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Újabb erdélyi színház előadásait
láthattuk Budapesten: a kolozsvári és a
sepsiszentgyörgyi együttes után most a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar
társulata vendég-szerepelt, a Madách
Színházban Gorkij Éjjeli menedékhelyét
és Madách Imre Mózesét adták elő.

A méltatást megelőző első szavunk a
viszontlátás örömét fejezi ki. Az örömét,
hogy annyi megtöretés után is él a
színház Marosvásárhelyt, s hogy sem a
diktatúra, sem a társulatfogyatkozás, sem
a közel-múlt véres eseményei nem törték
meg a társulat hivatásvállalását. S örülünk
annak is, hogy az erdélyi színházak
Magyar-országon is meg tudják mutatni az
értékeiket.

De amikor lecseng a hosszú idő utáni
első találkozást kísérő meghatódás, ön-
vizsgálatnak kell következnie. Eldöntendő
ugyanis, hogy a határainkon túl élő és
dolgozó színházakhoz általában és a látott
produkciókhoz konkrétan hogyan lehet és
kell viszonyulnunk; úgy, mint szegény
rokonhoz, vagy úgy, minta család egyen-
rangú, felnőtt tagjához. Meggyőződésem

- s tapasztalataim is ezt igazolják -, hogy
egyetlen társulat sem az elnéző, vállvere-
gető, megbocsátó kritikát, a fenntartások
nélküli dicséretet igényli. Ugyanakkor
nem lehet nem figyelembe venni azokat a
körülményeket, amelyek nagymértékben
meghatározzák a társulatok működését, a
produkciók színvonalát. S ha bízni lehet
abban, hogy előbb-utóbb Romániában is
normalizálódnak a viszonyok, egyre ke-
vésbé a viszontlátás öröme, a körülmé-
nyek akceptálása s egyre inkább az őszin-
te, elemző kritika fogja jellemezni e szín-
házak megítélését.
A marosvásárhelyi magyar társulatot
örömmel és szeretettel fogadta a közön-
ség. (A vendéglátók viszont - informá-
cióim szerint - nemigen tettek ki magu-
kért, például a vendégjáték résztvevőit
egy lepusztult állapotban lévő, városszéli
kollégiumban szállásolták el, s a társulat
tagjai a színházban sem érezhették a gon-
doskodás ilyenkor nagyon is elkelő meg-
nyilvánulását.) A nézők átérezték, hogy az
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együttesnek ez a fellépés sokkal többet
jelent egy szokásos vendégjátéknál, hi-
szen sok év után maguk és a közönség
előtt egyaránt bizonyítaniuk kellett. Nyil-
vánvaló volt: előadásaiknak különösen
nagy a tétje. Az ebből adódó feszültség
ünnepélyessé, helyenként patetikussá
tette a bemutatkozásukat. A gondolatok
emelkedettsége, súlya, mondandójuk
burkolt aktualitása természetesen itt is, a
saját befogadói közegüktől némileg eltérő
közönség előtt is érvényesült. De ami ott

természetesnek hat, az i t t kissé dagályos-
nak tűnt; ami ot t mindenki számára ma-
gától értetődő jelentést hordozó mozza-
nat, az i t t többnyire látványos vagy hatá-
sos effektus. Természetesen nem úgy kell
ott előadást készíteni, hogy az i t t legyen
érvényes, hiszen minden színház csak
annak a közönségnek tud hiteles
előadásokat létrehozni, amellyel azonos
valóság-koordináták között él, de az igazi,
jelentős előadások sajátja éppen az, hogy
ami bennük ott igaz, az i t t is rezonanciát
kelt (lásd a kolozsvári Sütő András-
trilógiát Harag György rendezésében).

A marosvásárhelyi színház két előadása

GORKIJ ÉS MADÁCH
MAROSVÁSÁRHELYIEK MAGYARORSZÁGON



két különböző politikai helyzet terméke. Az
Éjjeli menedékhelyet néhány éve mutatták
be, ennek megfelelően ezt elsődlegesen a
képes beszéd jellemzi. A Mózes a
forradalom utáni első premier volt, s az
addig kimondhatatlan kimondhatósága
feletti örömöt, ugyanakkor a jövő iránti
felelősséget sugározza. Ezt a darabot ki-
lenc évvel ezelőtt kezdték próbálni, de már
az előkészületek alatt betiltották az
előadást, s nem véletlen, hogy a decem-
beri fordulat után ezt a művet tűzték első-
nek műsorra.

A Gorkij-előadás egy hatalmas föld alatti
csarnokban játszódik. Mintha egy
nagyváros elhagyott metróállomásán
lennénk, fentről, egy vasrácson keresztül a
metropolis szennye hull alá, eső vagy más
lé csorog le, a közlekedés bántó zaja
hallatszik, de ezen a rácson keresztül süt
be a nap is (a harmadik felvonás külső
helyszíne helyett változatlanul az egyet-len
belsőben vagyunk, de a besütő nap-fény
megváltoztatja az addig homályba borult
teret).

A kisrealista módon kidolgozott alakítá-
sok jóvoltából megelevenedik ugyan a
darab, de nem szikrázik fel. Komótos tem-
póban zajlik az amúgy is gyér cselekmény;
a rendező, Kincses Elemér pontosan
értelmezte a helyzeteket, ahol kell,
növekszik a feszültség, ahol kell, lanyhul,
de valami hiányzik ahhoz, hogy átütő erejű
színházi élmény szülessen. Aztán kiderül,
mi lehet e hiányérzet oka. Az, amiről
Kincses is nyilatkozott: a társulatban nincs
fiatal színész. (A legfiatalabb színésznő
harmincnégy éves.) S ez nem-csak a
marosvásárhelyiek gondja, ez jellemzi az
egész erdélyi magyar színjátszást. A
menedékhely lakói tehát jobbára
nyugdíjkor körüli életkorban vannak, emiatt
egészen másról szól az előadás, mint a
darab. Gorkijnál a menedékhelylakók nem
a koruk, hanem a társadalmi helyzetük,
élet- és alkalmazkodóképtelenségük,
kitaszítottságuk miatt kerülnek a mélybe,
ettől válik a helyzetük tragikussá. A ma-
rosvásárhelyi előadásban nem életerős, de
lecsúszott egyéneket látunk, élemedett
korúakat. Ez a korprobléma a szereplők
közötti viszonyokat is eltorzítja, számos
szituációt értelmetlenné tesz (legérzékle-
tesebb példa erre a Vászka-Natasa-Vaszi-
lisza-viszony alakulása).

Másfelől viszont a csendesen csordogáló
cselekményt néhány mozgósító erejűnek
vagy összefoglaló értékűnek tartott
mondatnak a szituációból kiszakított, kö-
zösen skandált, kiabált, szavalókórussze

rűen előadott interpretálása szakítja meg.
A rendezői szándék érthető, az eredmény
mégis zavaróan didaktikus.

A Mózes egészen más problémákat vet
fel. Teljesen igaza van Kincses Elemérnek,
a rendezőnek, amikor kifejti: Madách da-
rabja talán soha nem volt olyan aktuális,
mint ma, hiszen olyan alapkérdéseket fe-
szeget, hogy ki vezesse a népet, hova
tudja kivezetni, milyen áldozatokat köve-tel
ez a menetelés, egyáltalán: létezik-e az a
Kánaán, amely felé a kiválasztott vezér
irányíthatja követőit. Ha az elmúlt fél év
Romániában történt és történő esemé-
nyeire gondolunk, különösen fontosak
ezek a kérdések, az ezekre adható művész-
válaszok.

Kemény Árpád zsákvászonból készült
függönyökkel keretezi és osztja a teret; ez
a díszlet módot ad a hatalmas statisztéria
mozgatására, a gyors jelenetváltásokra,
ugyanakkor kortalanul konkrét látványvi-
lágot teremt.

Ebben a lényegében üres térben a ren-
dező látványosan mozgatja a tömeget. Az
intim jelenetek többségét is a tömeg előtt,
az emberek között, a nép figyelmétől kí-
sérve játszatja, mintegy hangsúlyozva a
nép és vezetőinek determinált összekap-
csolódását. A darab nem bővelkedik nagy
szerepekben, tulajdonképpen a Mózest
játszó színész vállán nyugszik a produk-
ció. Az ilyen darabok sorsa tehát az abszo-
lút főszereplő megválasztásán áll vagy
bukik. Ez esetben Ferenczy Istvánra bízta a
rendező Mózes szerepét, igen nehéz hely-
zetbe hozva önmagát és az előadást. Fe-
renczy elismert művész, de sem az Éjjeli

menedékhelyben (Vaszka Pepel), sem a
Mózesben nem sikerült meggyőznie kva-
litásairól. Patetikus beszéde, maníros esz-
közei számos hatásos pillanatát is leront-
ják. Ferenczy alakítása egy másik teljesít-
mény tükrében és kontrasztjában leplező-
dik le igazán, ugyanis Györffy András
csendes, belülről építkező s erőteljes
Áronja mutatja: másként, természetesebb
hangon is meg lehet közelíteni ezt a
romantikus hevületű drámát.

Az előadás befejezése viszont vissza-
menőleg is megszépíti a produkciót: a
negyvenéves vándorlás során elhullanak
mindazok, akik nem méltók az új életre; a
távozó Mózes s az őt követő gyerekek,
fiatalok és tiszták visszafordulnak, a né-
zőkre nézve, nekik intve, őket híva tűnnek
el a színpad mélyén. Ez a kép direkt hatá-
sokat elkerülő, szép metafora.

A marosvásárhelyiek vendégszereplé-
séből számomra a legnagyobb élményt

két színészi alakítás jelentette: Lohinszky
Lorándé és Tarr Lászlóé. A színészi telje-
sítmények szürke átlagából kiragyogott
kettejük megrázóan tiszta, mély igazságo-
kat sűrítő emberábrázolása.

Tarr László rekedt hangú Színésze
hosszú kabátjában, mint egy kísértet járkál
a többiek között. Ő már nem ebben a
világban él, „organizmusa" elvesztése után
csupán vegetál. De amikor eszébe jutnak
az elfelejtett verssorok, hangja egyszeri-
ben kitisztul, mozdulatai határozottakká
válnak. Aztán az amnézia ismételt bekö-
vetkeztekor visszazuhan előbbi állapotába.
Elvégeztetett. Tarr Színésze nem ámít-hatja
tovább magát, nincs remény, magában
hordja a halált.

Papírforma szerint Luka nem Lohinszky
Loránd szerepe; őt főleg intellektuális fi-
gurák nagyszerű alakítójaként ismertük.
De a kivételes művészek esetében nincs
helye a papírformának! Lohinszky termé-
szetesen nem bújt alkatától idegen bőrbe,
nem próbált plebejusfigurát csinálni Lu-
kából. A vándor Lohinszky alakításában
„csak" humanista. Csendes szavú a sok
hőbörgő között, bölcs, akit nem kora, ha-
nem a megélt szenvedésekből leszűrt ta-
pasztalata, tudása miatt tisztelnek s fo-
gadnak el. Nem titokzatos idegen, hanem
olyan közülük való, aki megérti, meghall-
gatja, embertársának tartja a másikat. S ez
a legtöbb, amit ebben a kaotikus világban
egymásért tehetünk.

A marosvásárhelyi színház magyar tár-
sulatának vendégjátékán ez volt a leg-
szebb, legfontosabb üzenet.
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