
világszínház

Az élénk érdeklődéssel fogadott két elő-
adás után beszélgetés alakult ki a jelenle-
vők között. Hegedűs Géza arra emlékez-
tetett, hogy a főiskola 1945 utáni újjá-
szervezése, egyetemi rangjának előkészí-
tése, az első tantervi javaslat jelentős
mértékben Nagy Adorján érdeme volt.
Simon Zsuzsa és Katona Tamás történész
utalt rá, hogy az egyszeri emlékezésnél
lényegesen több a teendő a színpadi beszéd
terén. Nagy Péter akadémikus, Nagy
Adorján fia, felidézte apja művészi és
tudományos ambícióit, hivatkozva
nyelvtudományi, sőt anatómiai szakis-
mereteire. Tágabb körben szólt az iskolai
beszédoktatás elhanyagolásáról, és érdekes
problémákat vázolt a magyar színpadi
nyelv, a tájnyelvek és a beszélt köz-nyelv
viszonya kapcsán.

Vámos László szerint a színész beszéd-
eszközeinek szegényedése világjelenség,
amelyet a „rendezői színház" technikai
segédeszközökkel igyekszik ellensúlyoz-
ni. Szólt a „vétkes" mikrofonról, amely az
orgánum sorvadását, a természetes
visszahallás lehetőségének hiányát ered-
ményezi. E kérdésről kisebb különvita
alakult ki: Avar István éppen a főiskolai
képzés egyik feladatának nevezte a mik-
rofonközeli beszéd tanítását; Petrik József
úgy vélte, őt a zenés vizsgák túlhan-
gosítása akadályozza meg a végzős és
szerződtethető hallgatók valós képessé-
geinek felmérésében; Békés András riasztó
statisztikát idézett az orgánum, a vox
humana elhalkulásáról: életünk hang-
hátterében ma már öt-tizenkét százalékos a
természetes hangok aránya, szem-ben a
huszonöt-harminc százaléknyi zörejjel, és
az emberi hang is mindinkább technika
útján közvetítődik.

Kazimir Károly rektor zárszavában
összefoglalta a főiskolára háruló tanulsá-
gokat és feladatokat, s ezekben látta a le-
hetőséget Nagy Adorján emlékének
megőrzésére.
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Kortárs klasszikusok
és klasszikus kortársak

NDK színházi fesztivál Berlinben

Másodszor rendezték meg az idén az NDK
nemzeti színházi fesztivál ját. A tíz nap
alatt látott tíz - műfaját és színvonalát
tekintve is - különböző előadásról szívem
szerint legalább kilenc cikket írnék. (Azért
csak kilencet, mert az egyik legnagyobb
élményt jelentő színházi vállalkozás,
Schönberg Mózes és Áron című ope-
rájának Ruth Berghaus rendezte bemu-
tatójának értékelése meghaladná kom-
petenciámat.) De mivel erre a kritikák
szabadpiacán aligha lenne kereslet, hajlok
az ellenkező végletre is. Hogy tapasz-
talataimat egyetlen mondatban summáz-
zam: az NDK-ban fontos a színház.

Nyilvánvalóan másképpen fontos, mint
annak idején, amikor Brecht szín-háza az
Európában meglehetősen elszigetelt NDK
utazó kulturális nagykövetségének
szerepét töltötte be; vagy ami-kor (még
tegnap is) elsősorban a hivatalos politika
hirdetését és reprezentatív visszaigazolását
várta a színpadról a kormányzat.

Egy kiváló lengyel kritikustól hallottam
azt a megállapítást, hogy a színház
számára az a legjobb, ha létezik elnyomás,
de nem túlságosan erős. Mert ha nincs
semmiféle presszió, feszültség, akkor a
színháznak nincs mit mondania, nincs mi
ellen lázadnia. Ám ha túlságosan erős a
hatalom ránehezedő nyomása, akkor az
igazság kimondhatatlanná válik. Az NDK-
ban, úgy tűnik, ideálisak a szín-
házművészet feltételei: napjainkban Ber-
lintől Weimarig egyelőre a színpadon fo-
galmazódnak meg legerőteljesebben,
leghatásosabban azok a gondolatok,
amelyek nálunk már a sajtóban, a közvé-
leményben, filmen és az országgyűlésben
is hangot kapnak. A közelmúltban a szín-
pad lett a nemzeti önismeret és a társa-
dalmi megújulás talán legfontosabb fó-
ruma az NDK-ban, vagy ahogy egy kriti-
kus kollégánk fogalmazta: „A színház a mi
glasznoszty-szigetünk." A színpadon ölt
művészi formát a létező szocializmus
radikális kritikája, és itt dobogtatja meg
főként az ifjú szíveket a peresztrojkának
az NDK-ban ritkán és óvatosan lobogtatott
zászlaja. Mindez természetesen nem szó
szerint értendő. A szovjet példára
„pusztán" Erdman és Bulgakov drámái-nak
előadása, a Volokalamszki országút vagy
az Évszázadnál hosszabb ez a nap

című regények új szemléletű színpadi
adaptációja utal. A társadalomkritika nem
a hétköznapi visszásságokat vagy
anomáliákat pellengérezi ki, hanem drá-
mai sorsokban és helyzetekben mutatja fel
a társadalom elbürokratizálódását, a
manipuláció veszélyét, a hamis eszmé-
nyek lélekrontó hatását.

Minderről a színikritikákban, a vitákban
azt mondják - viszonylag kevés szó esik.
De a színpadon, közvetett formában,
ámde erőteljes közvetlen hatással, mindaz
megjelenik, ami a nézőtéren ülőket
foglalkoztatja. Erre következtethet - hála a
színházi seregszemle szakértő zsűrijének -
az is, aki az NDK sokrétű színházi
életének csak a fesztiválra válogatott
szemelvényeit ismeri.

A két évvel ezelőtt megrendezett első
nemzeti színházi találkozó programjára
még rányomta a bélyegét a nagyot akarás,
némi sietség és a protokolláris szem-
pontok továbbélése is. A magunk tapasz-
talatából is jól tudjuk, hogy a „reprezen-
tatív" szelekcióba gyakorta belejátszik a
hagyomány és az illendőség is; minden
országban léteznek kihagyhatatlan nevek
és mellőzhetetlen társulatok... Berlinben
valószínűleg ilyen meggondolások alap-
ján került két évvel ezelőtt negyvenhat
előadás a fesztivál kalendáriumába. Az
idén azonban alapvető változás történt:
nem többszörösen megkötött kezű
kultúrpolitikusokra és nem is a szín-házi
hatalmaknak egzisztenciálisan ki-
szolgáltatott, érdekelt művészekre, ha-
nem kilenc, valóban független és hoz-
záértő színházi kritikusra bízták a döntést.
Az elnök és szóvivő nélkül, de-
mokratikusan működő zsűri pedig eleve
kikötötte: az általuk jelölt harminc elő-
adás kiválasztásánál egyetlen szempont a
minőség lehet; méghozzá nem a darab,
hanem az előadás komplex minősége. A
zsűri döntésével szemben senkinek sincs
vétójoga. A fesztiválra való meghívást
nem befolyásolhatják a nehézségekre
utaló és az ellenvélemények számára kis-
kaput kínáló valóságos vagy úgynevezett
akadályok, technikai körülmények sem. A
zsűri dolga a válogatás, az illetékesek
feladata pedig a meghívott társulatok
részvételének biztosítása.

Mivel az NDK hatvannyolc színházában
és kétszáz játszóhelyén egy évadban hét-
nyolcszáz bemutatót tartanak, a két-éves
termést mérlegelő zsűrire mennyiségileg
is óriási munka hárult. Minden egyes
zsűritagnak joga volt a javaslattételre, de
legalább öt szavazat kellett ah-hoz, hogy
az ajánlott előadás vitára is bocsáttassék.
A zsűritagok munkabeszámolói szerint ily
módon vagy száznyolc-van előadás került
szóba; és öt hónap



alatt több mint százat néztek meg (újra), és
ki tudja, hány kilométert utaztak a vá-
logatás felelősségteljes és fárasztó felada-
tát végző bírálók. Dieter Krantztól, az
NDK rádiójának vezető színházi kritiku-
sától, a zsűri tagjától tudom, hogy az első
vitasorozat után még mindig negyvennél
több produkció „maradt fenn a rostán", s
ezek felett a későbbiekben egyenként újra
szavaztak. Az évad kiemelkedő elő-adásai
- mint például Volker Braun Át-meneti
társadalom című drámájának Gorkij
színházi bemutatója - általában egyhangú
vagy legalábbis egységes támogatásra
találtak. De mint Ingrid Seyfarth a
programfüzetben közölt Zsűri-kaland
című cikkében megvallja, a vita minden
zsűritag számára hozott személyes győ-
zelmeket és vereségeket is. Ez nem is le-
hetett másképpen, hiszen a bírálóbizottság
tagjai a maguk ízlését, meggyőződését,
esetleges elfogultságát is képviselték; de
minden esetben demokratikus szavazás
döntötte el a vitát. Akkor is, amikor
például Ibsen A nép ellensége című
drámájának minden konvencióval
szembeforduló rendezése körül élesen

összecsaptak a nézetek. Akadt, aki meg-
kérdőjelezte, hogy a szelekció szigorú ke-
retei között helyes-e egy főiskolai vizsga-
előadásnak is helyet szorítani a reper-
toárban. Ám Brecht A szecsuáni jólélek
című drámájának újszerű értelmezése, a
főiskolások sikere végül is az útkeresőket
pártoló kritikusokat igazolta.

Még így is akadtak technikai okokból
elmaradt vagy szállíthatatlan produkciók,
és a zsűri munkájának befejezése után is
születtek nemzetközi figyelemre méltó
bemutatók. (Igy maradtunk le például
Christoph Hein legújabb darabjának nagy
vitát kiváltó drezdai ősbemutatójáról.) A
műsorfüzetből is kiviláglik, hogy a
meghívott előadások között is akadt,
amelynek fesztiválbemutatója el-maradt.
Egészében mégis elmondható - és a
meghívott külföldi kritikusok konfe-
renciáján is ez a vélemény összegződött -,
hogy a kollégáinkból szervezett zsűri
ezúttal valóban a művészi minőséget ho-
norálta, és kiváló munkát végzett. A vá-
logatás merész igényességét bizonyítja,
hogy az ünnepi repertoárban valóban az
NDK új fejlődési korszakára jellemző, a

nemzeti önismeretet szolgáló és a létező
szocializmus válságával szembenéző drá-
mákkal, művészi eszközökben gazdag
előadásokkal ismerkedhettünk.

Nem tartozik szorosan a fesztiváli be-
számolóhoz, de az össznémet színházi
kultúra szempontjából elhanyagolhatatlan
jelentősége van annak, hogy a jó elő-
adások közül a legjobbak, vagy talán leg-
időszerűbbek, most már nemcsak a fővá-
rosi és hazai nyilvánosság, a fesztiválra
meghívott külföldi szakemberek előtt, de
a német nyelvterület színházainak ha-
gyományos közös találkozóján is képvi-
selhetik az NDK színházkultúráját: hu-
szonhat év óta először az idén vesznek
részt meghívott NDK-beli társulatok a
nyugat-berlini Theatertreffen.

Köztudott, hogy Volker Braun Átmeneti
társadalom című komédiájának Gorkij
színházi előadása nem Nyugat-Berlin-ben
kerül először a nyugati közönség elé;
bemutatták már a mühlheimi drámafesz-
tiválon és Münchenben is. De Heiner
Müller A normagyilkos és Erdman Az
öngyilkos című darabjának előadásával
együtt ez a hármas NDK-beli bemutató-

Jelenet A normagyilkos című Heiner Müller-darab előadásából (Deutsches Theater)



sorozat az idén alighanem meghatározó
tényezője, valószínűleg erőssége lesz a
német nyelvterület színházi seregszem-
léjének.

A kulturális együttműködés, közeledés
új feltételeinek megteremtésében, a
világpolitika itt is érzékelhető áramlatain
túl, valószínűleg része van Hans-Joachim
Hoffmann kulturális miniszternek is, aki a
Theater Heute 1988-as Évkönyvének adott
nyilatkozatában merészen
megkérdőjelezte még a német nyelvű
színházak közötti konkurenciamentalitást
is, és hangsúlyozta a közös nevezőt kereső
erőfeszítések fontosságát. Néhány éve,
hónapja még elképzelhetetlen lett volna,
hogy a miniszter úgy kommentálja a nagy
tehetségű Alexander Lang müncheni és
hamburgi szerződtetéséi, hogy a
Deutsches Theater rendezője „nem ment
el"; az olyan formátumú tehetségnek, mint
ő, az egész német nyelvű térség ren-
delkezésére kell állnia. Azt is tudjuk, hogy
Heiner Müller már hosszú évek óta
mindkét Németország színpadain otthon
van, s darabjai közül többnek is odaát
tartották az ősbemutatóját. De úgy tűnik,
hogy a sorompók ma már nemcsak a ki-
vételezettek, hanem legalábbis a nagyok
előtt -.mindkét irányban - könnyebben
felemelkednek.

A politikai színház rehabilitációja

Felesleges magyarázni, példákkal bi-
zonygatni, hogyan és miért, milyen el-
vekkel és művekkel kompromittálódott
nálunk (hajdan) a politikai színház. De
tény, hogy a politikum és az esztétikum
között bizonyos ellentmondás máig is
érződik: az elkötelezetten időszerű da-
rabok írói többnyire a megnövekedett
szabadság keretei között sem értékes,
csiszolt tükröt, hanem talmi, vásári
tükröcskéket tartanak a kor elébe, és a
felszín alatti összefüggések, a lényeget
meghatározó ellentmondások feltárása
helyett gyakran beérik a naprakész poli-
tikai frazeológia dialogizálásával, aktuális
reflexiókkal és publicisztikai érveléssel,
magyarán azzal, hogy akasztott ember
házában kötelet emlegetnek.

Az NDK-ban a politizáló színház sem
törekszik napi aktualitásra. Paradox mó-
don, ettől még mostoha körülményeik is
megvédték az alkotókat. Volker Braun a
Theater Heute kritikusának arra a kér-
désére, hogy vajon egy nála húsz évvel
fiatalabb drámaírónak lenne-e türelme
húsz esztendőt várni arra, amíg műve saját
országában színpadra kerül, Braun
nemmel válaszolt, ámde hozzátette: az ő
nemzedéke már hozzáedződött a hely-
zethez, és körülményeik - hogy tudniillik

nem számíthatnak gyors hazai hatásra -
befolyásolják az írás módját is. Valójában
persze ennél többről van szó: a publicisz-
tikai és a drámai közelítés másfajta lá-
tásmódot és tehetséget is követel, s az
utóbbi - nem (pusztán) elhatározás dolga.

Tény, hogy a többesztendős, sőt évti-
zedes késéssel színpadra került drámák -
A normagyilkostól Az öngyilkosig - ma
sem megfakult színpadi relikviák, és nem
is időzített bombák, hanem olyan máig
időtállónak bizonyult drámai szerkezetek,
amelyek nemcsak a megírás időpontjában,
hanem jóval azután is működőképesek.
Alapvető mondanivalójuk változatlan
érvénye mellett legfeljebb színpadi
hatásmechanizmusuk módosul.

Érdekesen példázta ezt az idei talál-
kozón Heiner Müllernek a Deutsches
Theater színpadán saját rendezésében
bemutatott korai (1956-ban írott) tan-
drámája, A normagyilkos. A cselekmény -
első szinten - alig különbözik az akko-
riban megkövetelt termelési drámákétól.
A társai által árulónak, normagyilkosnak
bélyegzett, élenjáró kohóépítő munkás (a
címszereplő) a körülményekkel dacolva
és a veszélyt vállalva be akarja bizo-
nyítani a világnak, hogy leállás nélkül is
kijavítható, átépíthető az izzó kohó. A
színpadi bonyodalmak is - részben - a
termelés technikai és tárgyi nehézségei-
ből, a megfelelő anyagok és segítőtársak
hiányából adódnak. Ám a valódi ellenté-
tek sokkalta mélyebben feszülnek. A ter-
melés körülményeit taglaló párbeszédek

a kizsákmányolás új keletű változatát
meghonosító rendszert - gazdasági téren
és emberi viszonylataiban is -
megkérdöjelezik, s a színpadi szerkezet
változatos, jelentős részben vizuális
eszközökkel fejezi ki a meghirdetett
elvek és a valóság között létrejött
szakadást. A címszereplő hősi buzgalma
is új fénytörésbe kerül azáltal, hogy a
drámában a jelen a múlt folytatásaként
ábrázolódik. Nem véletlen, hogy a
nácizmus hadigépezetét a fegyverkezés
idején fegyelmezetten ki-szolgáló
munkások közül kerülnek ki továbbra is a
legengedelmesebb alattvalók.

Müller társadalomelemzése nem attól
aktuális, hogy a színpadon a Neues
Deutschland legfrissebb számát olvassák,
és nem is csak attól, hogy az író a semati-
kus ellenségképet imputáló, értelmiség-
ellenes tucatdrámákkal szemben már ak-
kor (nem sokkal az 1953-as júniusi ese-
mények után) a jellem és a funkció kap-
csolatát, a hatalmi struktúrák elidege-
nedését, a manipuláció mechanizmusát
vizsgálja. Több mint három évtizeddel a
mű születése után az író és a rendező Hei-
ner Müller közös, egységes törekvése
nem az erőltetett aktualizálás, hanem a
dráma és az előadás történelmi távlatá-
nak tágítása. Ezért komponálta bele
Müller - dramaturgként - más, újabb
műveinek térben-időben a cselekménytől
idegen, de a megkezdett gondolatme-
neteket elvontabb síkon folytató (szá-
momra eléggé nehezen követhető) moz-
zanatait is a darabba. Mára még világo-
sabb lett, hogy A normagyilkos időszerű-

Jelenet a Titus, Róma bukása című darab drezdai előadásából



ségében és elvontságában is az 1953-as
események előzményeit felmutató törté-
nelmi dráma, amelynek jelentése elkerül-
hetetlenül módosult is az időben.

Évtizedek történelmi-politikai kihívá-
sára kívánt felelni a szerző, amikor elvál-
lalta korai darabjának rendezését. Az
előadást követő sajtókonferencián - kér-
désemre - egy jellemző példával világította
meg azt is, hogyan változott meg az egyes
jelenetek akusztikája, és miben tér el a
hajdani író és a mai rendező szemlé-
letmódja. A példa, amire hivatkozott, a
munkások és a párttitkár vitája. Az üze-
miek rosszallják, hogy míg Amerikában a
gyári munkások is autón járnak, addig
számukra egy tönkrement cipő pótlása is
gondot okoz. A párttitkár az eretnek elé-
gedetlenséget a darabban ideológiai ér-
vekkel utasítja vissza, mondván: nem az a
lényeges, hogy kié az autó, hanem hogy
kié az állam, mert ez jelenti a jövőre nézve
is a garanciát a munkásosztály számára.
Heiner Müller, mint elmondta, a darab
írásakor még a párttitkár érveivel
azonosult. Az azóta eltelt idő azonban az ő
illúzióit is szétfoszlatta, és ma már nem
csodálkozik és nem is rosszallja, hogy a
párttitkár szólamai nevetést váltanak ki a
nézőtéren. A szöveg értelmezése, a ren-
dezés, a színészi játék még bátorítja is ezt
a reakciót. Más kérdésekre válaszolva
Müller elmondta azt is, hogy a dráma két
elkészült befejezése közül csak az egyiket
- a nyitottabbat - igazolta az idő, darab-
jának optimista változatát ma már ő maga
is plakátszerűnek, hiteltelennek ítéli.

Müller drámájánál is egyetemesebb,
elvontabb módon foglal állást a kor
kérdéseiben Volker Braun Átmeneti tár-
sadalom című, 1982-ben írott komédiája.
Számomra már a műfaj megnevezése is
zavarbaejtő. A költőnek is, prózaírónak is
jelentős színpadi szerző könyörtelen,
megrendítő darabja még annyira sem te-
kinthető komédiának (más források sze-
rint: fekete komédiának), mint az alapul és
mintául szolgáló remekmű, Csehov Három
nővére.

Míg Petrusevszkaja Három lány kék-
ben című variációja a vágyakat is gúzsba
kötő valóság hétköznapiságát, groteszk
kisszerűségét transzponálta jelen idejűvé,
Volker Braun - akit Thomas Langhoffnak
a Gorkij Színházban egy évtizeden át
műsoron tartott, megrendítő Három nővér-
rendezése ihletett az új változatra - egy
visszafordíthatatlanul felbomlott, kiürült
mikrokozmoszban találja meg a
makrokozmosz eróziójának bizonyítékát.
Az ő nővérei - akik Csehov három
nővérének nevét is viselik - egy emigráns
forradalmár lányaiként Moszkvában szü-
lettek; ők már nem Moszkvába, hanem a

határon túlra vágyódnak. De csak a darab
ismertetésekor ennyire vulgáris az
analógia: az előadásban félreérthetetlen,
hogy az életük értelmét megkérdőjelező
szereplők a földrajzi, politikai határon túl,
itt önmaguk börtönének és a földi valóság
gravitációs törvényének meghaladásáról
ábrándoznak. Az átmenet nemcsak a
kapitalista és szocialista társa-dalom
közötti, konfliktusokkal terhes korszakot,
de az élet és a halál riasztó rémekkel
zsúfolt mezsgyéjét is jelenti.

Volker Braun nemcsak a három nővér
nevét kölcsönzi közvetlenül Csehovtól, de
a színpadi hierarchia egészében kimu-
tathatók bizonyos párhuzamok. Ezen túl
az író még helyzeteket és szövegeket is
adaptál, és a Három nővér színpada, Cse-
butikin orvos otthona a színpadi előjáték
záróakkordjaként a szó szoros értelmé-ben
a szemünk láttára alakul át Wilhelm
Höchst német nagyiparos, spanyol pol-
gárháborút megjárt veterán harcos villá-
jává, ahol történetesen ugyancsak a leg-
kisebb lány, Irina születésnapját ünnep-
lik. De a jelenlevők még Csehov hőseinél
is reménytelenebbül boldogtalanok. A
családtagokat összefűző áramkör már
korábban megszakadt, a szereplők la-
mentációi a kiszolgáltatottságot és az élet
értelmetlenségét panaszoló, párhuzamos
monológokra töredeztek. Irina szerint -
halott halak úsznak az árral... Az emberek
válluk közé behúzott fejjel tűrik az esőt, és
csak abban reménykednek, hogy nem lesz
vihar...

A dráma második részében azután az író
az utolsó szálakat is eltépi, amelyek
szereplőit a realitáshoz kötik. Az álmok
sebzett szárnyán ki-ki elrepül, felemelke-
dik, és alászáll oda, ahol már nincsenek,
vagy egészen mások a törvények. Az ál-
mok eltérített repülőgépén ki-ki eljut oda,
ahova vágyódott. Csak a hatalom
birtokosa, a nővérek bátyja, Walter Höchst
igazgató nem követi a többieket: az ő
kegyetlen és agresszív földi világa
szilárdabb, mint az álombirodalom; az ő
önmegvalósító erőszakossága ugyan-olyan
fenyegető, mint az a tűz, amely végül is a
fináléban pusztulásra ítéli a nővérek házát;
a forradalmat, a diktatúrát és az álmok
birodalmát is. A színpadot kezdetben
belengő melankólia, miután szorongássá
változott, rémületbe csap át.

Volker Braun költői játéka nem azért
izgalmas, mert kemény és éles politikai
utalások is előfordulnak benne (például:
„A forradalom nem érhet célt mint dik-
tatúra", vagy: „Az emberiség nem öreg-
szik meg, csak a társadalom"), hanem
azért, mert megrendít, és még akkor is
töprengésre késztet, ha bizonyos mozza-
natait nem sikerül megfejteni. A mű poli

tikumát, véleményem szerint, nem szabad
és nem is lehet szorosan a jelenhez kötni,
sem pedig „egy az egyben" lefordítani.
Fogadjuk el, hogy itt az emberiség
előtörténetének tragikumáról, az én bör-
tönébe zárt lelkek kitörési kísérletének
reménytelenségéről van szó. Mintha nem
is hús-vér-lélek emberek, hanem a társa-
dalmi-pszichológiai kísérletre kiszemelt
tiltakozó áldozatok szembesülnének ön-
magukkal és társaikkal ebben az ugyan-
csak Thomas Langhoff által nagy gond-
dal és leleménnyel megkomponált Csehov
utáni világban. Amelyben a gesztusok
vadsága, a színek szépsége és a színpadot
a nézőtérrel összekötő, zavarbaejtő
zaklatottság is ugyanazt a célt szolgálja:
gyötrelmes önismeretünk minden
tapintatot nélkülöző felébresztését. Nem
véletlen, hogy a fesztivál programjáról
készített terjedelmes összeállításban .a
nyugat-berlini televízió is Müllernek és
Braunnak a Theatertreffen műsorán is
szereplő, lényeges gondolati tartalmakat
közvetítő darabját állította előtérbe.

Az NDK színháza azonban nemcsak a
klasszikussá lett kortársak művein ke-
resztül, de a kortársként megszólaltatott
klasszikus drámák előadásával is politizál.
Lessing 1759-ben írott, 1774-ben be-
mutatott, de máig vajmi keveset játszott
Philotasa a Deutsches Theaterben Friedo
Solter számára éppen olyan izgalmas le-
hetőség az állásfoglalásra, mint egy kor-
társi dráma. A bemutató alkalom a politi-
kai manipuláció veszélyének felmutatá-
sára és arra, hogy a rendező, a néző szá-
mára is érzékelhetően, körüljárja az
eszmékbe vetett hit erejét és kudarcát, a
mindenáron erkölcsi normává tett hő-
siesség tragikus következményeit.

Évtizedekkel a „békeharcos" drámák
végérvényes kompromittálása után a béke
mellett agitál, a jelen brutalitása el-len
emel szót a színház akkor is, amikor
Shakespeare-hez fordul ihletért. Heiner
Müller Titus, Róma bukása című, a drez-
dai együttes által színpadra állított adap-
tációja a Titus Andronicus ürügyén leplezi
le a korlátlan hatalom tobzódását, a bosszú
és a vérontás tragikus eszkaláció-ját.
Wolfgang Éngel rendező, talán, hogy a
rémdráma elviselhetetlenségét elvisel-
hetővé tegye (vagy ellenkezőleg, az ag-
resszió mindent maga alá temető terjedési
sebességét érzékeltesse), egy iskolai
osztállyal, a történelmet módszeresen ta-
nulmányozó fiatalokkal adatja elő a tör-
ténelmi eseményeket. Az azonos korú
diákszínjátszók amatőrként, kizárólag a
tanteremben rendelkezésre álló kellékeket
használva, bizonyos groteszk közna-
pisággal jelenítik meg Müller Shakes-
peare-kommentárját.



Mintha maga Bertolt Brecht sugallta
volna Engelnek ezt a bizarr ötletet! A
rendezői koncepciónak megfelelően a
rémdráma a szó legszorosabb értelmében
tandrámává alakul, amelyben a vállalkozás
a darabot előadó diákok számára a
történelem iskolája, a cselekmény pedig a
tanulás folyamata. A szereposztás is a
szemünk láttára alakul: a játék résztvevői a
kezük ügyébe kaparintható kellékek
segítségével nyílt színen változnak római
kori, illetve Shakespeare-hőssé. Aki sze-
repe szerint meghal, az a játék logikája
szerint új feladatot, funkciót is vállalhat a
darabban. Ez a szöveget részben szolgáló,
részben kontrakarírozó keret, vala-mint a
rendezői ötletek szüntelen tűzijátéka
érdekessé, néhol bizarrá hevíti az előadást,
és mégsem hiszem, hogy én voltam az
egyetlen néző, aki a sokkhatás el-len
sikeresen védekezve, mindvégig hidegen, a
szemlélő furcsálkodó kíváncsiságával
figyelte az elszabadult káosz profi módon
megfegyelmezett tobzódását.
Elképzelhető, hogy ha a rendező valamivel
szigorúbban válogat az ötletek között, ha
nem percenként ütközteti a mű történelmi
világával a tantermi körülményeket, akkor
a szöveg zavartalanabbul, hosszabb távon
hat.

Annál jobban magával ragadta a fesztivál
közönségét Az öngyilkos schwerini
szereplőgárdájának komédiázása. A nézők
mindvégig lelkesen és hálásan figyeltek,
rengeteget nevettek, és érzékenyen
követték a szöveg és a szituáció minden
humorforrását. Talán még sok is jutott
számukra a vidámságból: a Horst Hawe-
mann rendezte előadásnak különösen az
első fele, megítélésem szerint, túlságosan
felhőtlenre sikerült, és ezáltal Erdman
komédiájának igazi értéke, a korabeli
szovjet élet nyomasztó realitását kipel-
lengérező szatíra keserűsége került ve-
szélybe.

A látványszínház üzenete

Tartok tőle, hogy berlini élményeim ka-
tegorizálásának általam választott mód-
szere is félrevezető. Hiszen a politikai
színház és a látványszínház az NDK-ban
valójában nem két kategória, hanem
rendszerint - és éppen a legsikerültebb
előadások esetében - a produkciók meg-
ítélésének, megközelítésének két össze-
tartozó aspektusa.

Hiszen például Á normagyilkosnak az
előbbiekben tárgyalt politikai mondan-
dóját is nagymértékben a látvány köz-
vetíti. A komor gyári környezetet keretező
vetítővásznakra idézett fogyasztói tár-
sadalom áruemblémái, a szürkékkel po-
lemizáló élénk színorgia, az életnagysá-

got meghaladó, vetített eladónő konzum-
mosolya, a háttérben vörösen izzó kohó
fenyegető fénye és a szélesvásznú dísz-
letképet keretező, ezüstbe-kékbe játszó
Berlin-panoráma, folyamatosan kísérik és
értelmezik is mindazt, ami a színpadon
történik. Amikor a szorongásból félelem
születik, Sztálin hatalmas portréja és a
vászonra vetített, felnagyított Goya-rajz
ugyanazt a lelkiállapotot fokozzák. A
színpadi látvány nem keret és nem is
öncélú dísz, hanem az NDK legjobb ren-
dezőinek művészetére jellemző, komplex
színházi stílus szerves alkotóeleme.

Bár szinte minden előadás díszletterve
frappáns és hatásos, a látványeffektusok
korántsem szorítkoznak a színpadképre.
Egymondatos utalásnál többet, akár külön
tanulmányt is érdemelne Hans Dieter
Schaalnak a Mózes és Áronhoz készített
valamennyi színpadképe, mint a színpa-
don is megélő, önálló képzőművészeti re-
meklés. Érdemes lenne legalább szavak-
ban megidézni A nép ellensége karl-
marx-stadti előadásának képi megoldását
is, ahol a riasztóan kopár, majdnem üres
strandon bonyolított jelenetben a
homokmezőn tátongó, vízzel tele lyuk
kínált számtalan játéklehetőséget; meg-
vizsgálni, hogy a díszlet anyaga, az új fizi-
kai dimenzió micsoda játéklehetőséget
jelent az előadásban.

Mégis, mindennél lényegesebbnek ér-
zem a fesztivál tapasztalatai alapján a vi-
zuális kifejezőeszközök színpadi rend-
szerének működtetését. A statisztériát és
a főszereplőket azonos gonddal mozgató
precíz koreográfiát, a majdnem minden
előadásban rendkívüli találékonysággal
variált fényeffektusokat; vagy a jelmezek
és maszkok a mű olvasatából következő,
de annak értelmezését merészen célba
juttató tervét. Lessing Philotasában az

ifjú herceg fehér maszkja elidegeníti és
átszellemíti a hős alakját. Az Átmeneti
társadalom Csehovtól átszármaztatott fi-
gurái nyílt színen, lassan és kínlódva sza-
badítják ki magukat a testüket szobor-
álomban őrző, kötéllel gúzsba kötött nej-
lonborítás alól. A méretarányok, térbeli
dimenziók kiaknázása, kombinációja pe-
dig nemegyszer olyan látványelemeket
kapcsol a játékba, amelyek kézenfekvőek
és mégis meghökkentőek. A képernyő
színpadra állítása például napjainkban
rendezői közhely. De Á nép ellenségében
Stockmann doktor oly módon szembesül
a kamerákkal, hogy a gyűlésről készített
tudósítás keretében a tévékészülék fog-
lyaként a képernyőn adja elő legfonto-
sabb, a hatalommal való szembefordulá-
sát a korábbinál is élesebben exponáló
monológját. A tévén követhetjük, amint
először még magabiztosan nyilatkozik, s
polgártársai tudtára adja: többé nem fojt-
hatják belé a szót a város urai. Csakhogy
néhány másodperc múlva megjelenik a
képernyőn a csattanó: a bürokrácia es a
technika szövetségét kifejező „Störung"
(üzemzavar) felirat. A megidézett tech-
nika azonban mégsem szab törvényt a te-
atralitásnak: a képernyőn látható Stock-
mann folyamatosan reagál is családtagjai
magatartására és a körülötte zajló ese-
ményekre. A mű dramaturgiai egységét is
minduntalan megtörő Ibsen-előadás,
amelyben az író teremtményei közül
előbb Nóra kap szerepet, majd maga az
alkotó is megjelenik, merészen, ám nem-
egyszer logikátlanul váltogatja a stíluso-
kat. A főszereplők többé-kevésbé időt-len
öltözékével ellentétben Stockmann doktor
családtagjai és Nóra meghökken-tő,
szupermodern toalettekben jelennek meg,
ugyanakkor maga Ibsen mintha egy
korabeli élőképből lépne át, azonmód

Katja Paryla (Alice) és Christian Grasshof (Edgar) az Alexander Lang rendezte Haláltáncban



kosztümösen, az erősen stilizált, de
mégiscsak huszadik századi világba.

A felsorolt (és fel nem sorolt) példákkal
mindössze egy momentumra szeretném
ráirányítani a reflektorfényt, és ez az NDK
színházainak a miénknél általában jóval
expresszívebb teatralitása. Valószínűleg
belejátszik ebbe a brechti örökség
meghatározó jelenléte is, például ami a
szereplőket elidegenítő, marionettfigurává
alakító maszkokat illeti. A normagyilkos
előadásán érdekes szerep jutott az első
emeleti páholyt elfoglaló
panoptikumfiguráknak is.

Mi marad a színésznek?

A színházi számadásban - szerencsére -
csődöt mond a matematika. Nem igaz,
hogy a konvenciókkal szembeforduló, a
művek új olvasatára vállalkozó rendezői
színházban, a minél gazdagabb eszköz-
tárral dolgozó látványszínházban ará-
nyosan csökkenne a színészi alkotás, ala-
kítás tere és terhe. Igaz, akadtak olyan
előadások is, amelyekben úgy tűnt, mint-
ha a színpadi apparátus működtetése tel-
jesen lekötötte volna a rendező energiáit.
De az is lehet, hogy például a Titus
Andronicus mülleri adaptációjában maga
az író sem épített igazán a funkcióhordozó
színészek emberábrázoló képességére.
Ugyanakkor az Átmeneti társadalom nő-
vérei - talán mert érzelmeik súlyos ba-
tyuját Langhoff korábbi Csehov-rende-
zéséből hozták magukkal - teljes értékű
jellemrajzzal járultak hozzá az író és a
rendező közös színpadi kísérletének si-
keréhez, és az apát játszó Albert Hetter-
lével együtt következetesen érzékeltették a
kimondott szavak mélyebb, mögöttes
tartalmát, az elhangzó mondatok második
szintjét.

Találkoztam színészi alakításokkal -
például Ulrich Mühe ifjú hercegével a
Deutsches Theater Philotasában -, ame-
lyek a klasszikus szöveg pontos-patetikus
előadását dúsították fel valamiféle meg-
hökkentően mai, már-már a szöveg el-
lenében is ható, gesztusokból és sajátos
hanghordozásból komponált groteszk
kommentárral, új, polemikus tartalmat
szuggerálva ezzel a szerepnek.

De láttam olyan, a szó minden értel-
mében klasszikus előadást is, amelynek
teljes pszichológiai terhét, tartalmát a két
főszereplő színész hordta a vállán.
Alexander Lang 1986 májusában bemu-
tatott Haláltánca - Strindberg drámája -
nem szerepelt, és a szabályok szerint már
nem is szerepelhetett a fesztivál reper-
toárján, de mivel korábban nem láthattam,
a magam egyszemélyes zsűrijének

döntése folytán, önkényesen ezt is beso-
roltam a két évad java termésébe.

A zsúfolt ház előtt játszott előadás fris-
sessége, a színészi játék hitelessége iga-
zolta választásomat. Katja Paryla Alice-a
és Christian Grasshof Edgarja az össze-
zárt emberi lények kiszolgáltatottságát, az
évtizedek alatt eltorzult ördögi arculatát, a
gyűlölet kisszerűségét és fokozatait
mutatták fel oly módon, hogy kíméletlenül
megvilágított, pórusainkat is láthatóvá
tevő nagyítótükrükbe tekintve az ember
megborzadt, talán még önmagától is. Lang
rendezésében a klasszikus dráma elszakadt
eredeti tér- és időbeli kötöttségeitől. Képi
megoldásában, a szereplők külső
megjelenésében is időtlenné, lélek-
rajzában viszont a szélsőségek felvállalá-
sával, a tragikum és komikum között bo-
rotvaélen táncolva, meghökkentően mo-
dernné válik. Nemcsak a Philotasban, a
Haláltáncban is elképesztően merészek,
gyorsak és szélsőségesek a váltások:
mintha a színészi játék már nem is a lelki
folyamatokra, hanem a fordulatok hite-
lesítésére koncentrálna.

Színészi tehetségek dolgában nem hi-
szem, hogy szegényebbek lennénk az
NDK-nál. Az öngyilkos vonzóan szánal-
mas, svejki tulajdonságokat felmutató
Podszekalnyikovja, Horst Westphal, vagy
a Stockmann doktort játszó, gazdag
színészi eszköztárral rendelkező Gerd
Preusche remek jellemszínészek, de -
véleményem szerint - semmivel sem
jobbak a szerepeiket idehaza játszó Koltai
Róbertnél vagy Kállai Ferencnél. A
különbség inkább csak abban rejlik, hogy
a Deutsches Theater vagy a Gorkij
Színház művészei mintha nagyobb alá-
zattal és fegyelemmel szolgálnák a legki-
sebb szerepekben is az adott előadást
meghatározó rendezői koncepciót. Igaz,
hogy a játék minden pillanatot kitöltő,
pontosan kidolgozott koreográfiája és
megtervezett gesztusrendszere biztosabb
támaszt is kínál, különösen az arra rászo-
ruló, jól képzett, de a személyiség vará-
zsával (még) nem rendelkező színészek-
nek.

Summázni a tíznapos fesztivál teljes re-
pertoárját nincs is jogalapom, hiszen nem
láttam - nem láthattam - a több műfajú
seregszemle nagyra értékelt zenés, tán-cos,
bábos vagy ifjúsági produkcióit, az
elmaradt előadásokat, és nem egyszer
fordult elő, hogy két megtekintésre érde-
mes produkció között választásra kény-
szerültem. Két, a szemle műsorán szereplő
érdekes előadásról már az elmúlt
esztendőben beszámoltam. (A Bölcs Ná-
thán Friedo Solter és A Mester és Marga-

rita Siegfried Höchst rendezésében
méltán került a fesztivál programjára.)

Ha mégis valamiféle tanulságot pró-
bálnék levonni a magam, a magunk szá-
mára, az - a politikai színház új arculatá-
nak felfedezésén túl - elsősorban a német
színház eszköztárának említett változa-
tosságával kapcsolatos. Hogy a legjobb
előadásokban az értelmezés, a jelenhez
szóló gondolat megfogalmazása mennyi-
re elválaszthatatlan az azt szolgáló for-
mától. Az NDK színház fényévnyire eltá-
volodott a kukucskáló színház földhözra-
gadt realizmusától. A stilizáció érzékel-
hetően már a szövegen végzett dramatur-
giai munkával megkezdődik. Heiner
Müller maga vállalkozott arra a drama-
turgiai műtétre, amit A normagyilkos,
cselekményébe avatkozó szövegátültetés
jelentett. De Friedo Solter rendezőként
önhatalmúlag emelte ki a Philotas szö-
vegéből az eszmei szempontból megkü-
lönböztetett jelentőséggel rendelkező és a
színészi játék által többféleképpen is
értelmezhető sorokat, hogy ezzel a maga
szuverén színházi alkotásának poétikus
formát teremtsen.

Hasonlóképpen lényeges, de talán még
szembetűnőbb a színházi eszközök gaz-
dagsága, ha számba vesszük az előadá-
sokban alkalmazott zenei betéteket és
képzőművészeti effektusokat is. Őszintén
szólva nem tudom, mit szólna I b s e n , ha
meghallaná A nép ellensége előadásán A
sárga tengeralattjáró fülbemászó dalla-
mát, Frank Castorf rendező azonban
érzékelhetően nem a norvég klassziku-
sokra, hanem a mai fiatalokra volt tekin-
tettel, amikor ennyire szentségtörő módon
választotta ki az előadás dalbetéteit.

Látványosan tört be a színpadra a tech-

nika is. Villogó fények és hideg neonok
mellett sok - már-már túl sok a vetítés.
Egyes esetekben, mint fentebb kifejtettem,
izgalmas keretet ad a vászon a gon-
dolatoknak, más alkalmakkor viszont
kétségesnek érzem, hogy helyes-e, érde-
mes-e a gondolatot didaktikus módon
képre fordítani? A rendezők többnyire
nem díszleteket, hanem metaforákat ve-
títenek a színpadra. A Philotas előadásán
például az expozícióhoz Vilmos császár
vetített, merev bronz lovas szobra, az
epilógushoz pedig egy térképre emlékez-
tető, véres, vérző metszet tartozik. A
Mózes és Áron modern színpadán a neon-
fényes telefonfülkében kigyulladó vörös
fény jelzi, valahányszor a hősök közvetle-
nül - forró dróton! - kerülnek Istennel
kapcsolatba.

A szomszéd rétje mindig zöldebb, kü-
lönösen, ha gondos kertészek választot-
ták, tervezték, öntözték - a vendégek



tiszteletére. Nyilvánvaló, hogy az NDK-
ban sem minden előadás fesztiválszín-
vonalú, és a látott bemutatók közt is
akadtak halványabbak; a jelentős elő-
adások is ébreszthettek - és ébresztettek is
- kételyeket a messziről jött nézőkben.

A magam kételyei, fenntartásai közül
ezúttal csak egyetlenegyre utalnék: a
brutalitás számomra riasztó, elfogadha-
tatlan kultuszára. Ésszel felfogom, hogy a
mindenkori rendező ily módon is tilta-
kozhat, s hogy az agresszivitás érzékletes,
szélsőséges megjelenítése a színpadon a
leleplezés szándékával is történhet. De
nézőként mégis, a zsigereimben is tilta-
kozom! Nem pusztán a véres látvány
taszít, vitathatónak érzem a brutalitást
túlhangsúlyozó jellemrajzokat is. Volker
Braun darabjában, Walter Höchst
bemutatásakor, legalább értem az
agresszió karakterizáló szerepét. Ámde
semmilyen észérvvel nem sikerült
magamnak meg-magyaráznom, hogy
miért kellett Stockmann doktornak - Ibsen
példamutató hősének - felesége után a
lányát is nyílt színen (majdnem)
megerőszakolnia.

A fesztivál repertoárját összegezve, is-
merem - és osztom is - azoknak a külföldi
kollégáknak a véleményét, akik szóvá
tették: hiányoztak a palettáról a legújabb
nevek, fiatal szerzők friss törekvéseket
kifejező, útkereső drámái. Es sokak szerint
feltűnően hiányzott ezúttal maga Bertolt
Brecht is, akinek sem színháza (az éppen
átépítés alatt álló Berliner Ensemble), sem
életműve nem volt igazán képviselve ezen
a találkozón. (Gondolom, ez a
meggondolás is vezérelhette azokat a
zsűritagokat, akik Á szecsuáni jólélek
Peter Schroth és Peter Kleiner rendezte
főiskolás előadását pártolták.) Én magam
mégsem értettem egyet azokkal, akik
Bertolt Brecht (szellemi) jelenlétét
hiányolták: hiszen Heiner Müller
látásmódjában, Volker Braun költésze-
tében, Thomas Langhoff és a többi ren-
dező történelemszemléletében, analitikus
szenvedélyében, a klasszikus adaptáció
műfajának változatlan népszerűségé-ben, a
bizarr maszkokban és a kemény, fehér
fényekben is Brecht elévülhetetlen, máig
megtermékenyítő hatását tapasztalhattuk.
Más kérdés, hogy mikor és hogyan sikerül
az NDK színházának kilábalnia a jelenlegi
- nemcsak az átépítésből eredő -, jogi
tényezőkkel, örökösödési vitákkal is
súlyosbított Brecht-válságból. De azt
mégis meg merném kockáztatni, hogy
Brecht nélkül az NDK második nemzeti
színházi fesztiválja és a német színházi
glasznoszty sem juthatott volna el oda,
ahova - sokak meglepetésére és
valamennyi résztvevő, néző és kritikus
örömére - eljutott.

REMETEI ANDREA

Sepsiszentgyörgyi évadok

Jegyzetek egy jubileum margójára

Negyvenedik évadját zárta Sepsiszent-
györgy város állandó magyar színháza. Az
intézmény részletes történetét még nem
dolgozták fel. Pályaképét fölvázolni - akár
a teljesség igénye nélkül is - igen nehéz.
Információink meglehetősen gyérek, a
híranyag időszakonként változó
mennyiségű és minőségű, sőt a sajátos
politikai-társadalmi körülmények ismerete
és figyelembevétele nélkül félrevezető is
lehet. Mégis, ha a hozzáférhető in-
formációk birtokában megpróbáljuk idő-
rendi sorrendben végigkövetni az esemé-
nyeket, kirajzolódik előttünk egy mostoha
körülmények közt is helytálló, mind
történelmi, mind földrajzi szempontból
hátrányos helyzetű, de sajátosságait,
másságát mindenkor méltósággal viselő
társulat pályája.

1948-ban Petru Groza, a jó emlékű
kormányfő szavatolja az országban élő
nemzeti kisebbségek - így az akkor még
több mint hárommilliós magyarság - teljes
jogegyenlőségét. Ennek szellemében az
évben a meglévők mellett új állandó
magyar színház születik Erdélyben. A
Kolozs Megyei Szakszervezeti Tanács
védnöksége alatt 1946-ban létesült Dol-
gozók Színházának magyar tagozatát
Sepsiszentgyörgyre helyezik. (A román
tagozat Tordán kezdi meg önálló műkö-
dését.)

A javarészt amatőrökből álló együttes
Sepsiszentgyörgyi Népszínház néven hi-
vatásos, államilag dotált állandó intéz-
ménnyé válik, és 1948. augusztus 23-án
ünnepélyes keretek között nyitja meg első
évadját Szemlér Ferenc Égy híd elkészül
című egyfelvonásosának bemutatójával. A
szerző a felszabadulás utáni romániai
magyar irodalom jeles képviselője, a mű
szocialista-realista típusú alkotás. Maga a
darabválasztás is nyilvánvalóvá teszi,
hogy a színház küldetése a kor-társ hazai
drámairodalom népszerűsítése, feladata a
közönség szocialista szellemben való
nevelése. Nem könnyű vállalkozás.
Sepsiszentgyörgy tizennyolcezres
lélekszámú (akkoriban még színmagyar)
álmos kisváros az azóta már nem létező
Magyar Autonóm Tartomány területén, a
Hargita lábánál, Erdély legkeletibb
csücskében. Természetes, hogy a társulat
eleve tájolásra rendezkedik be. Meg kell
próbálnia közönséggé kovácsol-ni
nemcsak a városka, de az egész Székely-
föld kisebb-nagyobb falvainak népét is.

Bár hivatalosan „drámai színház", amely
nevét Sepsiszentgyörgyi Népszín-házról
1949 februárjában Sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színházra változtatja,
népszínházi jellegét évtizedekig megőrzi
még. Élén Bokor Antal fizikai munkásból
lett színész-igazgató áll, ki-nek
színházszerető tiszta lelkesedése minden
bizonnyal nagyobb, mint hozzá-értése.
Néhány név az alapító tagok közül: Berkó
György, Fekete Gyula, Bokor Ilona,
Kudelász Ildikó, Deési Jenő és az a Király
József, aki még a nyolcvanas évek-ben is a
sepsiszentgyörgyi színpadon van.

Valódi „hőskorszak" kezdődik. Csap-
nivaló technikai felszereléssel, egy hete-
rogén publikum kiforratlan ízlésével és a
korszakra jellemző (műsor)politikai
kényszerűségekkel dacolva működik a
színház. Az első tíz év bemutatóira visz-
szatekintve kiderül, hogy javarészt „idő-
szerű" témákkal foglalkozó, az ötvenes
években dívó, sematikus darabokat ját-
szottak, zömmel az aktuális román és
szovjet irodalomból fordítva - fölsorolni
ezeket fölösleges. De meg kell jegyez-
nünk, hogy feltűnően kevés a színpadra
vitt kortárs romániai magyar szerzők szá-
ma. (Tíz év alatt mindössze hat.) Az emlí-
tett előadások mellett természetszerűleg
szükség volt a közízlésnek megfelelő,
könnyű szórakozást ígérő, nem igazán
magas művészi színvonalú bemutatókra,
melyek az - előbbi műsorkategóriák által

elriasztott közönséget visszacsalogatják
a padsorokba. Így játsszák az Állami
Áruházat, a Csárdáskirálynőt, a Zsuzsit.

Mindazonáltal - kritikusok tanúsága
szerint - az első évtizedben született
néhány említésre méltó produkció is, Ben
Jonson Volpone, Lope de Vega Hős falu,
Móricz Rokonok, Beaumarchais Figaro
házassága, Móricz Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül, Gárdonyi Lámpás, Mo-
liére Botcsinálta doktor című műveiből. A
művészi nívó fokozatos javulásához
hozzájárul az új, már hivatásos tagok ér-
kezése (Lavotta Károly, Vadász Zoltán),
az, hogy 1953-ban ide szegődik rende-
zőnek a nagyváradi újságíró Völgyesi
András, valamint a Marosvásárhelyi Szé-
kely Színház igazgató-főrendezőjének,
Tompa Miklósnak értő kezű, atyai támo-
gatása.

Tompa javaslatára kerül a direktori
székbe 1956-ban Kováts Dezső, az is-mert
karakterszínész, a marosvásárhelyi színház
volt gazdasági vezetője. Az új igazgató
korszaka nagyjából a színház második
évtizedét öleli fel. Ugrásszerű minőségi
változás nem ígérkezik (a szín-házon
belüli és kívüli körülmények csak lassan
módosulnak), de sor kerül néhány
meghatározó eseményre: 1957-ben Völ-


