
Beszélgetések

Romániával
1989 karácsonya történelmi jelentőségűvé
vált: megdőlt Európa legszégyenletesebb
jelenkori diktatúrája, Romániában
elsöpörte a népharag Ceausescut és rend-
szerét. A több évtizede elnyomott, egyre
kilátástalanabb helyzetben lévő művészek
is fellélegezhettek, s a szabad Románia
kialakulásával párhuzamosan például a
színházművészet alkotói is igyekeznek
megtalálni helyüket az új történelmi szi-
tuációban.

Körkérdéseink e helykeresés pillanat-
nyi állapotát igyekeznek rögzíteni

Dan Micu rendező
bukaresti Nottara Színház

- A bukaresti román színjátszást - míg
legjobb rendezőit el nem űzte a diktatúra -
az európai élvonalban tartották számon.
Szerencsére Ciulei, Pintilie, Esrig,
Penciulescu, Serban tanítványai nem fe-
lejtették el mestereik életreszóló instruk-
cióit. A fiatal rendezőgárda metaforákon
átizzó szenvedéllyel politizált a színpadon;
vajon miként élte meg a decemberi
forradalom véres, viharos eseményeit,
melyek szellemi előkészítéséből maga is
kivette részét? Kérdésünkkel Dan Micu-

hoz, a bukaresti C. L Nottara Színház neves
rendezőjéhez fordultunk.
- Nem állítom magamról, hogy a szó igazi

értelmében ellenzéki lettem volna.
Ellenállásom azonban-akárcsak némely
rendezőtársamé - megszakítás nélkül
tartott, mert a diktatúra gyűlölte a művé-
szetet, a színháztól meg egyenesen rette-
gett. Azt hiszem, egyike vagyok a legtöb-
bet zaklatott rendezőknek, akiknek az elő-
adásait az úgynevezett „vizionálások" so-
rán rendre kifogásolta az ideológiai felül-
vizsgáló bizottság.
December 22-től kezdve Nottara szín-

házi kollégáimmal szüntelenül a tüntetők
között voltam. A harcok idején teát és
kenyeret osztottunk a katonáknak. A szín-
ház, mint tudod, az akkori csaták övezeté-
ben, a Romana tér közelében van. A harci
események állása szerint hol ujjongtam,
hol szorongtam és aggódtam. Nem hin-
ném, hogy szikrányi hősiesség lett volna
bennem, az egyedüli hősök az elesettek.
 Miként ítéled meg az elkövetkező hét-

kőznapokat? Nem fogják-e meggátolni
Románia valódi demokratizálódását a ko-
rábbi hatalom továbbra is gáncsoskodó
birtokosai?
 Az országot, mint köztudott, a Nem-

zetmentő Front Tanácsa vezeti a választá-
sokig. Rendre megalakultak a helyi taná-
csok, így nálunk, a Nottara Színházban is.
Ion Brad, a korábbi igazgató nyugdíjba
vonult; az intézmény munkáját két fiata-
labb rendező kollégámmal, Al. Dabijával
és D. Dembinschivel irányítjuk. A cenzúra
megszűntének a tisztességes gondolko-
dók örülnek, a szellem ellenségei viszont
megpróbálják kihasználni. Ami a jövőt

illeti, akár egy optimista színjáték fináléja
előtt, bízom a szerencsés végkifejletben.
 Hogyan vesz részt a színház a forra-

dalmi átalakulásokban?
- Ahogy a hadsereg nagy része vissza-

vonult a kaszárnyákba, a színészek is
visszatértek a kulisszák közé. Nincs többé
felsőbb utasítás, letiltás, ellenőrzés - a
színháznak valóban a népet kell szolgál-
nia. Ezen munkálkodunk most, a megvál-
tozott körülmények között; igyekszünk
megfogalmazni és valóra váltani mindazt,
ami a vajúdó demokratizálódásban ránk
hárul. Nem hinném, hogy most nagy hir-
telen színre kellene vinnünk a betiltott
darabokat, legtöbbjük el is avult már. A
napokban kezdem próbálni Goethe Faust-
ját, Alexandru Repannal a címszerepben;
mindkét részt színpadra visszük. Ez alapjá-
ban véve nem forradalmi aktus, de ha
meggondoljuk, valamennyi forradalom
tükörképe föllelhető a halhatatlan fausti
történetben.
 Mi történt a régi rendet kiszolgáló

színigazgatókkal ?
 A kompromittáltakat nyomban levál-

tották. Például Dinu Sararut a Kis Színház
éléről. Az írószövetség elnökének D. R.
Popescu helyet a kitűnő ellenzéki költőt,
Mircea Dinescut választották meg.
 1981-ben Veszprémben megrendezted

Caragiale Zűrzavaros éjszakáját, '82-ben
pedig Shakespeare Ahogy tetszikjét.
Volna-e kedved újabb magyarországi
rendezéshez?
 Veszprémben idegen létemre is ott-hon

éreztem magam, kollégák, barátok családi
körébeni; s ha vágyódtam is az otthonom
után, rettegtem a hazatéréstől ... Végre
túlvergődtünk ezen ... Bár-mikor boldogan
szerződnék magyarországi rendezésre,
akár a veszprémi, akár más színháznál.
Minta marosvásárhelyi színház hajdani

pályakezdő rerdezője remélem, hogy a
romániai magyar művészek hamarosan
magukra találnak a demokratizálódó or-
szágban. Bízom benne, hogy a magyar
nyelvű színművészeti intézet három helyre
redukált osztályait rövidesen kibővítik, és
annyi jelöltet vesznek föl, amennyire a
magyar színházaknak szükségük van.
Végül, nagy örömömre szolgálna, ha
gondolataim visszhangra találnának a
magyar művészekben, akik annyi együtt-
érzéssel követték forradalmunkat, és annyi
bizonyságát adták cselekvő rokon-
szenvüknek.

Az interjút készítette: Metz Katalin

Bartal Zsuzsa és Töreky Zsuzsa a Dan Micu rendezte Ahogy tetszikben (MTI-fotó)



Kötő József igazgató
Kolozsvári Állami Magyar Színház

-A televízió és a rádió híradásaiból
tudhatjuk, hogy Kolozsváron - ha nem is
temesvári, bukaresti méretekben - harcok
folytak, áldozatok voltak.
 Szerencsére mi minden veszteség

nélkül átvészeltük a forradalmat, a szín-
háznál nem történt semmi. De végrehaj-
tottuk a magunk belső forradalmát. Re-
méljük, ezentúl mindent meghatározó
szempont lehet a minőség. Tompa Gá-
bort teljes jogú főrendezővé neveztük ki.
Új dramaturgunk van, a kiváló költő, Visky
András, és Marosvásárhelyről hozzánk
szerződött az ismert színész, Boér Ferenc.
Erős, ütőképes csapatot akartunk terem-
teni, vagyis további szerződtetések várha-
tók.
 Feltételezem, hogy az évad közepén

-januárban - „ ú j évadot" kezdtek.
 Most teljesen új műsorrend kialakítá-

sán dolgozunk. Az új időket Együtt című
irodalmi műsorunkkal kezdtük. Ez volt a

színház és a közönség első szabad találko-
zása. Olyan szerzők művei hangzottak el,
akik a diktatúra idején tiltva voltak. Gon-
dolok itt például lllyés Gyulára vagy Mir-
cea Dinescura, a magyar klasszikusokra
és a két világháború közötti romániai ma-
gyar írókra.
-Amikor Tompa Gábor novemberben

Magyarországról visszatért, még a Ványa
bácsira készült, majd decemberben kap-

tam a hírt, hogy a Woyzecket rendezi.

Most pedig, úgy tudom, Székely János
Caligula helytartója című drámáját pró-
bálja.
 Valóban Székely János drámájával

kezdünk. Ez korábban természetesen til-
tott mű volt. Pontosan megfogalmazza a
történelem szorításában vergődő nemze-
tiség helyzetét. A bemutatót február vé-
gére tervezzük, Petroniust Boér Ferenc,
Barakiást Csiky András játssza.
 Á színháznál egyetlen diplomás ren-

dező dolgozik. Ez pedig - bármily tehet-
séges is Tompa Gábor- nem lehet elég.
 Igyekszünk a legrangosabb erdélyi

rendezőket megnyerni magunknak, re-

méljük, vendégeskedik majd nálunk
Tompa Miklós, Kincses Elemér és Pa-
rászka Miklós. Kincses valószínűleg Spiró
György Csirkefej című drámáját rendezi.
Az is biztos, hogy szeptemberben nálunk
dolgozik a kivételesen tehetséges gyer-
gyószentmiklósi Bocsárdi László is, Ghel-
derode Pantagleize című művét rendezi.
A színházat igen nagy vérveszteség

érte az utóbbi időben. Több kiváló színész
áttelepült Magyarországra.
 Pótoljuk őket. Nemrég szerződött

hozzánk Bács Miklós, Péterffy Lajos, Gáll
Annamária. Arra nem építhetünk, hogy
az áttelepültek visszajönnek, bár van
reális remény arra, hogy közülük
néhányan mégiscsak visszaszerződnek.
 Várható, hogy a hivatalos kapcsolat-

felvétel a kultúra minden területén meg-
mutatkozik majd. Hogyan érinti ez a ko-
lozsvári színházat?
 Egy konkrétumról már be tudok szá-

molni. Meghívást kaptunk a Vígszínház-
tól. Remélem, nem lesz ennek akadálya,
és február végén találkozunk - Magya-
rországon.



Nyiredi Piroska színésznő
Szatmári Északi Színház

- A forradalom idején Szatmárról nem
kaptunk híreket.
 Nálunk, szerencsére, semmiféle tűz-

harc nem volt. Mi is csak rádión és televí-
zión követtük az eseményeket. A színház-
ban maradt mindenki a helyén, de ez nem
baj, hiszen a problémák fő oka az „épületen
kívül" volt. A magyar tagozat vezetője
továbbra is Parászka Miklós, két segítője
Ács Alajos és Bokor Ildikó. Önállóan, a
román tagozattól függetlenül dolgozhatunk.
 Tavaly ősszel elterjedt a meglepő hír,

hogy a színház próbálja Sütő András A
lócsiszár virágvasárnapja című drámáját.
 Nem sokáig próbáltuk. Letiltották a

bemutatót. így aztán helyette Parászka
Miklós gyorsan elkezdte az Úrhatnám pol-
gárt. Moliére darabjával kezdünk tehát
február elején, a címszerepet Czintos
József játssza. Túl vagyunk a szokásos
szilveszteri kabarén i s - a m i az idén
egyáltalán nem volt szokványos. Ez most
valóban „felszabadult" szórakozás volt, de
éppen az idén kicsit szomorúbbra is
sikerült, hiszen nem hiányozhattak a
megemlékezés gyertyái sem. Az új
helyzetben már semmi akadálya annak,
hogy bemutassuk a Lócsiszárt. Februárban
Kovács Levente vezetésével folytatódnak a
próbák, a be-mutató március elejére
várható. Ezzel az előadással
Magyarországon is szerepelünk majd egy
fesztiválon, ahová Jugoszláviából és
Kassáról is hívtak magyar színházakat.
Kolhaast Czintos József, Nagelschmidtet
Szélyes Ferenc játssza.

- Szélyes nagelschmidti magatartásáról
mi is tudunk: még a forradalom előtt egy
gyűlésen nyilvánosan visszaadta
párttagkönyvét.
- Ma ez már érdemnek számít.

Olyannyira, hogy Szélyes bekerült a
városi vezetésbe is.
- Egy fél évvel ezelőtt jártam Szatmáron.

Akkoriban nyolc-tíz színésznek be volt
adva az áttelepülési kérelme.
- Néhányan már visszavonták ezt, mások

még nem döntöttek. Nagyon nagy
szükség van mindenkire. Arra nem
számíthatunk, hogy Magyarországról
vissza-jönnek a volt kollégák. Legfeljebb
azok jönnek, akiknek ott nem sikerült
semmi. Nemrég egyébként a debreceni
színháztól jártak nálunk, felajánlottak egy
„ajándék előadást", melyet nálunk
játszanának úgy, hogy a bevétel a
színházunké lenne.

Kárp György színész
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

 Visszatért-e a régi kerékvágásba a
színház működése a december végi véres
napok után?
 Lényegében igen. Január 5-től ját-

szunk. Addig nem volt, aki játsszon, s az
sem, aki nézze. A régi kerékvágás azon-
ban sok szemPontból új is. A színház
magyar tagozata hivatalosan társulat ne-
vet kapott, tehát mi a Nemzeti Színház
magyar társulata vagyunk, s ezzel a két
társulat egyenjogúsága deklarálódott. A
magyar társulat élén most egy öttagú
művészeti tanács áll, amelyben Kincses
Elemér rendező és Kemény Árpád tervező
mellett három színész kapott helyet a
közösség bizalmából: Magyari Gergely,
Nagy István és én.
 Mit tudnak játszani?
 Még decemberben kezdtük

próbálni Székely János Irgalmas
hazugságát, de most mára cenzúrálatlan
teljes szöveggel játszhatjuk. Az akkori
bemutatón nagyon erősen megcsonkított
változatot engedélyeztek csak. Az
előadást Kincses Elemér rendezte. A
stúdiónkban Gelman Magas-feszültségét
Kovács Ferenc állította szín-padra Győrffy
András és lllyés Kinga szereplésével.
 Mire készülnek most és a

közeljövő-ben?
- Legnagyobb vállalkozásunk a Mózes

bemutatója les, amelyet március közepé-
re tervezünk. A darabot 1979-ben már
egyszer elkezdtük próbálni, de három hét
után leállították az előkészületeket. Most



Kincses Elemér rendezi, Kemény Árpád
tervezi a díszleteket, s a címszerepet Fe-
renczy István játssza.

Ezenkívül készülünk Lucian Blaga Gye-

rekkeresztesek című művének bemutató-
jára, tervezzük a Black Comedy vagy a
Galócza színpadra állítását, s az évad vé-
gén vagy a Marat/Sade vagy Az ügynök

halála kerülne színre.
 Tud-e arról, hogy a Szentgyörgyi lst-

ván Színművészeti Intézetben történt-e
valami változás?
Úgy tűnik, lesz. Az új kulturális

minisztériumban ígéretet tettek arra, hogy
jelen-tősen fejleszteni fogják a
nemzetiségi ok-tatás e fontos
intézményét. Azt tervezik, hogy
februárban pótfelvételit hirdetnek, s az
eddigi, évfolyamonkénti háromról hétre
emelik a hallgatók számát, így három
lány és négy fiú tanulhat az első
évfolyamon. Ősszel viszont nagyobb lét-
számú osztályt indítanak, s majd a későb-
biekben rostálják ki azokat, akik nem
telje-sítik a szakmai követelményeket.
Égető szükség van a főiskola
fejlesztésére, hiszen nagyon
megfogyatkozott az erdélyi
színésztársadalom, például mi a régebbi
harmincöt-negyven színész helyett csu-
pán huszonkettővel teljesítjük a rendkívül
magas előadásszámot Vásárhelyen és a
Székelyföldön.
 Milyen segítséget várnak a magyaror-

szági színházaktól?
Mindenneműt. De nem is annyira

anyagi és műszaki segítségre van szüksé-
günk, mint inkább darabokra, szakmai
kiadványokra. Számos színház megkere-
sett már bennünket, s jó pár meghívásunk
van; például a Madách Színházzal, a kis-
várdai, a gyulai és az egri színházzal
alakulnak a kapcsolataink.

Koczka György irodalmi titkár
Temesvári Állami Színház

 Megrendülten figyeltük napokon át a
temesvári forradalmi eseményeket, s köz-
ben arra is gondoltunk: vajon hogyan
vészelte át e tragikus időszakot a színház?
 A városban dúló harcok és vérengzé-

sek, szerencsére, elkerülték színházunkat,
de akkoriban természetesen sem mi, sem
a nézők nem a színházzal voltak elfoglal-
va. Bár a közállapotok némileg konszoli-
dálódtak már, végső megnyugvásról még
nem beszélhetünk. Tegnap (január 18-án
- A szerkesztő) újból voltak lövöldözé-
sek. Az emberek este nem szívesen járnak

kinn az utcán. Kilenc után kihalt a város, a
délutáni műszakokat is rövidítik, hogy a
dolgozók időben hazaérjenek. Ilyen körül-
mények között érthető, ha a színházak és a
mozik sem igen játszottak. Eleinte azért,
mert nem lehetett, most pedig azért, mert
biztonsági okokból január 14-től 21-ig a
városi vezetőség felfüggesztette az előa-
dásokat.

- S ha lehetne, mit játszanának?
- Új életet kezdünk, új műsort akarunk
kialakítani. Versműsorral készülünk,
amelyben eddig betiltott költők művei
hangzanak el. Kollázst szerkesztünk olyan
darabok részleteibő l, amelyeket szintén
nem volt szabad játszanunk. Többek kö-
zött a Bánk bánból, lllyés Testvérekjéből,
a Svejkből, Szabó Lajos Mentségébő l ál-
lítjuk össze a műsort. Az első igazi
dráma-bemutatónk Kányádi Sándor eddig
betiltott műve, a Kétszemélyes tragédia
lesz, amelyet Cseresnyés Gyula rendez, s
a két szerepet Dukász Péter és Szász
Enikő játssza.
 Vannak-e változások a színház belső

életében?
 Természetesen vannak, bár Sinka

Károly igazgató személyében biztosítva
van a folytonosság is. A legfontosabb
változás az, hogy felvesszük Csiky
Gergely nevét: Állami Csiky Gergely
Színház, Temesvár. Sinka Károly
munkáját ideiglenes művészeti tanács
segíti, s közösen igyekszünk
megteremteni a nyugodt alkotás
feltételeit. De ez nem könnyű, hiszen
ebben a városban még nehezebb a kon-
szolidácíó, mint másutt. S az általános

helyzeten belül a színház anyagi és mű-

szaki állapota különösen lehangoló.
Szinte mindenünk hiányzik, a
függönylábtól az égőkig, a magnótól a
ruhákig. Segítségre van szükségünk, s
számítunk a magyarországi színházak és
intézmények támogatására.

Hajdú Géza színész
Nagyváradi Állami Színház

- Őrömmel közölhetem, hogy Nagyvá-
radon nem voltak véres események, így
színházunk, s benne a magyar tagozat
szinte megszakítás nélkül teljesíthette hi-
vatását a forradalom után is.
 Milyen állapotban kezdhették az 1990-

es esztendőt?
 A teljes lerongyolódás és az erkölcsi-

művészi romlás állapotában. 1983 óta -
mint ez Magyarországon is közismert -
nincs állami támogatásunk, így anyagi-
lag-műszakilag totálisan lezüllött és szét-
zilálódott helyzetben vagyunk, minden
tartalékunkat feléltük, ruháinkat, díszlete-
inket többször is átszabtuk, műszaki fel-
szerelésünk katasztrofális. S az a legna-
gyobb baj, hogy ha pénzünk lenne, sem
tudnánk mit beszerezni, mert Romániá-
ban gyakorlatilag nem létezik színházi
ipar.

Súlyosabb azonban az a lelki és művé-
szi állapot, amelybe az évek során kerül-
tünk, ugyanis ahhoz, hogy megéljünk,
egyrészt rendkívül sokat kellett turnéz-
n u n k - havonta tíz napot voltunk vidéken
-, másrészt egyre sekélyesebb műveket



lós rendezésében, s Erdélyben eddig nem
létező műfajt szeretnénk meghonosítani:
húsvétkor rockpassió bemutatására vál-
lalkozunk. Az évad végén valószínűleg
folytatnánk a több évre kényszerűen
félbeszakított Csurka-sorozatunkat is.

Nemes Levente színész
Sepsiszentgyörgyi Állami Színház

Ellentmondó híreket lehetett hallani
arról, hogy Sepsiszentgyörgyön milyen
áldozatokat kívánta forradalom.
Valóban, sokféle hír és rémhír elter-

jedt, de az az igazság, hogy viszonylagos
nyugalom jellemezte a forradalmi napo-

kat. Voltak ugyan itt is lövöldözések, de
színházunk min en szempontból épen
került ki az események sodrából.
 Különös helyzetben dolgozik a szent-

györgyi színház hiszen zömmel magyar
ajkú a lakosság, mégis az utóbbi időben
román társulatot is létrehoztak.

-Mindkét társulat számára nehéz kö-
rülményeket teremtettek ezzel a döntéssel,
de ez nem jelenti azt, hogy a két közösség
egymás ellenségévé lett volna. Nekünk
évente légy-ötszáz előadást kell tartanunk
ahhoz, hogy a teljes színházat fenn
lehessen tartani, ugyanis a román
előadásoknak igen gyér a közönsége. Ezt a
nagyszámú előadást nem lehet csak itt,
helyben teljesíteni, ezért kettő-hatszáz ki-
lométeres körzetben vagyunk kénytele-nek
tájolni. A felemás helyzetet mégis fenn kell
tartani, mert úgy gondoljuk, hogy ez erkölcs
kötelességünk, s ebben állapodtunk meg a
román kollégákkal is, hiszen egy régebbi
rossz döntést nem lehet úgy
megváltoztatni, hogy abból sok tehetséges
ember egzisztenciális ellehetetlenülése
következzék be.

- Mi van a műsorukon, s mit próbál-nak?
 Közvetlenül a forradalmi napok előtt

volt Asztalos István Fekete macska című
drámájának bemutatója, amelyet Tompa
Miklós rendezett. Január 6-án volt a pre-
mierje Szophoklész Philoktetész című
művének. Ez eredetileg stúdióprodukció-
nak készült, de átrendeztük nagy színpad-
ra. Természetesen mi is szerkesztettünk
irodalmi műsort, amelyben a társulat
minden tagja részt vett. Egyetlen biztos
tervünk van: a színházat Tamási Áronról
akarjuk elnevez L. 1968 és 81 között hat
Tamási-színmű et játszottunk, s most a
névfelvétel alkalmából valamelyik régen
játszott előadásunkat új betanulásban
szeretnénk bemutatni.

- Közismert, hogy a sepsiszentgyörgyi és
a veszprémi színház között szoros baráti és
művészi kapcsolat volt, amelyet a román
hatóságok drasztikusan megszakítottak.
Tervezik-e a kontaktus újra felvételét?
 Kapcsolatunk magánemberi szinten

soha nem szakadt meg, s a veszprémiek az
első adandó alkalommal már meg is
kerestek bennünket; az egész társulatuk
lélekben velünk volt. Mindkét színház el-
tökélt szándéka hogy folytassa a kölcsönös
vendégjátékok sorát, s reméljük, tavasszal
már jöhetnek hozzánk, mi pedig ősszel
viszonozhatjuk a vendégszereplésüket.

kellett egyre rövidebb idő alatt, egyre
kevesebb művészi erőfeszítéssel színre
vinnünk.

Most itt van a nagy lehetőség, mindent
játszhatunk, amit eddig nem volt szabad,
de az álmoknak határt szab a realitás:
nincs rendezőnk, s igen kevés a színé-
szünk.

- Milyen a kapcsolatuk a román társu-
lattal?
 Velük eddig sem volt torzsalkodásunk,

s most is jó viszonyban vagyunk. Neves
román rendezők dolgoznak a magyar
társulattal is. Öttagú művészeti tanácsot
választottunk, s a magyar tagozatot egy
háromtagú igazgatóbizottság - Nagy Béla,
Miske László s jómagam - irányítja.
 Mit játszanak, s mit terveznek bemu-

tatni?
 December 1-jén volta premierje Lucia

Demetrius Három nemzedék című szín-
művének, ez van műsoron, illetve a szil-
veszteri kabaré helyett irodalmi műsort
állítottunk össze Bátrak voltak, akik mertek
címmel; ez rekviem volta hősök emlékére.

Január 26-án Louis Verneuil Lambertier
úr című darabját Végzetes szerelem cí-
men mutatjuk be Gábor Katalin rendezé-
sében, Laczó Gusztáv és Bányai Irén sze-
replésével. Február 2-án elmaradt kaba-
rénkat most mára politikai kabaré hagyo-
mányaira építve kezdjük játszani. Tervez-
zük még március közepén Tamási Áron
Boldog nyárfalevél című darabjának színre
vitelét Miske László és Tompa Mik-


