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KOLOZSVÁRI CÉDULÁK
ecember 7 - 1 7 . között volt a

kolozsvári magyar nyelvű színjátszás
kétszázadik évfordulójára rendezett,
eseménydús, hosszúra nyúlt
ünnepségsorozat. Tizen-egy nap alatt

huszonöt rendezvényen vehetett volna részt az,
aki elkötelezett híve a szín-háznak. Volna. Mert
számos műsor időben egy-beesett. Volt
reprezentatív, a két évszázad történetét
bemutató kiállítás és könyvbemutató (Darvay
Nagy Adrienne: A mesebeli szent madár című
történeti képeskönyve, a Kolozsvár magyar
színháza című tanulmánykötet, A helyszellemei
címen az évfordulóra hirdetett drámapályázat
díjnyertes műveinek gyűjteménye, a Harag
György színháza című dokumentumkötet), Régió
és színházi nyelv címmel tudományos(nak
mondott) tanácskozás és a Teatrul Azi meg a
Színház című folyóirat kerekasztal-beszélgeté-
se a kolozsvári színház - Tompa Gábor mun-
kássága - eltérő magyar és román szakmai
megítéléséről, próza- és operabemutatók, ma-
gyarországi és romániai színházak vendégjáté-
kai, opera- és operettgála, költészeti est, koszo-
rúzás, emléktábla-avatás, vándordíjak és Örö-
kös Tag kitüntető címek átadása... A cédulák
ez-úttal a kolozsvári ünnepségen szerzett
benyomásaimat rögzítik.

(A kiállítás) A sétatéri színháznak hatalmas
emeleti foyer-ja van, amely most, az ünnepna-
pokra - de azokon túl is, egészen március végé-g
- kiállítóteremmé alakult át. Darvay Nagy Ad-
rienne, a Színházi Intézet munkatársa és Kötő
József kolozsvári színháztörténész, a színház
egykori irodalmi titkára, majd igazgatója rendez-
te a lenyűgözően nagy anyagot, amely a kolozs-
vári magyar nyelvű színjátszás történetét hiva-
tott bemutatni. A földtől csaknem a tetőig több
sorban sorakoznak a dokumentumok, az iratok, a
levelek, a meghívók, a műsorok, a plakátok, s
közben egy-egy beugróban a színház legjelen-
tősebb, legendás hírű alakjainak emlékére be-
rendezett sarok kapott helyet. Személyes hol-
mik, jelmezek, díszletmakettek, illetve részletek -
miből mi maradt - és sok-sok grafika, festmény,
fotó hozza emberközelbe a múlt eseményeit.
Talán egy kicsit zsúfolt az összhatás, a ki-állítás,
helyenként fel-feltűnnek installációs hiá-
nyosságok, de egészében az ünnepség rangjá-
hoz méltó kiállítás született.

(Szentivánéji álom) A megnyitó programján
Shakespeare vígjátékának Tompa Gábor ren-
dezte előadása szerepelt. Ünnepinek szánt pro-
dukció, amely azonban sok tekintetben csaló-
dást okozott. Különösen azért, mert a kolozsvári
előadás előtt néhány nappal láttam Budapesten
a Bulandra Színház produkcióját. Nem mintha az

Koszorúzás a Házsongárdi temetőben, Szent-
györgyi István sírjánál

tökéletes és maradéktalan élményt nyújtott vol-
na, hiszen Liviu Ciulei rendezése helyenként di-
daktikus, egészében véve kissé hideg volt, de
te-le nagyszerű, felejthetetlen részletekkel,
amelyek következetes rendezői rendszerben
működtek. Tompa színre állításából épp a
rendet, a következetességet hiányolom
leginkább. Both András csúf, a színpadot
leszűkítő, elégtelen játéktereket nyújtó
díszletében zavarba ejtő figurák mozognak. Az
athéniek mai ruhában díszelegnek, Lysander
„topisra van véve", Demetrius viszont tipp-topp
úriember, már fiatalon is olyan, mint
apósjelöltje, Egeus; a két lány is hasonló módon
elütő kinézésű, s nemcsak termet-re,
természetre mások, hanem megjelenésük-ben
is; Oberonban Andy Warholra, Titániában Tina
Turnerre kéne ráismernünk, de egy-egy jel-
legzetesnek vélt ruhadarab ehhez kevés tám-
pontot nyújt; Titánia kábítószeres tivornyáit
megszakítva jelenik meg, majd dobja fiatal fiúját,
a cserélt gyermeket, aki ezáltal visszaminősül
Mustármaggá (s bár szöveg szerint Oberon
megkapja a fiút, változatlanul ott látjuk a tündé-
rek között); Zuboly és Titánia egyesülése a tün-
dérek részvételével zajló gruppenszexparty. A
részek nem állnak össze egésszé. A jelenetek
éppen csak kidolgozottak. A figurák jelzések
csupán. Így aztán csak felsejlik Oberon és Puck
mester-tanítvány viszonyának vagy a szerelme-

sek zavart felébredésének néhány szép pillana-
ta, illetve Hatházi András (Lysander) vagy Ko-
vács Zsuzsanna (Hermia) alakításának ereje, di-
namikája.

(Háry János) A kolozsvári színház egy épület-
ben működik a Magyar Operával, s az ünnepsé-
get is közösen rendezték. Így a másik megnyitó
előadás az operatársulaté volt: Kodály Háryja. A
darabválasztás indokai között az is szerepelt,
hogy ezzel a művel indult újra a Magyar Opera
1948-ban. Demény Attila zeneszerző-rendező
olyan produkciót álmodott meg, amely nem a ha-
gyományos „népoperai realizmusban" fogant,
hanem egy stilizált, népi szürrealista világot áb-
rázol. Olyat, amelyben a mese nem andalít, a ha-
zugság nem pótszer, hanem önmagunkra éb-
resztő terápia. Ha úgy tetszik: színház. Hangsú-
lyozottal teátrális effektusokkal él a rendezés, s
az operisták - változó színvonalon - nemcsak
énekesek, hanem színészek is. A szokatlan, de
indokolható rendezői megoldások - például az
álomszerű keretjáték vagy vidám toborzó helyett
a besorozott katonák bevonulásának szomorú
képe - sem tudják azonban ellensúlyozni a da-
rab zenei megszólaltatásának gyengéit.

(Reggelik) Bár a szervezés általában sem állt a
helyzet magaslatán, a meghívások terén külö-
nösen sok. és gyakran bántó hiba esett. Számos
olyan személy nem kapott meghívót, aki hajdan
vagy a közelmúltban fontos szerepet játszott a
színház életében. Tompa Miklós viszont szeren-
csére ott volt. Az erdélyi színjátszás nagy öregje
szellemileg fantasztikusan friss, és ott-tartózko-
dásom különös csodája volt a vele töltött idő.
Mindennap együtt reggeliztünk, s jó órás-másfél
órás komótos táplálkozásunk közben folytatá-
sos, nagyszerű és tanulságos színháztörténeti
és -elméleti továbbképzést kaptam - a hozzánk
csatlakozókkal egyetemben. Az idősebb Tompa
ontja az anekdotákat, számtalan történet, példa-
beszéd jut az eszébe, határozott véleménye van
mindenről, s ha esetleg ugyanazt az adomát
többször is előadná, az mindig rendkívül csiszol-
tan, megformáltan hangzik. (Csak reménykedni
lehet, hogy a vele készített hatalmas interjút
Bérczes László mihamarább ki tudja adatni!)

(Vendégek Magyarországról) Hat itthoni együt-
tes vendégszerepelt Kolozsváron. Sikeresek és
nem sikeresek. Ovációval fogadottak és csak-
nem megbukottak. A Nemzeti Színház Örkény
Tótékját mutatta be - a Nemzetinek kijáró nagy
sikerrel. A pécsi színház Az ember tragédiáját

játszotta, az előadás kínos volt, habár a társulat
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vezetői még szórólapokat is készítettek a maguk
mentségére, ugyanis az eredetileg forgószín-
padra komponált játékot a kolozsvári forgó hiá-
nyában át kellett alakítaniuk; ez nyilván valóban
rontott az amúgy is igen megkérdőjelezhető kon-
cepciójú és egyértelműen gyenge színvonalú
előadáson. Az Állami Operaház három egyfelvo-
násost vitt Kolozsvárra: Bartók Kékszakállúját és
Fából faragott királyfiját, illetve Dohnányi a
Változatok egy gyermekdalra című művére
készített balettet. Bár a közönség igen melegen
fogadta a produkciókat, sem az opera, sem a
táncjátékok nem sorolhatók a hajdan neves
dalszínház legjobb előadásai közé. Sem

gondolati frissessé-

gük, sem művészi kivitelük nem tekinthető kielé-
gítőnek.

Revelatív volt viszont a Budapesti Kamara-
opera két egyfelvonásosa: Johnson Négyhangú
operája és Sosztakovics Rajok című műve.
Mindkettő olyan erényt mutat fel, amely igencsak
hiányzik az operairodalomból: a szatirikus, illet-
ve a parodisztikus hangvételt. A Sosztakovics-
opera a proletkult jegyében született, s a zene-
szerzésbe való direkt politikai beavatkozás me-
chanizmusát ábrázolja fergeteges zenei humor-
ral. A Johnson-mű pedig magának a műfajnak a
paródiája: miközben a szereplők eljátszanak-
elénekelnek egy preklasszikus hangzásvilágot

Tompa Miklós

imitáló operácskát, szüntelenül kommentálják is
a maguk s a társaik produkcióját, az operaműfaj
stiláris és dramaturgiai kliséit. Ezt Gothár Péter,
a Rajokat Csizmadia Tibor rendezte. A darabok
sikeréhez alighanem az is hozzájárult, hogy ez-
úttal nem hivatásos operarendezők, hanem pró-
zaiak nyúltak a darabokhoz, s ezáltal igazi szín-
ház született. Mindebben természetesen nagy
szerepük van az énekeseknek is, akik több hely-
ről verbuválódtak, többek között a kolozsvári
operától is.

S végül kirobbanó sikert aratott a Katona Jó-
zsef Színház, amely A revizorral vendégszere-
pelt - a világon már annyiszor megcsodált és el-
ismert magas szakmai színvonalon. (Ezzel az
előadással, valamint a Platonowal a kolozsvári
fellépést követően Bukarestben is nagy sikerük
volt.) E két utóbbi együttes valóban méltó módon
vett részt a magyar színház ezen egyetemes sú-
lyú ünnepén.

(Válogatás) Külső szemlélő nemigen tud eliga-
zodni abban, hogy a szervezők milyen szempon-
tok alapján állították össze a műsort. Deklarált el-
vük az értékpreferencia volt, de ennek ellent-
mondani látszott a magyarországi meghívottak
egy részének teljesítménye. Sokkal inkább pro-
tokollszempontok érvényesülésére gyanakod-
hatnánk - gondoljunk a Nemzeti, az Operaház
vagy Kolozsvár magyarországi testvérvárosa,
Pécs színházának meginvitálására. Ha viszont a
program mégsem lett értékorientált, akkor érthe-
tetlen, hogy a többi erdélyi színház egyikét-mási-
kát - akár előzetes felhívás, előkészületek után -
miért nem hívták meg. Hiszen azon társulatok
színvonala sem sokban különbözik a magyaror-
szági vidéki színházak átlagától, s azok többsé-
gétől sem, amelyek Kolozsvárt felléptek. Így egy
kicsit önünneplés íze volta rendezvénynek, ahe-
lyett hogy az egész erdélyi magyar színjátszás
ünnepe lett volna. (Ez még akkor is igaz, ha a köl-
tészeti műsorban minden erdélyi színház, sőt a
felvidékiek és a vajdaságiak is képviseltették
magukat színészeikkel.)

(A románok) Két román Nemzeti Színház szere-
pelt a Magyar Színház épületében: a kolozsvári
és a bukaresti. A helybeliek lonesco Különóráját
Mihai Maniutiu rendezte. Felfogása szerint a ta-
nár és a diáklány kapcsolatában parabolisztiku-

Szentivánéji álom. A kolozsvári Magyar Szín-
ház előadása (Csomafáy Ferenc felvételei)
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Laczó András, Nagy Gabriella és Fried Péter A
négyhangú operában (llovszky Béla felvétele)

san jelenik meg a kommunista eszmék terjeszté-
sének mechanizmusa, azaz a rendező direkt po-
litikai színház ürügyéül használja lonesco darab-
ját, a kommunizmust minden totalitárius beren-
dezkedés szinonímájaként értelmezi. Ezen az
alapon expresszionista eszközöket használó,
agresszív, színészileg precízen kidolgozott, de
didaktikussága miatt gondolatilag jócskán le-
egyszerűsített előadás született.

A bukaresti produkció viszont a kolozsvári ün-
nepségek legnagyobb hatású, felkavaró esemé-
nye volt. Andrei Serban ahhoz a rendezőgenerá-
cióhoz tartozik, amely a hatvanas-hetvenes
években világhírűvé tette a román színházat.
Ezek a rendezők aztán kényszerűen külföldre tá-
voztak, de 1990-ben többen közülük visszatér-
tek hazájukba, s ismét a bukaresti színházi élet
vezető személyiségei lettek. Serban is haza-
ment, s azóta a Nemzeti Színház igazgatója. Be-
mutatkozó előadása volt az Amerikában egyszer
már megcsinált klasszikus trilógiája, amely Euri-
pidész Médeiá ját, Trójai nőkjét és Elektrá ját tar-
talmazza (a Médeiához Seneca-, az Elektrához
Sophoklész-szövegeket is felhasznált). A trilógia
legfőbb különlegessége: a szöveg ógörög nyel-
ven hangzik el, tehát jószerivel minden közönség
számára idegenül hat. Ekképpen felerősödik a
szöveg emocionális tartalma, illetve mindaz, ami
egy előadás szövegen túli összetevője lehet. A
trilógia egy estén három különböző helyszínen,
három színházi térformában játszódik. Kolozs-
várra technikai okokból csak a Médeiát hozták.
Be kell vallanom, nemigen volt még ehhez fogha-
tó, ilyen mélyen érintő, zsigerekig ható színházi
élményem. Az előadás elején a színház minden
zegéből-zugából gyertyás, fekete öltözetű ala-
kok, a kórusok tagjai tűnnek elő, s lassan közelí-
tenek a nyitott színpadhoz, amelynek jobb felén
egy faemelvényen falhoz láncolva áll a címsze-
replő. A kórus megszólalásai zeneiek, akárcsak
a főbb szereplők szöveginterpretálása. A háttér-
ben ütőhangszerek szolgáltatják az emóciókat
követő, azokat a zene saját eszközeivel kivetítő
indulati impulzusokat. A szereplők alig mozdul-
nak, éppen ezért hely- vagy helyzetváltoztatása-ik
roppant erős effektusokként hatnak. A bal oldali
térfél a királyi udvaré, s a két térfélen lévő
szereplők között térben is kifejeződő ellentét fe-
szül.

Maia Margenstern Médeiája elementáris erejű,
fantasztikus mélységű alakítás. Az előadásban
nincs semmi felesleges, s úgy tűnik, hogy a szö-
veg nem értése sem zavaró; pillanatok alatt
elfogadja az ember ezt a konvenciót - mint min-
den koncepciót, amely hitelesíti magát -, s csak

lonesco: Különóra. Kolozsvári Nemzeti Szín-ház
(Csomafáy Ferenc felvétele)

a megszülető indulatokra és érzelemmegnyilvá-
nulásokra hagyatkozik. Maga is belekerül az elő-
adás varázskörébe, amely aztán az alig több
mint egyórás időtartam alatt nem is engedi el. A
produkció végén a szereplők egy sorban, fel-
emelt jobb karral jönnek a tapsrendre, amely ab-
ban is rendhagyó, hogy tulajdonképpen nem is
tapsrend, hiszen közöttünk, nézők között vonul-
nak le a színpadról, ki az előcsarnokba, s a nagy
ünneplés következtében vonulnak vissza több-
ször is (mintegy negyedórán át), ezáltal kerekké
téve a szertartásszínházi formát. Mert közös
szertartás résztvevőivé váltunk mindannyian.

Az egész trilógiát feltétlenül meg kellene hívni
Budapestre!

(Esték) A vendégegyüttesek fellépése után a
Sétatérnek a színházzal átellenes végén lévő
szállóban banketteket rendeztek. Ezekre a pro-
tokollrendezvényekre csak azokat nem hívták
meg, akik az események részbeni főszereplői
voltak: a kolozsvári színészeket. Ők vagy pihenni
mentek a „fesztivál" alatt is gőzerővel zajló pró-
bák után és előtt, vagy a színház emeletén kiala-
kított büfében találkoztak egymással. Meg

azok-
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Leopoldina Bălănută a Médeiában (Bukaresti
Nemzeti Színház)

kal, akik jobban érezték magukat a körükben,
minta hivatalos vacsorákon. Én is a színházban
töltöttem az előadások utáni órákat. Remek be-
szélgetések alakultak ki a vásárhelyi meg a ko-
lozsvári színész-, rendező- és dramaturghallga-
tókkal, a színészekkel - Panek Katival, Bíró Jó-
zseffel, Hatházi Andrással, Páll Tiborral, Sen-
kálszky Endrével, Csíky Bandival, Bács Miklós-
sal vagy Nemes Leventével, Balázs Évával -
meg a „vendégekkel", olyanokkal is, akikkel itt-
hon bizony alig találkozunk. Ezek az esték voltak
talán a legfontosabbak - no, persze a Médeia
mellett.

(Díjnyertesek) A kétszázadik évfordulóra ope-
ra- és drámapályázatot írtak ki. Az első
kategóriában a zsűri legjobbnak Demény Attila
és Visky András Para farm című egyfelvonásos
operáját tartotta, amelyet Orwell Állatfarmja
nyomán írtak. A szűkszavú librettó csupán a
forradalmat és annak eltorzulását bemutató
történet vázát adja, bő lehetőséget biztosítva a
szituációk és figurák zenei megfogalmazására.
De végül sem zeneileg, sem gondolatilag nem
született revelatív mű, s Kerényi Gábor Miklós
vendégrendezése sem tudta jelentősebbé tenni
az operát. A díjnyertes alkotás mellett a
kolozsvári együttes Vidovszky László Nárcisz és
Echo című operáját is bemutatta, szintén
Kerényi színpadra állításában. A rendező már
színre vitte ezt a művet; ez a mosta-ni a
budapestihez képest frivolabb, ugyanakkor

didaktikusabb lett. Az operisták - akárcsak a
Háryban - fegyelmezetten hajtották végre az
énekes színészeket igencsak megterhelő fel-
adatokat, de a produkciók zenei megszólaltatá-
sa ezúttal is hiányérzetet keltett.

A drámapályázat nyertese Márton László lett,
akinek A nagyratörő című verses szomorújátéka
volt az ünnepségsorozat záró eseménye. Már-
ton arra tesz kísérletet, hogy a korszerűtlennek
deklarált történelmi dráma műfaját felélessze,
megújítsa. Többrészes ciklust tervez Erdély tör-
ténelméről, de természetesen nem tablók és
életképek sorozatában ábrázolja a régmúlt idő-
ket, hanem mai szemlélettel mai problémákat
igyekszik ábrázolni a történelmi témájú darabok-
ban is. A Kolozsvárt bemutatott mű azonban
mégsem parabola. Shakespeare-i sodrású és
bonyolítású dráma született Báthory Zsigmond-
nak és Boldizsárnak a hatalomért folyó vetélke-
déséből. S ahogy Shakespeare királydrámáiban
kirajzolódik „a nagy mechanizmus", Mártonnál
egy speciálisan magyar nagy mechanizmus mű-
ködéséről kapunk képet. Az író természetesen a
történelmi események többé-kevésbé hű ábrá-
zolására törekszik, de szemlélete tipikusan e
századi: ironikus. Ez az irónia teszi bonyolulttá, a
szokásos történelmi drámákhoz képest össze-
tettebbé magát a darabot, és természetesen a
vele adekvát előadást is. Parászka Miklós szinte
megoldhatatlan feladatot vállalt a dráma szín-
padra állításával, ugyanis sem a társulat
létszáma és összetétele, sem az együttes
játékstílusa, sem a rendelkezésére álló rövid idő
nem kínált optimális feltételeket a munkához.
Arról nem is szólva, hogy az ünnepségek alatt
alig lehetett dolgozni, így a próbák utolsó
szakasza emberfe-

letti erőfeszítést igényelt minden résztvevőtől.
Mindannyian aggódva kísértük figyelemmel az
együttest, amely hol nappal, hol éjszaka, öt he-
lyen próbált. A bírálóbizottság a pályaművek ér-
tékelésekor kifejtette, hogy a mű csak erőteljes
dramaturgiai igazítások után kecsegtet sikerrel,
de ez a dramaturgiai munka ezúttal jószerivel hi-
ányzott. Mindezek figyelembevételével a premier
hősi tett volt, de csak részben igazolta azokat az
értékeket, amelyek a drámában kétségtelenül
megvannak. A rendező a töméntelenül sok sze-
replő többségét nem tudta kibillenteni a patetikus
játékmódból. T. Th. Chiupe kopár színpadtere,
fel-le ereszkedő deszkafalai nem adnak alkal-
mas játéktereket, jelmeztervezői munkájában
pedig nem tapintható ki semmiféle koncepció. A
rendezői értelmezésben a legfigyelemreméltóbb
Simone Gengának és komédiásainak felértéke-
lése, mintegy ellenpontozó funkciójú szerepelte-
tése. A főszerepet játszó Bíró József érzett rá
leginkább arra a stílusra, amelyet ez a mű megkí-
ván, az ő Zsigmondja pillanatonként váltja arcait,
ha kell, komédiázik, ha kell, megalázkodik, sze-
repet játszik, s nagy néha valós énje is előbukkan
a sok álarc alól. A színész többszörös szerepját-
szásában, ön- és valóságreflexióiban testesül
meg azaz irónia, amely oly nagyon jellemzi Már-
ton szemléletét. Bíró azonban egyedül marad,
nincs igazi partnere, emiatt az erőviszonyok fel-
borulnak. A szereplők többsége elmosódott figu-
ra, alig lehet közöttük eligazodni. Határozottan
úgy tűnt, mintha a színház vezetői számára nem
lett volna elég fontos ez a bemutató!

(A sikerről) Az ünnepség nem a szakmának
szólt, hanem a közönségnek. Nagyon kevés
szakembert lehetett látni, sem a románok, sem a
magyarországiak, sem a helybéli magyarok nem
tolongtak a nézőtéren. Fájóan hiányoztak az
elő-adásokról a többi erdélyi magyar színház
művészei. A nézőtér mégis csaknem minden
este zsúfolásig megtelt. A kolozsvári
közönségnek valóban ünnepet jelentett ez a tíz
nap. S ez talán fontosabb, mint egy szakmai
szempontból kifogástalan rendezvény. Persze
az lenne az igazi, ha mindkét fél megtalálná
magának azt, amiért érdemes színházba járni.
Ezt azonban bizony a nagyközönség sem
mindig találta meg. A folyosón, a ruhatárban
igen pontos és éles kritikáját is hallhatta az
ember annak, amit pár perccel az-előtt hosszú
tapssal fogadtak. A taps többnyire a
vendégeknek szólt, s nagyon pontosan meg le-
hetett különböztetni, hogy mikor válik az udvari-
asság, az öröm valódi ünnepléssé, az értékek
igazi nyugtázásává és elismerésévé. Ez tulaj-
donképpen csak két esetben volt egyértelmű: A
revizornál és a Médeiánál. Már csak ezért a két
produkcióért is érdemes volt megrendezni ezt az
ünnepségsorozatot.


