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gy hétig vendégszerepelt a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház társulata Budapesten,
a Nemzeti Színházban. S mint a korábbi
vendégjátékok ismerői állítják, ez a
mostani jelentősen különbözött az eddigi-

ektől. Mindenekelőtt abban, hogy a nézők nem
tolongtak látni. Hogy általában a színház iránti
érdeklődés csappant-e meg, avagy az erdélyi
magyar színjátszók jelenlétének „politikai pikan-
tériája" múlt el, erre nincs biztos válasz. De két-
ségtelenül hiányoztak a nézőtérről a lelkes, csil-
logó szemű emberek, akik elszántan, tüntetőleg
tapsolták volna pirosra a tenyerüket. Régebben
talán nemzeti identitásukat, hazafias érzéseiket,
szolidaritásukat fejezték ki egy-egy ilyen alka-
lommal. Most viszont, amikor az erős, jól fejlett
magyarságtudat szinte „kötelező", alighanem
csökkent az emberek igénye, belső késztetése
az ilyesfajta demonstratív megnyilvánulások
iránt.

A Nemzeti Színház vezetősége mindenesetre
fel lehetett készülve a közönyre, mert előre gon-
doskodott róla, hogy a nézőtér semmi esetre se
kongjon az ürességtől. „Beiskolázták" az összes
házat. S aki látott már kirendelt diáksereget szín-
házban, az tudja, hogy a vendéglátók milyen ké-
tes értékű szolgálatot tettek vendégeiknek. A
gyerekek pontosan úgy viselkedtek, ahogy azt
mára Nemzeti Színházban is megszokhatták tő-
lük. Sutyorogtak, viháncoltak, füttyögtek, tapsi-
koltak. S jóllehet az egyik Ahogy tetszik-előadás
állítólag kis híján botrányba fulladt, azén tapasz-
talataim szerint az ifjak nem rendetlenkedtek az
átlagosnál kirívóbban, s megmaradtak az elvi-
selhetőség határán belül. Pedig a helyzetüket
még súlyosbították is: pluszterheket róttak rájuk. A
direkció ugyanis úgy tett, mintha a színházban
nem az általa beszervezett iskolások ülnének,
hanem daloló önkéntesek, akik direkt örülnek
annak, ha színházlátogatásukat hosszas proto-
kolláris ceremóniákkal fejelik meg. A Bánk bán
első előadása előtt a Magyar Művészetért-díjak
átadása nyújtotta a programot, a második estén
pedig közel nyolcvanperces Katona József-em-
lékműsorral tették próbára a kiskorú közönség
türelmét. Ez még akkor is túlzott megterhelés, ha
nem diákok ülnek a nézőtéren, hanem csupa
olyan felnőtt, aki rajong az efféle megemlékezé-
sekért. Jómagam nem rajongok értük. Ellentét-
ben Ablonczy Lászlóval, aki láthatóan erősen
vonzódik a protokolláris alkalmakhoz és formák-
hoz. Igazgatásának első évadát írjuk, de ezt

az egyetlen évadot háromszor nyitotta meg ün-
nepélyes külsőségek közepette.

E mostani Katona-emlékműsor - tizenhárom
színész kiültetése a színpadra, tanulmányok,
versek, a drámaköltő szerelmes levelének, la-
káskérvényének és munkaszerződésének felol-
vastatása céljából - meglehetősen felesleges-
nek bizonyult, már csak azért is, mert eme ne-
hézkes nyitány után maga a Bánk bán került
színre. Márpedig Katona fő művének bemutatá-
sa bizonnyal méltóbb megemlékezés a kétszáz
éve született íróról, mint a Bánk bánnál valame-
lyest kisebb jelentőségű kérelmek és beadvá-
nyok ismertetése. Igaz, maga az előadás sem
nyújtott sokkalta maradandóbb élményt, mint az
emlékműsor.

Árkosi Árpád rendező és Bérczes László dra-
maturg (vendégként) végzett némi felforgató te-
vékenységet a darabon. A békétlenek első jele-
netét Ottó és Biberach prológusa elé tették, hát-
rább csúsztatták Gertrudis Ottóhoz intézett, el-
marasztaló szavait, Bánkot korábban hozták elő a
rejtekajtó mögül, és sorolhatnám tovább a be-
avatkozásokat. A rendezői szándék - a hírek
szerint - mindenekelőtt arra irányult, hogy a po-
litikum helyett az emberi dráma kerüljön előtér-
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be. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a szí-
nészek patetikus pózok és szavalás helyett a
szereplők közti kapcsolatrendszert építsék ki és
mutassák meg. Amihez nagyon pontos elem-
zésre, szituációteremtésre és elmélyült ember-
ábrázolásra volna szükség. Az előadás láttán
azonban úgy tetszik, hogy a játszókat a nemzeti
dráma nemzeti hevülete ragadta meg (el) csu-
pán. Czintos József jó kiállású, tekintélyes külse-
jű Bánk, aki drámaian intonál. De ez minden.
Borbáth Júlia Gertrudisként megpróbálkozik az
emberi hanggal, ám őt a rendezés gátolja. Ilyen-
formán szívderítésül - sajátos módon - nem
marad más, mint egy lézengő ritter. Bíró József
Biberachként is képes „bezsebelni" minden fi-
gyelmünket és rokonszenvünket. Emberformája
van.

A Bánk bán mellett másik klasszikust is hoztak
a kolozsváriak Shakespeare Ahogy tetszik című
vígjátékát. S Tompa Gábor rendezése bizonyos
értelemben hasonl ít Árkosiéhoz. Tompa és Visky
András dramaturg ugyancsak rendet vágott a
darabban: a méla Jaques híres monológját, a
„Színház az egész világ..." kezdetűt kiemelték
eredeti környezetéből, s a leollózott epilógus he-
lyére illesztették. Gondolhatnánk, hogy ez az ötlet
magát a koncepciót rejti. Ám az előadásban
semmi sem utal arra, hogy a szerepjátszó sze-
replőkön kívüli szereplők szerepjátszása kapna
különös hangsúlyt.

T. Th. Ciupe díszlete arra enged következtet-
ni, hogy csak az fontos, ami az ardennes-i erdő
ben történik. Erősen stilizált rengetegben, idétle-
nül röhincsélő dzsigolóhad társaságában múlat-
ja az időt a száműzött herceg. S amíg ki nem ju-
tunk hőseinkkel a természetbe, addig fel sem
megy a vasfüggöny. Egy egész felvonásnyi cse-
lekmény játszódik a függöny előtti szűk sávban s
a nézőtér aljában. Nemzeti színházi előadás
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Biró József és Salat Lehel a Rendőrségben
(Birtók József felvétele)

esetében vétkes könnyelműség. Itt csak a föld-
szinti nézők élvezhetik a jelentesort, az erkélyen
ülők számára láthatatlan. Az emeleti diáksereget
hosszas „rádiózásra" kényszeríti ez a megoldás,
s ez némiképp megmagyarázza az iskolások
nyughatatlanságát. Arra is van jó okuk, hogy oly-
kor röhincséljenek. Például amikor Corinnus
odavizel a színpadra. Nyilván művízel persze, s
ezt színészkollégái biztosan tudják, tehát utóbb
minden gond nélkül belegyalogolnak az ott ma-
radt tócsába - s ilyenkor a gyerekhad felröhög,
mert elfogadta azt a színházi konvenciót, hogy
ha odavizeltek, akkor oda van vizelve. Joggal
mulatnak a fiatalok azon is, hogy Orlando egy
darabig lelkesen szorongatja a Rosalindától
kapott babát, majd színváltáskor leteszi a
földre, és sebtiben távozik. Nem meglepő az
értetlenkedő kuncogás akkor sem, amikor
Rosalinda - az erdőbe érvén - leül, leveszi az
egyik bakancsát, s rengeteg homokot szór ki
belőle. A másikban meg benne hagyja?

Sok apró gondatlanság tarkítja a produkciót,
de nem ez a legnagyobb baja. Súlyosabb
teher-tétel, hogy minimum egy kitűnő, fiatal
színésznő kellene a játékhoz. Ha ugyan nem
kettő. Ám éppen ez az előadás tanúsítja, hogy a
társulat sokkal jobban áll férfiak, mint nők
dolgában. Erős színészek képviselik az
idősebb generációt, mindenekelőtt Csiky
András és Boér Ferenc. S bírnak fiatal
tehetségekkel is, akik közül Biró József a
legfigyelemreméltóbb, de megjegyzendő Bács
Miklós neve is. Biró Orlandót formálja meg az
Ahogy tetszikben, s rendesen dolgozik, de
meglehetősen reménytelenül. Viszont frenetikus
alakítást nyújt a Rendőrségben. A Fogoly szere-
pére valósággal predesztinálja félcentis haja,

Bánk bán: Czintos József és Tiborc: Nagy
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beesett arca, szikár alakja, bárgyú-naiv tekintete
és sajátosan egyéni artikulációja. Ugyanezek az
adottságok hátránnyá válnak, amikor Orlandó-
ként kellene elfogadnunk őt.

Sajnos a vezető női szerepeket játszó csinos
ifjú hölgy, Rekita Rozália egyelőre nem rendel-
kezik megfelelő színészi eszközökkel egy Rosa-
linda-formátumú feladat megoldásához. Melin-
daként tisztesen helytáll, ám a Shakespeare-
hősnő rafináltsága, érzelemgazdagsága, játé-
kos készsége még hiányzik belőle.

Székely János és Mrožek szerepelt még a
kolozsváriak műsorán: a Caligula helytartója és
a Rendőrség. Mindkét színdarab olyan,
sajátosan adekvát mű, mely nagy erővel
szólalhatott volna meg az erdélyi magyar
színjátszók tolmácsolásában néhány évvel
ezelőtt. S itt nem az aktualitásra gondolok, hisz
ezeket a darabokat nem az élteti, hanem a
játszók bizonyossága, hogy ró-luk és rólunk
szólnak, magukról és magunkról beszélnek.

A Caligula helytartójának Tompa Gábor ren-
dezte előadásáról Csáki Judit beszámolt a Szín-
ház 1990. 5. számában. Maradék feladatom te-
hát, hogy a Rendőrségről szóljak, s ennek
maradéktalan örömmel teszek eleget. A Mrožek-
előadás kiemelkedő mozzanata volta
vendégjáték-nak. Példamutatóan komolyan vett
abszurdot láthattunk, mely lenyűgöző
szuggesztivitással, elementáris erővel és
félelmetes hatással elevenedett meg a
kolozsváriak játékában.

A csatát alkalmasint már Antal Csaba meg-
nyerte. Valódi börtönt építtetett a színpadra, s
mindjárt leültette benne a nézőket is. Kényelmet-
len zsámolyokon foglalhattunk helyet, körülöt-
tünk vaslépcsők, traverzek, fölöttünk drótháló és

rácsok. Ezek képezték a második szintet, ahol a
kulcsfontosságú kihallgatási és vallatási jelene-
tek játszódtak. Maga a rendező is módfelett él-
vezhette a díszletet - ötpercnyi némajáték előz-
te meg a darab első mondatát -, s remekül
használta ki a tér adta lehetőségeket. Oly nyo-
masztó környezetbe telepített minket, hogy lehe-
tetlen volt szabadulni a hatása alól. Pedig a né-
zők igyekeztek: sokáig mosoly bujkált az ajku-
kon. Én abban a különleges helyzetben voltam,
hogy már az első percben ráhangolódtam a
zsandárügyi drámára. Részint mert tilos helyen
parkoltam le a Nemzeti oldalában, részint mert a
darabindító smasszer éppen hozzám közelített
kivont gumibottal, hogy megdöngesse a vasosz-
lopot, melynek gyanútlanul nekitámaszkodtam.
Mrožek könyörtelenül logikus és racionálisan
örült víziója rövidesen tökéletesen hatalmába
kerítette a közönséget. Árkosi halálos biztonság-
gal talált rá egy szűk ösvényre: szorongást kel-
tett bennünk, hogy még velünk is történhetnek
szömyűségek ebben a kíméletlen színházban
(és tudjuk: színház az egész világ), de nem ment
el az elviselhetetlen kegyetlenségig. Engedte,
hogy kitérjünk a fenyegetettség elől, ha akarunk.
De ha vele tartunk, akkor higgyük el és érezzük
át, amit látunk. És nyert. Mikor a kínvallató töl-
csérrel töltötte a vizet a Fogolyba, eleinte kíván-
csian lestük a jelenetet. S amikor negyedszer
lendült meg a vizeskancsó, már nem bírtunk oda-
nézni.

A vallatólámpa fénye a Fogolyra irányult, de a
rácsokon keresztül rávetődött az alant ülő kö-
zönségre is. Csíkokat festett a ruhánkra. Mintha
valóban börtönbe kerültünk volna valamennyien.
És ki tudja...? Elég bizonytalan ma minden.
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