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KINEK KELL A SZÍNHÁZ?
ANDREI ŞERBAN BUKARESTI RENDEZÉSE

A bukaresti Nemzeti Színház hatalmas színpa-
dán téblábolok, körülöttem a tizenhárom év
szünetet követő, kivételes vendégjátékot meg-
előző, pánikos nyüzsgés: a Kolozsvári Állami
Magyar Színház Rendőrség-előadásának
börtönrácsos vasszerkezetét építik a műszaki-
ak. A zajban magyar és román vezényszavak
repkednek, mellettem színészek haladnak el,
szöveget, járásokat memorizálnak, emitt vödröt
cipel egy tűzoltó, mások kellékeket ellenőriznek,
a kezdetleges tolmácskészülékeket szerelgetik.
Fáradtan vagy frissen, cinikusan vagy lelkesen,
ijedt naivitással vagy rutinnal álcázott
lámpalázzal - teszik a dolgukat.

Állítólag tüntetnek az épületen kívül, de még
én, a kívülálló is csak rovom a fölösleges
köröket a színpadon, elnézem, ahogy végül a
technikus beállítja a fényeket. Egy kósza fény-
sugár a még le nem eresztett vasfüggönyön
túlra téved, s egy pillanatra megállapodik a jobb
oldali erkélyen árválkodó táblán, rajta a felirat:
„In culise", szóval kulisszák között. A tábla a
tegnap esti előadás után felejtődött ott, az
Andrei Şerban rendezte produkció utolsó képét
vezette fel. Sok-sok táblát követett ez a felirat,
illetve az általa jelzett utolsó jelenet, mely
sokunk számára megválaszolta az elő-adás
címében feltett kérdést: „Kinek kell a színház?"

Andrei Şerban

Különös hajó különös utasai

Az első képben - az erkélyen elhelyezett egyes
számú táblán ennyi áll: „Nyílt tengeren" -
Timberlake Wertenbaker angol írónő színda-
rabjának szereplői még azt sem tudják, van-e a
világon színház. Különös hajó különös utasai ők:
angol fegyencek, akiket 1788-bari, az elsők
között szállítanak a messzi Ausztráliába. Ott
töltik le büntetésüket, és mellesleg meghódítják
a puszta. sivár, majdhogynem lakatlan új
kontinenst. Az írónő műve nem a hódításról
szól. Őt - s még inkább a darabot színpadra
állító Şerbant - az érdekli, hogyan születik
színház a semmiből. A rabok ugyanis lehető-
séget kapnak, hogy a hadnagy vezetésével
színházi előadást hozzanak létre. A sztori so-
ványka: a tisztek nagyképű vitákat folytatnak, és
közben kegyetlenül gyakorolják a hatalmat, a
foglyok pedig esetlenül próbálnak, szerepért
versengenek, veszekednek és féltékenykednek,
lázadnak és meghalnak.

Már a felütés első pillanatai kijelölik a két
szélső pólust, amelyek között az előadás lebo-
nyolódik.

Az egyik a megszólítás. A kétezer néző las-
san elfoglalja helyét, a széleken ácsorgó re-
ménykedők is bevackolódnak a lépcsőkre. Még
teljes a fény a teremben, amikor a színészek
bevonulnak. Rajtuk jelmez: paróka, egy-kori
tiszti egyenruha vagy rabrongyok, de még

„civilként" beszélgetnek, ráérősen elfoglalják
helyüket a nézőtér fölé magasodó hajóorr fe-
délzetén vagy lenn, a hajó belsejében. Egy fo-
goly a korlátra borul, hátán véres csíkok; egy
tengerész korbácsolni kezdi, már csak a szín-
pad fényei maradnak, javában benne vagyunk
az előadásban.

A színészek telj s természetességgel közle-
kednek a bukaresti Nemzeti Színház és az
ausztráliai fegyenctársulat között. A kétféle je-
lenlét - itt lenni köztünk 1990-ben a román fő-
város színházában, és megidézni a két évszá-
zaddal ezelőtti távoli kontinenst - magától ér-
tetődően olvad össze, a Mary, John, Liz és Ro-
bert nevezetű foglyoknak az ausztrál sen-
kiföldjén feltett kérdései: kell-e a színház, és
hogyan is kell azt csinálni?, itt és most hang-
zanak el: Maia Morgenstern, Simona
Măicănescu, Mircea Rusu és a többi színész
önma-gát és bennünket kérdez. Mindez nem
jelképesen értendő. Köztünk, a nézőtéren
járnak-kel-nek. beszélgetnek velünk.
megpróbálnak meg-győzni igazukról.

A színház ellen ágáló tisztek persze hatal-
mukat fitogtatva, tekintélyüket görcsösen őrizve
a zárt emeleti páholyokból intézik beszédeiket
hozzánk, a „plebshez'. Nem csak a szín-házról
van itt szól ők végül is a szabadságot vonják el,
amikor a próbákat letiltják vagy a rab-
színészekre láncot vetnek. Saját, erőszak által
elnyert szabadságukat őrzik rettegve, amikor,
úgymond, esztétikai vitákat folytatnak,
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Jelenet a Kinek kell a színház? című Şerban-
előadásból

közben pedig a háttérben szeretkezve gyako-
rolják a kevesek jogait.

Közénk a színészek jönnek - hogy
megértésre, érintésre, szeretetre vágyva
iparkodja-nak megfogalmazni, felmutatni
magukat. Mellénk ülnek, kérdeznek vagy
játszanak velünk, valakitől a táskáját csenik el -
visszaadják majd -, mást pedig elcsábítani
próbálnak. „Rég túl vagyunk ezen" -
legyinthetnek sokan, kik a hatvanas, hetvenes
évek úgynevezett amatőr előadásain nőttek fel,
amikor is minden csoport provokálta a nézőket
vagy legalábbis megpróbálta bevonni őket a
játékba. A bukaresti Nemzeti Színházban
sokkal többről van szó: arról a folyamatos
kapcsolatról és kommunikációról, amely akkor
is megvalósul, amikor a színészek a
„helyükön", vagyis a színpadon vannak.
Számukra a színpad nem pódium, hanem
természetes élettér.

(A színészi jelenlétet említve jut eszembe a
produkció, amelyet másnap a Nemzeti másik
termében láttam. Megjegyzendő egyébként,
hogy a hatalmas épületben négy mozgatható,
süllyeszthető, sokféleképpen átalakítható já-
téktér található, és a kétezer főt befogadó te-
rem színpadánál nagyobbat én még nem lát-
tam. Nos, a vasárnap délelőtti kedves kis játék
címe Meghallgatás volt. Andrei Şerban, aki a
külföldre menekült nagy román rendezők -
Pintilie, Ciulei, Penciulescu, Esrig, Şerban -
közül elsőként tért haza dolgozni, négy hónapot
töltött Romániában, és a szereplőgárda to-
borzásakor szigorú „amerikai" módszert alkal-
mazott: a meghallgatást. Az előzetes érdemek

nem sokat számítottak, idős bölények és ifjú ti-
tánok egyaránt vizsgázni kényszerültek. E fel-
vételi produkciókból állított össze műsort tizen-
kilenc fiatal színész. Megszámolhattam őket,
ahogy szép sorban helyet foglaltak a színpadon,
majd egyenként bemutatkoztak. Tizenkilenc
vadidegen ember, amint bemutatkozik - kevés
unalmasabb szituációt lehet elképzelni. „Jó
reggelt, Andrei Şerban" - kezdte mind-egyik,
ahogyan az augusztusi meghallgatáson is
kezdte. Majd ki-ki olyan pompás helyzetgya-
korlatot kerekített a „semmiből", hogy a nézőt
nem a fáradtság, hanem a kíváncsiság kerítette
hatalmába. Ezután rövidebb-hosszabb pro-
dukciókat láthattunk, a befejezés pedig a mik-
roszkóp élességével mutatta meg azt a közvet-
len kapcsolatot, amely színész és néző, szín-
pad és nézőtér között kialakulhat, és a Wer-
tenbaker-mű előadását is meghatározta: a végső
közös táncban a színészek lejönnek a tapsoló
nézők közé, majd együtt felmennek a színpadra,
és táncolnak tovább. Egyik-másik színész
megköszöni a táncot, s átengedi partnerét
szomszédjának. A zene szól tovább, a
színpadon táncolnak a párok, és egyszer csak
észrevesszük: a színészek rég elmentek, tap-
sunk közülünk való társainknak szól, nézőtér és
színpad összeér, a játszók által lefektetett
pallókon valamennyien szabadon közlekedhe-
tünk.)

A közös játék öröme

A színészek és nézők közötti párbeszédben az
utóbbiak tapsukkal vettek részt. Ez kezdetben

a régen látott „nagy művészeknek" szólt, s ez a
reakció megítélésem szerint legtöbbször idegen
a hiteles színházi szituációtól. De hamarosan
észre kellett vennem, hogy a taps önkéntelen
és igaz válaszokba csúszott át. Nem a közösen
elfogadott konvenció megtartása, nem az üres
illedelmesség megnyilvánulása volt ez, hanem
az elhangzott szövegekkel, a látott
történésekkel együtt élő, együtt lélegző
publikum őszinte reagálása. Egyszeri közös
térbe és időbe került ott és akkor minden je-
lenlevő.

A közvetlen kapcsolat, a folyamatos dialógus
még nem színház. Az eddig leírtak alapján akár
arra is gondolhatunk, hogy e színháznak
nevezett épületben fórumot, agorát találunk,
vagyis a színpad elvesztette eredeti funkcióját.
Nem így van. Az eddig leírt jelenség éppen an-
nak fényében nyeri el valódi jelentőségét, ha
tudjuk, hogy a fikció és a képzelet teremtő ereje
mindvégig szárnyán röpteti a produkciót. A
sztorit ismertetni felesleges; az tulajdonképpen
megfelel egy színházi előadás születési folya-
matának. Furcsa egzotikumát, egyediségét a
kor és a helyszín adja. A próbákon, illetve a
próbák akadályoztatása során kibomlik előttünk
a foglyok élete, kapcsolatok születnek, a
készülő produkciót talán megváltó áldozatok
esnek, a hadnagy-rendező pedig kétségbe-
esetten küszködik - nemcsak a rendet védő
merev hatalommal, hanem magával a feladattal:
az elkészült előadással kell majd bizonyítania,
hogy legyen az puszta kontinens, szigorú
fogolytábor vagy vidám barakk, igenis, szín-
házra szükség van.

A megszólítást elemző hosszú kerülőút után
most érkeztünk el az előadás felütésekor már
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KÖSZÖNTŐ 

apasztalt másik szélső pólushoz: a látvány-hoz.
z, a rendező és a díszlettervező (a Şerbannal
merikában is együttműködő Both András) által
özösen alkotott, öntörvényű költői látomás nem
eretezi, díszíti vagy kiegészíti a játékot. Sokkal
nkább a játék része, illetve természetes közege.

kezdetben elöl, középen ágaskodó hajóorr
ésőbb leereszkedik. Hatalmas, puszta
zínpadot kapunk, rajta jobboldalt leanderre
mlékeztető, gyönyörű, virágzó fa áll, baloldalt
záraz, korhadt fatörzs hever. Benn, a színpad
élyén apró kavicsos, homokos „sivatag" váltja

el a deszkapadlót, hátul, tőlünk már végtelen
ávolságban jelennek meg az egyes jelenetek
ntim terei, melyek elé néha áttetsző tüllfüggöny
s lámpák sora ereszkedik. Itt látjuk a hadnagy
zobáját, vagyis ágyat, széket, asztalt, itt jelenik
eg a rém-képekkel viaskodó, fáradt, öreg

engerész csónakja, amellyel utolsó tengeri útjára
ndul álmai asszonyának társaságában. Itt

erednek majd ki a földből az akasztófák, s ezek
ábánál üldögélnek halálraítélt, életbeszakadt
ogoly-társaink, egyikükön már rajta a bilincs. Ő
zomorúan kérdezi majd: érdemes-e még játsza-
ia? A válasz az áldozat szükségességéről szól:
egmenteni nem tudják a lányt, csak az utolsó

özös játék örömét kínálhatják fel. És ő játszik
elük, megszületik az előadás. Eltűnik
usztrália, eltűnnek a rongyok, nem halljuk már
tisztek pattogó vezényszavát és ostoba vitáit.
yönyörű, életteli barokk zene zeng fel, fehér
osztümben, rizsporos parókában színészcsapat
iharzik a színpadra, a fenti erkélyen az utolsó
áblát állítják fel: „In culise". Lázas izgalom,
tolsó próba, már csak a taps-rend van hátra, a
agy Garrick meghajlását igyekeznek felidézni...
elmegy a függöny.

A két szélső pólus - megszólítás és látvány -

sszekapcsolódik. A színészek által lefektetett
allók mint uszályt kapcsolják a nézőteret az
lőadás hajójához. E hajón akasztófák és
entőcsónakok, halott és virágzó fák, puskák,

ávcsövek és egy könyv, címlapján talán Sha-
espeare neve. És a hajón sok-sok ember: rövid
letű hierarchia alkalmi váll-lapjait hordozó
apitányok, tisztek, foglyok, sőt egy tudatlan
ennszülött is. E közös élethajón egy produkció

dőtartamára együtt sír és nevet néző és színész,
oldognak és szabadnak érzi magát minden
tazó.

(A Romániában első ízben megrendezett
aragiale-fesztivál alkalmából jártam Buka-

estben. A romániai színházak országos talál-
ozóján Andrei Şerban - általam sajnos nem
átott - másik rendezésének, az Antík trilógíának
télték a fődíjat. A második díjat Árkosi Ár-pád
olozsvári rendezése, a Rendőrség kapta. Antal
saba pedig a legjobb díszlettervért vehetett át
ülöndíjat.)

KÖTŐ JÓZSEF

TOMPA MIKLÓS NYOLCVANÉVES
Tompa Miklós, állami díjas, érdemes művész
nyolcvanéves.

Nevét hiába keresem az utolsó nyomtatás-
ban megjelent színházkataszterben, az 1969-
es kiadású Színházi Kislexikonban. A Hont Fe-
renc szerkesztette, 1962-ben megjelent Ma-
gyar Színháztörténet sem említi munkásságát,
minthogy szemlélete szerint a kelet-európai
szocialista tömb kialakulása után az államha-
tárokon kívül nem létezett az egyetemes ma-
gyar színjátszás szerves részeként működő ki-.

sebbségi színimozgalom. Az 1972-ben megje-
lent A színház világtőrténete című kiadvány
Romániáról szóló fejezete már megemlíti egy
mondatban: ,,... munkáit a lélektani elemzés
mélysége jellemzi."

1910. december 28-án született Udvarhe-
lyen Tompa Lászlónak, a szíjas, bajviselt. ko-
nok arcú székelyek költőjének fiaként. A költő
édesapa a színészt ,,egy sötét kor bús gyer-
mekeit szépségek fényével vigasztalónak" ne-
vezi. A családi fészeknek ez a szelleme hatá-
rozza meg pályaválasztását.

Művészetszemlélete a budapesti Nemzeti
Színházban, Németh Antal iskolájában formá-
lódik. Pályakezdése idején a naturalista játék-
stílus és a kommersz dráma van divatban --de
az ifjú művész most ízelítőt kap Németh

A Fáklyaláng. Tompa Miklós rendezésében

Antal európai szemléletéből. Ekkor kötelezi el
magát életre szólóan Tamási Áron és Németh
László filozófiája és dramaturgiája mellett
(1990-ben majd Tamási Áron-díjjal tüntetik ki
Tamási életművének színreviteléért), és meg-
tanulja: a nyitottság hiánya a színházat a holt
betűk otthonává teszi. és a szellemi élet perifé-
riájára sodorja.

A feltöltődés évéi után hazamegy alkotni Er-
délybe. Feltehetően mélyen ivódtak tudatába
apja sorai:

,,.. .s véreimmel a tél
Felbonthatatlanul egybeölel."

(Erdélyi télben)
Itthon, a negyvenes évek elején, a világégés

közepette a Kemény János vezette Kolozsvári
Nemzeti Színházban igyekszik kifejezni az em-
beri értékek tiszteletére alapozott, toleráns
transzilván szemléletét, Tamási Áron (Énekes

madár), Németh László (Víllámfénynél), Kovách
Aladár (A téli zsoltár), Jékely Zoltán (Angalít és
a remete), Bánffy Miklós (A nagy úr), Molter
Károly (Örökmozgó) műveivel. Elő-adásaiban
Németh Antal iskolája nem a stilizáltságra való
törekvésben nyilvánul meg, ha-nem az írói
mondanivaló előtérbe helyezésében. a
naturalista színjátszás kötelező mesterségbeli
konvencióinak háttérbe szorításában, abban
az igyekezetben, hogy az életszelet helyett a
művész ,,...az életet összefüggéseiben.


