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ütő András drámáinak hősei, ha a basás-
kodó hatalom feléjük nyújtja a kezét,
visszautasítják a parolát. Spiró György
drámájában, Az imposztorban
Bogusławski csak egy pillanatig

tétovázik, mielőtt elfogadja a gubernátor
talpnyalójának gratulációját. Egy kisebbség
nyelvén játszó színház előadásaiban
természetszerűleg rendre felvetődik a hata-
lommal való kiegyezés módjának és mértékének
kérdése, az, hogy meddig lehet az önfelszámo-
lás veszélye nélkül hasznosnak tűnő kompro-
misszumokat kötni. A kisvárdai seregszemlén
eddig általában Sütő-hősöket láttunk, akik az er-
kölcsi ellehetetlenülés helyett inkább a dacos és
nyílt ellenállást választották, s ezért mártíriumot
szenvedtek. Bogusławski ellenben kedélyesen
elbeszélget a gubernátorral, majd pár perccel ez
után egy rafinált húzással a közönséget tüntető
tömeggé hecceli; ám még mielőtt kérdőre von-
hatnák ezért, régen árkon-bokron túl jár. Hogy a
heroikus példázatosság mellett már ezt az ironi-
kusabb szemléletmódot is megtűrik Kisvárdán,
azt jelenti, hogy a találkozó nagyobb eséllyel
próbál hiteles képet mutatni a határainkon túl
működő magyar társulatok munkájáról. Az
imposztort a kolozsváriak mutatták be, és hogy
Erdély legnevesebb, nemzetközileg is elismert
színháza néhány év kihagyás után ismét
elhozta legjobb-nak ítélt produkcióját, az annak
köszönhető, hogy a fesztivál megszűnt politikai
demonstrációk puszta színtere lenni. Ezzel egy
időben véget-ért a szakma hallgatólagos
bojkottja is, így a dél-előtti ankétok valóban jó
alkalmul szolgáltak arra, hogy formális
kapcsolatok helyett eleven kontaktus alakuljon ki
az Erdélyben, a Vajdaságban, a Kárpátalján és
a Felvidéken működő, valamint az anyaországi
színházi szakemberek között.

A formakeresés káosza

A kijevi és a budapesti főiskolán tanulta a mester-
séget az a színészosztály, amelyből tavaly a be-
regszászi lllyés Gyula Színház társulata megala-
kult. Egy évvel ezelőtti Shakespeare-előadásuk
sodró lendületével, a szószínházi tradíciót moz-
gásszínházi elemekkel lazító viszonylagos for-
magazdagságával, de széteső dramaturgiájá-
val, zavaros gondolatiságával is felhívta magára
a figyelmet. Idei bemutatójukra is ez a jobb sorsra
érdemes, terméketlen vehemencia volta jellem-
ző. A Koldusopera - amit ők maguk musicalnak
tituláltak - mindenekelőtt zeneileg bizonyult túl
nagy falatnak számukra. Egyik színésznek sem
sikerült megbirkóznia a maga songjával. Akinek
hangjából esetleg futotta volna Kurt Weill dalla-
mainak eléneklésére, annak helytelen légzés-
technikája tette élvezhetetlenné produkcióját.
Vidnyánszky Attila súlypontozást nélkülöző ren-
dezésében a jelenetek és a karakterek egymás-

ba olvadtak, így az előadás jobban-rosszabbul
megoldott etűdök ritmustalanul pörgő füzére
maradt. A színészek lelkes, de öncélú játékát
el-nézve úgy tűnt, a darab csupán apropóul
szolgál a puszta jelenléthez, ami ily módon nem
sűrűsödhetett a kimondás és megmutatás
művészi gesztusává.

Hasonlóan nyomasztó, zilált formavilága volt a
temesvári Csíky Gergely Színház előadásának
is, csakhogy a rendező, Laurian Oniga
sikeresebben ellenőrizte a maga gerjesztette
zűrzavart. Peter Weiss darabjához (Mockinpott
úrkínjai és meggyógyíttatása) illik is ez a pokoli
destruktivitás, hiszen egy olyan kíméletlen,
mechani-

Gyurkovics Mihály (Barakiás) és Bocsárszky
Attila (Petronius) a Caligula helytartójában

kus világot jelenít meg, amely ledarálja és a ma-
ga képére gyúrja a személyes vonásokat viselő
embert. Weiss a komor gondolatiságot játéko-
san archaizáló verses dialógustechnikával tár-
sítja, s Onigának sikerült is ezt a kettősséget a
színpadon megjelenítenie: üres kartondobozok-
ból épült díszletben botorkál egyik groteszk stá-
ciótól a másikig Mockinpott, aki láncok és szi-
kék közt is végignevetgéli szenvedéstörténetét.
Makra Lajos (Mockinpott) kétértelmű naivitással
ruházta fel az állandóan slamasztikába kevere-
dő kisembert; Svejkre emlékeztető figurája a
mállófélben lévő monarchiánál jóval kiismerhe-
tetlenebb mechanizmus őrlőfogai közé került.
Weiss metafizikus igénnyel szerkesztette meg
politikai paraboláját, de mivel Oniga rendszerint
az egyén és a hatalom konkrét viszonyrendsze-
rében bontja ki előadásait, a darab becketti hatá-
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sokat mutató létfilozófiai összegzése kisebb
hangsúlyt kapott. Ráadásul a rendező színpadi
nyelvének szabályai túlságosan homályosak,
így a megkötöttségek látszólagos hiánya a be-
regszásziak előadásához hasonló, zavaróan
esetleges hatást idézett elő.

Ide kívánkozna még a komáromiak Beckett-
bemutatója, ha Beke Sándor rendező nem a
klasszikusoknak kijáró bénító tisztelettel nyúlt
volna a Godot-ra várva című darabhoz. Ha eddig
a formakeresés túlkapásairól volt szó, itt min-
denképpen az abszurd konvencionalizálódására
kell felhívni a figyelmet. Az előadás színészileg
igen megosztott: az Estragon szerepében tet-
szelgő fiatal színész szinte civil hányavetiséggel
vett részt a játékban, míg a Luckyt alakító Benkő
Géza ezt ellenpontozó koncentráltságával a leg-
jobb férfi mellékszereplő díját érdemelte ki.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és
egy alternatív csoport, a Figura Stúdió igéretes
fúziójának eredményeként létrejött Ödön von
Horváth-bemutató (Kazimir és Karoline) végig-
gondoltságával és stiláris fegyelmével hívta fel
magára a figyelmet. A végzős rendezőhallgató,
Bocsárdy László a német expresszionizmus
szenvtelen, elemző módszerével állította szín-
padra Kasimír és Karoline elridegülésének törté-
netét. Hogy ez a stílusirányzat nálunk miért nem
tudott soha gyökeret verni, arra ez az előadás is
magyarázatul szolgálhat. Az apró cirkuszsátor
kifutószerű porondján hiába vannak szinte ta-
pintható közelségben a színészek, játékuk
annyira felszínes, annyira céltudatosan
kimódolt, hogy akár fényévnyire is lehetnének.
A mesterségesen intim közeg ellenére a
rendező nem akar bevonni minket a játékba,
hiszen ahhoz, hogy szemléltessen, rálátás
kellene, elemzése viszont nem tud annyi
szellemi izgalmat kelteni, hogy kárpótoljon
bennünket a megtagadott illúziókért. Az előadás,
unikum-jellegénél fogva és a demonstrációs
eszközökként használt színészek egy-egy
ösztönös megvillanása révén, mégis a fesztivál
egyik csemegéje lett.

Könnyűt jól - könnyűt rosszul

A Royal Shakespeare Company 1992 decembe-
rében tűzte műsorára Peter Shaffer legújabb
opuszát, A szörny ajándékát, és alig egy évre rá
már a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Tár-
sulata tartott belőle magyar nyelvű ősbemutatót.
Párját ritkító ez a naprakészség mifelénk, örö-
münket mégis lerontja, hogy Shaffer drámája
krimitechnikával megírt bulvárlapszinten
pszichologizáló darab, megfejelve néhány
filmszerű flashback-betéttel, amit Londonban
valószínűleg hitelesen lehetett megoldani, a
nagyváradi (és főleg a nemlétező kisvárdai)
színpadgépezettel azonban aligha. A gazdag
professzor lá-

nyáról és a szegény bevándorló zseniálisan eg-
zaltált fiáról szóló sztorit talán még be is vette
volna a Dallas- és Riviéra-sorozaton edződött
néző gyomra, ha a rendező, Szabó József nem
látott volna hamleti mélységeket a darabba, és
azt csinált volna belőle, ami. Három felvonáson
keresztül zajlik a tömény lelki élet, amihez -
kapcsolódási pontokat nemigen találván - nem
sok közünk lehet. Üdítő színfolt a nagy érzelem-
és indulatkavalkádban a legjobb női
mellékszereplő díját elnyert Bányai Irén görög
szolgálójának titkokat rejtő szürkesége.

Félő volt, hogy a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház erejét meghaladó vállalkozásba
kezd, amikor minden idők egyik legnagyobb Broad-
way-sikerét, a Hegedűs a háztetőnt tűzi műsorá-
ra. A vendégrendező, Schlanger András azon-
ban úgy tudta puritánná tenni a „show-t", hogy
valódi értékei nemhogy elsikkadtak volna, ha-
nem a brillantinos máz kispórolása után még in-
kább előtérbe kerültek. Nagy segítségére voltak
ebben Kiss Ferenc és Kollonay Zoltán
zeneszerzők, akik a zsidó folklór elemeit a
székely népzenei hagyomány dallamvilágával
elegyítették, valamint Foltin Jolán és Babos
Károly, akik ugyan-így a két kisebbség
fájdalmas méltósággal és csintalan életkedvvel
átitatott közösségi táncait kombinálták
koreográfiájukban. Az Istennel diskuráló
tejesember szerepében a törékeny alkatú,
galambősz Zsoldos Árpád minden fennhéjá-
zástól mentes, ugyanakkor nem is szervilis, kö-
vetkezetes, de belátó... Úgy mutat be egy példa
értékű magatartásmintát, hogy mellőzi a mese-
szerű stilizálást, és végig hitelesen emberi ma-
rad. A Hegedűs a háztetőn a fesztivál egyik leg-
egységesebb, legerőteljesebb bemutatója volt,
amelyben egy társulat adott számot munkabírá-
sáról, ízléséről és elhivatottságáról.

Mindkét színház divatos nyugati cuccokat
importált, de aminek Nagyváradon nem sikerült
hasznát venni, azt Schlanger megfosztotta hival-
kodó flittereitől és méretre igazította.

Balassitól Spiróig

A találkozó húsz produkciójából nyolcat magyar
szerzők jegyeztek. A kassai Thália Színház
Székely János Caligula helytartója című
drámájával érkezett, láthattunk pódiumelőadást
Kocsis Istvánnak Jászai Mariról, illetve Siklós
Olgának Széchenyi Istvánról készült
monodrámájából, volt egy Örkény- és két Sütő-
bemutató, a találkozó utolsóelőtti napján,
mintegy a rendezvény be-tetőzéseként pedig
Spiró György Az imposztorát játszotta a
kolozsvári színház. A drámai műfaj
önállóságáról folytatott évszázados vitához is
szolgáltatott némi adalékot a fesztivál: a Bara-
bás Olga rendezte Szép magyar komédia, az
Új-vidéki Magyar Színház Egy lócsiszár
virágvasár-

napja-előadása és a marosvásárhelyiek Ugató
madara láttán úgy tűnt, mintha Balassi Bálint vol-
na a kortársunk, Sütő András pedig a kanonizált
nemzeti klasszikus.

A rendkívül nehéz helyzetbe került vajdasági
színház esetében természetesen már az is nagy
dolog, hogy egyáltalán létrejött ez az előadás.
Azon sincs mit csodálkozni, hogy a polgárhábo-
rús viszonyok közepette az alkotók számára
sokkal inkább morális, semmint esztétikai szem-
pontból volt kihívás a Kolhaas Mihály kálváriáját
bemutató történelmi parabola. Babarczy László
talán ezért csupaszította a drámát szentencia-
szerűen szikár példázattá. Az eszmei mondani-
való tolmácsolásán túljutni csupán a Kolhaas fe-
leségét játszó Jónás Gabriella tudott. A Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház előadása hasonló-
an felemás eredményt hozott. Kincses Elemér
megelégedett annyival, hogy megfejtse az Uga-
tó m a d á r - nem túl bonyolult - viszonyrendsze-
rét, a továbbiakban csak statikus tablóképeket
komponált, és a többit rábízta a főszerepet játszó
Ferenczy Istvánra, aki minden modorossága el-
lenére valóban összefogta, sőt helyenként át is

Mockinpott: Makra Lajos
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izzította az előadást. A gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió művészei ellenben egy több mint
négyszázéves „kulturális hagyatékot" töltöttek
meg élettel, lendülettel, bájjal. A Szép magyar
komédia egyetlen kerékkötőjének, furcsa mó-
don, éppen a napjainkban játszódó keretjáték bi-
zonyult. A hosszadalmas és kissé szájbarágós
felvezetés nélkül is sikerrel tisztázhattuk volna
viszonyunkat ehhez az üdítően naív, és az életről
mégis alapvető tudást közvetítő pásztorjáték-
hoz. Zsákvászon díszletek között zsákvászon
ruhás színészek zsákvászon vadkacsára lő-
nek... Az erősen stilizált játék mindenféle affek-
tált spleen nélkül beszélt az érzelmek
zűrzavaráról, a szerelem kínjairól és
boldogságáról.

A Szegedi Nemzeti Színháztól megválván Ár-
kosi Árpád a múlt évadban két előadást is rende-
zett Erdélyben. Szatmárnémetiben Örkény Ist-
ván Tótékját állította színpadra Czintos József és
Kovács Lajos főszereplésével. A díszlet sutasága
és a stiláris bizonytalankodás miatt végül nem jött
létre folyamatos játék, amelyben a két kiváló
színész összemérhette vonna erejét, így a nagy-
szerű pillanatokkal is szolgáló előadás némiképp
lehetőségei alatt maradt. Nagy várakozás előzte
meg az Árkosi másik rendezésével érkező Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház fellépését, és bár
a szervezők - nyilván kényszerűségből -- dél-
előtt tíz órára hirdették meg az előadást, valójá-
ban ez lett a fesztivál legforróbb hangulatú „esté-
je". Néhány éve még valószínűleg senkinek sem
jutott volna eszébe, hogy megkísérelje Az im-
posztor romániai előadatását. A vilnai lengyel
színház hanyatlásának és dicsőséges néhány
másodpercének bemutatása pimasz kihívásnak
számított volna a kolozsváriak interpretálásá-
ban. Az egyértelmű áthallások miatt a rendező
következetesen kerülte a direkt aktualizálást,
ami egyszersmind a produkció nyilvánvaló else-
kélyesedéséhez vezethetett volna. Ehelyett biz-
tos kézzel bontotta ki a szituációkat, és szer-
kesztette őket magasba törő ívvé, tetőpontján
Bogusławski rögtönzéses nagyjelenetével. A
szatmárnémeti színháztól érkezett Ács Alajos,
ellentétben Major Tamással - akinek Spiró az
1983-as ősbemutatóra a szerepet írta nem egy
zseniálisan önző, vén konspirátort játszott. Az ő
Bogusławskijának ravaszsága inkább abból
fakadt, hogy biztos fölénye tudatában mindig ke-
vesebbnek merte mutatni magát, mint ami, és
ezáltal szövetségesei és ellenségei lapjaiba
egyaránt belelátott. Különös szabadsághős ő,
hiszen úgy tud megfelelni a magasztos, nem
evilági ideáknak, hogy közben jól megtömi
nagyon is evilági zsebeit. Számára az élet játék,
és a játék az élet - ezért minden játszmájával az
élet feltétlen igenlésére, a túlélésre tanít. Ács
Alajos alakítása mellett Orosz Lujza, Spolarics
Andrea, Bíró József, Boér Ferenc és Nagy Dezső
pazar játékát egyaránt fontos megemlíteni.

Spolarics Andrea (Kaminska) és Ács Alajos
(Bogusławski) Az imposztorban

Diplomamunkák

A nyolcvanas évek vége felé már csak két-három
fős magyar nyelvű színészosztályt indíthattak a
marosvásárhelyi főiskolán, ezért is annyira ör-
vendetes, hogy az idén tizenhárom fiatal színész
kaphatta kézhez a diplomáját, s négy új
rendezővel is gyarapodik a krónikus
rendezőhiányban szenvedő erdélyi
színjátszás. Barabás 01-

ga, Bocsárdy László és Kövesdi István már eddig
is több egyéni hangú, szép munkával hívta fel
magára a figyelmet (tavaly a kisvárdai fesztivál
nagydíját Kövesdi István rendezése, a szatmár-
németi Csirkefej nyerte el). A színészosztály há-
rom vizsgadarabbal mutatkozott be Magyaror-
szágon. Görgey Gábor Handabasa című vígjáté-
kát Nyíregyházán játszották, a versenyben egy
Paul Foster-műveI vettek részt, míg a „gálán" a
Tartuffe-öt adták elő Tompa Gábor rendezésé-
ben. Feltűnő volt, hogy ezekben az előadások-
ban a játékkedvvel fegyelem, az egyéni lelemé-
nyességgel a másik felé való nyitottság, a techni-
kai felkészültséggel fantázia párosult. Ígéretes
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Zsoldos Árpád a sepsiszentgyörgyi előadás
Tevjéje

tehetségekről van tehát szó, akik azonban nem
egyéni képességeik fitogtatásában akarják kiélni
ambícióikat; szemmel láthatóan fontosabbnak
tartják a közös játék megsokszorozódó örömét.
Hogy ez így marad-e akkor is, amikor már szak-
májukká, kenyérkereseti forrásukká válik a játék,
arra nincs biztosíték. Kisvárdán mindenesetre
mindenkit reménnyel töltött el, hogy az erdélyi
színjátszást hosszú évek óta reprezentáló nagy
bölények árnyékában megjelent néhány eleven
csikó, aki még abban leli örömét, hogy diadalmas
vágtájával örömet szerezzen az őt szemlélők-
nek.

A sepsiszentgyörgyi színház és a Figura Stú-
dió egyesüléséből, a Szatmárnémeti Északi
Színház évről évre egyre kiegyensúlyozottabban
magas szintű munkájából, az antagonisztikus-
nak vélt Marosvásárhely-Kolozsvár ellentét fo-
kozatos oldódásából látható, hogy az erdélyi
színjátszásban megmozdult valami. Hogy vajon
jó irányba-e, erre a kérdésre talán a jövő évi se-
regszemle adja meg a választ.

A Jancsó Miklós elnökletével összeülő, Gali
László, Görgey Gábor, Nánay István, Verebes
István összetételű zsűri az alábbi döntéseket
hozta:

A határon túli magyar színházak
6. fesztiváljának díjazottjai:

Kisvárda nagydíja és a Művelődési Minisztérium
különdíja:

Spiró György: Az imposztor
(Kolozsvári Magyar Színház)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
nagydíja és a Művelődési Minisztérium külőndíja:

Balassi Bálint: Szép magyar komédia
(Figura Stúdió)

A zsűri és a Művelődési Minisztérium különdíja:
Paul Foster: Tom Paine
(Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia)

Életműdíj: Orosz Lujza (Kolozsvár)
Zsoldos Árpád (Sepsiszentgyörgy)

A legjobb női alakítás:
Jónás Gabriella (Újvidéki Magyar Színház)

A legjobb férfialakítás:
Ferenczy István (Marosvásárhely)

A legjobb női epizódalakítás:
Bányai Irén (Nagyvárad)

A legjobb férfi epizódalakítás:
Benkő Géza (Komárom)

Színészi különdíj:
Makra Lajos (Temesvár)

Közönségdíj: Az imposztor
Különdíj: Hegedűs a háztetőn

(Sepsiszentgyörgy)

Jelenet a szatmárnémeti Tótékból


