt (Farkas Ibolyával,
Zakariás Klárával és Győrfi Andrással)
nem itt kell méltatnunk, a fiatalokat
azonban alighanem nyomasztja Lohinszky
művészi villogása. Persze, az „iskola" így
is működik, közvetlen közelből nyilván
olyas-miket lehet meg- és talán ellesni,
amit a nézőtérről vagy az iskolapadból
nem-igen lehetne.

A fiatal színészek szerencséje termé-
szetesen nem egyforma - sem a szerep-
lehetőségek, sem a másoktól, a már na-
gyoktól, illetve rátermett, gazdag fantá-
ziájú és pedagógushajlamú rendezőktől
való tanulás alkalmai tekintetében.
Sorolhatnánk a különböző, általunk többé-
kevésbé ismert példákat, a kolozsvári
Nemzeti Színházban dolgozó, eredeti
tehetségű Catrinel Dumitrescutól, a nép-
szerű filmszínésznőtől a nagyváradi Kő-
rösi Csabáig, a fiatal szatmáriakig. Áll-
junk azonban meg itt. Már csak azért is,
mert a rendezőkről külön kell szólnunk.

Rendezők kerestetnek

László Károly mai példaadása ( A fátyol
titkaival) igazolja, hogy a tapasztalt szí-
nészek között kitűnő játékmesterek is
találhatók. Ilyen volt a kolozsvári Allami

Magyar Színház közelmúltjában - bi-
zonyos műfajokra korlátozva - Horváth
Béla, mellette és utána. pedig olyan el-
ismert színészek igyekeztek betölteni az
űrt, mint Bereczky Júlia és Márton János.
Nem elszigetelt jelenség ez; elég, ha a
helyi Nemzeti Színház egyik leg-utóbbi
sikerére, Paul Everac Egy pohár szódavíz
című, vitathatatlanul társadalmi-politikai
időszerűségű darabjának Dorel Visan
rendezte előadására gondolunk, amellyel
„A színész stúdióját" indították el, a
repertoár kiegészítése-ként. „A színház
ereje a cselekmény dinamizmusában
keresendő" - nyilatkozza a rendkívül
dinamikus, sokoldalú, jó humorú Visan
mint alkalmi rendező, és ehhez az ars
poeticához igazítja Silvia Ghelan és a
maga játékát. Az előző évadban szintén
két színészre épülő Oproiu-bemutató, a
Fölöttünk a csillagos ég - amely Mihai
Măniuţiu rendezésében országos díjat
nyert - a fiatal rendező s a két tapasztalt
művész, Melania Ursu és Anton Tauf
elképzelésének megfelelően, már alkati
meghatározottságoknál fogva, a vitalitás
színháza volt. S ha a romániai magyar
színházaknak azokat az előadásait vesszük
számba, ahol vagy á mai színész-rendezők
(újabban: Dehel Gábor, Varga Vilmos)
révén vagy egyik-másik vegetáló rendező
egyéniségénél jóval erősebb
színészegyéniségekből kö-vetkezően a
színpadi gondolatnál fontosabbá válik a
cselekmény -- azt kell mondanunk, hogy
amennyire örvendhetünk a „rendezői kar"

e számbeli növekedésének, annyira el kell
gondolkodnunk az egyoldalúság, a műfaji
és eszmei-értelmezési elszegényedés
veszélyein. Vannak persze darabok - ilyen
Everac és Oproiu alkotása is -,amelyek-
nek egyszerű vonalvezetése, világos; egy-
értelmű közéletisége nem vet föl bonyolult
szakmai kérdéseket. De mi lett volna
például a Cukorvárosból, ha a rendező
„első jelrendszeri" szinten maradt volna a
színpadi értelmezésben? Vajon elérhette
volna - esztétikai és erkölcsi hatásban,
következésképpen politikailag,
társadalmilag is - azt az eredményt,
amellyel a marosvásárhelyi Stúdióban
találkoztunk? Es ha a Tompa Gáborral egy
nemzedékhez tartozó Alexandru Dabija
helyett - aki a Piatra Neamt-i színháztól
érkezett hozzánk vendégként - Mircea
Eliade Iphigeneiáját valamelyik
játékmesterre bízzák, ugyan mi valósult
volna meg az antik-vitásban gyökerező, de
kortársi módon szemlélhető
sorsdrámából? Lehet, sőt

szinte biztos, hogy a színészek járását-
kelését nem nehezíti akkor a Dabijánál
meghatározó meredek színpadelem,
minden „kurzív" marad, a társalgási
dráma szabályai szerint. Csak éppen a
lényegi színházi metaforák tűnnek el,
helyettük pedig sokszor kipróbált
„patronok" robbannak-robbangatnak.
Még inkább erre a sorsra jutott volna a
Tangó, hiszen itt amúgy is sok „jópofa"
dolog van a szerző jóvoltából, csak ki kell
játszani őket .. .

Persze, erős túlzás színész és rendező,
illetve színész-rendező és „csak rendező"

ilyen éles, merev szembeállítása. Igaztalan
lehet mindkét irányban. Mert gondoljuk
csak meg: Harag György is színészként
kezdte, Liviu Ciulei pedig sokáig
párhuzamosan játszott és rendezett.
Pályájuk egy bizonyos szakaszától
kezdődően mégsem tettek (vagy csak
nagyon ritkán) engedményeket az olcsó-
ságnak, a művészi sablonnak. És isme-
rünk, sajnos, olyan rendezőt is, akinek
annak ellenére nincsenek értelmezési
komplexusai (sőt: gondolatai), hogy sze-
mélyesen sosem került színpadra - leg-
feljebb, amikor rendezői diplomával
egyszer valamikor (és azóta sorozatosan)
odaengedték. Ne általánosítsunk tehát
meggondolatlanul. Vannak nagy-szerűen
gondolkozó, töprengésüket játékba oldó
színészeink, és vannak (ha nem is sokan)
játékszervező, eszmei-művészi
felelősségüket ugyanakkor mélyen átérző
rendezőink. Ők azok, akikre biztosan lehet
építeni. Akik nem állítják eleve szembe a
színpadi komolyságot, a nevelést és a
szórakoztatást. Ilyen színészek és ilyen
rendezők kerestetnek még - a már
meglevők mellé.

Ne szakadjon el a vonat...

Ebben a szellemben nevelt közönség is
kívántatik, persze. Végül is minden
színház maga (is) neveli a közönségét.
Aligha indokolatlan különbséget tenni
akár nagyjából azonos nagyságrendű
városok (és falvak) nézőinek igénye, az
igény minősége és színháztámogató
kedve, magatartása között. De itt se
menjünk bele a részletekbe, a konkrétu-
mokba, hiszen ez szociológiai alapvetést
(vagyis egy másik, külön tanulmányt)
tenne szükségessé.

Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül a
holnap színházi közönségének nevelését -
különösen akkor, amikor tanúi lehettünk
(ebben a kolozsvári évadban) egy
gyermekelőadás, a Csiribiri mindenkit,
magukat a színháziakat is meglepő



hatalmas sikerének. Pedig mindössze az
történt, hogy összeállt három színész
(közülük az egyik, Csortán Márton, a
bábszínházban dolgozik, a másik, Salat
Lehel, az Allami Magyar Operától kapja a
fizetését és Toszó Ilona) kezdeménye-
zésére azon kezdett gondolkoznia hogyan
lehetne élő színházat adni a gyerekeknek.
Nem állt rendelkezésükre megfelelő darab,
klasszikus és kortárs költők verseiből,
dalokból maguk „írtak" szövegkönyvet -
játékot. Alkotáslélek-tani,
befogadásesztétikai és pedagógiai
tanulmányt kellene írni arról, ahogyan ez
az önkéntes produkció matinéról matinéra
(a sétatéri színház emeleti előterében)
alakult, fejlődött, vált egyre könynyedebbé
- de nem „könnyűvé". A színészek
felszabadultak, értelmét érezték a
munkának (a pluszmunkának), és mű-vészi
eszközeikben is gazdagodtak. A kritikus
számára a legnagyobb élményt -
természetesen a gyermekek kinyilvánított
öröme mellett - Salat Lehel öröme
jelentette. Ez a fiatal színész, akit a
Csongor és Tündében, Csongor szerepé-ben
Harag sem tudott kellőképpen fel-
szabadítani, játékossá tenni, a Csiribiri-ben
élte ki magát, a legapróbb (és leg-
hálásabb!) nézők között, és maradéktalanul
elhitette - a felnőttként ott illeték-
telenkedővel is -, hogy egyike legjáté-
kosabb, legőszintébb, méltánylandó mű-
vészi eszközökkel rendelkező színésze-
inknek.

A Csiribiri egyik nagyjelenete a vona-
tozás: a három színész valamennyi el-
bűvölt kis nézőt felállítja, a gyermekek
egymásba kapaszkodnak - az első Salat
Lehelbe -, és elindulnak körbe, szétnézni
az ország tájain. Toszó Ilona többször is
figyelmezteti a kicsiket: vigyázzanak, jól
fogózzanak össze, ne szakadjon el a vonat.

Alighanem ez a legidőszerűbb, leg-
etikusabb figyelmeztetés, amely szín-
házban elhangozhat. Abban a színház-ban
különösen, amely közel kétszáz éve
szolgálja közönségét, az anyanyelvi mű-
veltséget, a szó tisztaságát.

DR. VIOLA GYÖRGY

Bayreuthi beszélgetések
Wolfgang Wagnerrel

A második világháború után, 1951-ben,
Richard Wagner zseniális unokái, Wie-
land és Wolfgang Wagner indítják el az
úgynevezett „Új-Bayreuth"-ot, közösen
vezetik, majd Wieland Wagner 1966-ban
bekövetkezett halála óta Wolfgang
Wagner az Ünnepi Játékok egyszemélyi
vezetője, akinek az utóbbi tíz évben
három kiemelkedő rendezése a Parsifal, A
nürnbergi mesterdalnokok és a Tannhäuser
volt.

Mindhárom produkciót több alkalommal
láttam Bayreuthban.

Parsifal
Richard Wagner 1882. január 13-án
Palermóban fejezte be a Parsifalt. Az ős-
bemutató 1882. július 26-án volt a
Festspielhausban. Ezt tizenöt előadás
követte. Az ősbemutató díszleteiben és az
eredeti rendezésben ötvenegy éven át
játszották változatlanul. Csak 1934-ben,
majd 1937-ben adták elő új rendezésben,
és készült új díszlet, s ez utóbbi az akkor
húszesztendős Wieland Wagner munkája
volt. Ezt követően 1951-ben újították fel a
darabot Wieland Wagner rendezésé-ben
és díszleteivel.

1975-ben Wolfgang Wagner tervezett új
színpadképet, és rendezte meg a darabot.
Nagyszerű rendezése eszmei aranyhíd a
régi konvencionális megoldások és a mai
modern szemlélet között. Megkértem,
mondja el gondolatait a Parsifalról.

- Richard Wagner színpadavató, ünnepi
játéknak nevezi a Parsifalt. Ez a
megjelölés már eleve sok mindent magába
foglal. Először is: „Ünnepi Játék", a többi
művét nem így jelölte. A Lohengrint például
romantikus operának, a Trisztánt
háromfelvonásos játéknak nevezte.

Eredetileg azt akarta, hogy ezt a mű-vét
kizárólag itt Bayreuthban, az ő Ünnepi
Játékok-színházában adják elő. A
közönséggel szemben olyan követel-
ményeket támasztott, amelyek csak attól a
közönségtől várhatók el, amelyik külön e
célból jön a különleges veretű ünnepi
játékok színhelyére. Olyan közön-

ségre számított, amelyik képes befogad-ni
a mű szellemi-filozófiai tartalmát. -
Lényegében melyek a mű szellemi, filozófiai és
természetesen színpadi fő problémái ?

Richard Wagner ezen öregkori műve
egy egész élet küzdelmeinek, vívó-
dásainak szellemi összefoglalása. Vívódá-
sok keresztény dogmákkal és gondola-
tokkal, de jelentős mértékben tartalmaz
indiai elemeket és általános világeszméket
is. Tehát valójában ez „világdráma",
amelyben középpont maga az ember.

- Akkor a Parsifal tulajdonképpen az ember
tragédiája?

- Igen, ezt lehet mondani. De milye-nek
is ezek az emberek, ínségeikkel és
küzdelmeikkel, bajaikkal és örömeikkel, a
maguk pozitív és negatív oldalaikkal,
tudatos és ösztönös, aszkétikus és szexuá-
lis problémáikkal.

A Parsifal - és ezt sohasem szabad
elfelejteni - színpadi mű, a színpadra jel-
lemző minden drámai lehetőséggel és
hangvétellel. Nagyon fontos azonban
megállapítani, hogy a Parsifal természe-
tesen nem tud végleges megoldást adni
valamennyi emberi és filozófiai problé-
mára. Az utolsó kép nagy kérdőjellel
végződik. De hiszen ez mindig így van. A
nagy tettek, a történelmi vagy politikai
jellegű nagy események után mindig
marad számos kérdőjel. Erre számtalan
példa van a francia forradalomtól nap-
jainkig. A forradalmak kezdeményezé-
seket váltanak ki, célokat tűznek ki. A
kérdés : mi marad később az ideálokból ?
Elérik-e a kitűzött célokat, és végül az
ismétlődő emberi gyarlóságok után mit
képesek megtartani az eredményekből?

Számomra a Parsifal-előadásban nem a
megnyugtató megoldás a fontos, ha-nem a
különböző szereplők küzdelme alapján az
emberi sorsok, problémák bemutatása.

- A Parsifalban előforduló jellemek közül
sok hasonlóval találkoztunk már Wagner
korábbi műveiben, mintegy előfutárként. Önnek
is ez a véleménye?

- Igen, itt van például Klingsor, aki-nek
majdnem alberichi a jelleme, vagy Titurel,
aki szinte „szuper Wotan", annak minden
konzekvenciájával és minden
kegyetlenségével, de tulajdonképpen
negatívabb figura, mert Wotan egy
fejlődési folyamaton megy keresztül,
Titurel viszont statikusan merev marad.
Az öreg Titurel ellentmondásos figura, élt
szexuális életet, hiszen fia van: Amfortas,
de annak ellenére, hogy fiat nemzett,
mindazoktól, akik a Grál-közösséghez
csatlakoznak; megköveteli az aszké-


