
DARVAY NAGY ADRIENNE

SUPPORTÁK MINDIG LESZNEK
JELENETEK EGY KIVÉGZÉSBŐL - KOLOZSVÁRT

Kolozsvári Nemzeti Színház színpadán
ülünk kemény, támlátlan lócákon. A játék-
tér - mint Markó Béla Színházi szonettjé-
ben - „dísztelen és díszlettelen sziget",
amelyet a Minimundusból előlépett „Ca-
nale Grande" választ le, azon pedig
játékhajók úszkálnak. XV. századi

pitiáner Velence ez, amely mégis félelmetes. A
fal szürke, festékkel vagy vérrel szennyezett.
Szinte árasztja magából a nedvességet, a
penészt, piszkot. Műterem, játszótér ez vagy
inkább kivégzések színhelye? Az utolsó éves
Marius Alexandru Dumitrescu vizsgadíszlete
mindezt egyszerre sugallja. Ha-marosan a
falból fiókok is előbukkannak, amelyek a
városállam urait „tartalmazzák". Felette vannak
a játékvilágnak, hiszen kezükben nem-csak a
játékhajók, hanem az igaziak, sőt, a hús-vér
emberek is csupán játékszerek. Ezért aztán a
hatalmasságok elkényeztetetten nyűgösek és
félelmetesen komikusak, akár a vásott kölykök
és az elnyűhetetlen diktátorok. Törik-zúzzák az
élő bábok gerincét, de még így is akadnak meg-
átalkodott elemek, akik felrúgják a rájuk
erőszakolt játékszabályokat, és lázadni mernek.
Ilyenek az igazi művészek. Ezeket tehát be kell
törni, be-szuszakolni a mérce alá. Talán elég
hozzá egy nagy feladat, egy „főmű", amivel az
illető „tartozik" a tehetségének és a „hazájának".
Ha bizonyos művészek még mindig
lázadoznak, meg kell őket törni, ha
szívóskodnak, kivégezni!

Ez a feladata tehetséges velencei festőnővel
kapcsolatban is, aki a védtelen, díszlettelen
szigeten él, és nyilvánvaló kiszolgáltatottsága
sem zavarja. Ő is játszik. Például féktelenül
szerelmeskedik, majd kirúgja partnerét, hogy
újra elő-vegye a férfiasságában figyelemre
méltó, ám emberi és művészi kvalitásait
tekintve gyenge kollégát, akiről az asszony
pontosan tudja, meny-nyit ér, és hogy nála
mennyivel kevesebbet. A festőnő tehát
szeretkezik, de nem szeret. Csak önmagát,
pontosabban önmagában is a mű-vészt, a
testet öltött tehetséget szereti, amiért érdemes
fanatikusan dolgozni. Határozottan,
ugyanakkor érzékenyen, vagyis sebezhetően él-
ni. Örök alkotási lázban, féktelenül, önző módon,
illetlenül, családot, kegyeleti szertartást, mások
érzelmeit, önérzetét nem kímélve. A zseni
ugyanis elviselhetetlenül különc, ugyanakkor
szánandó, gyerekesen naiv és teljesen védtelen.
Örök nyitottságával, leplezetlen őszinteségével,
a dicséret iránti fokozott vágyával,
szeretetéhségével: kitakart célpont. Küldetése
van, tehát vagy korrumpálni akarják, vagy
megsemmisíteni. Ez is a másság és a tehetség
átka.

A Jelenetek egy kivégzésből román nyelvű
ősbemutatójának Galactiája Viorica Mischilea
megformálásában egyszerre szent és esendő
ember: piszkos, vörös ruhában, kibontott hajjal,
szinte mindig felajzottan látható. A fiúsan karcsú
Carpetával való héjanászjelenetekben anyásan
asszonyos, ugyanakkor szertelenül buja. Urgen-
tino előtt először gyerekesen izgatott, majd gö-
rög tragédiák hősnőihez hasonlatos: meg nem
alkuvó. A lányai számára is művész, vetélytárs,
nem pedig anya. Mindenkivel úgy viselkedik,

hogy a zseni fölénye és sebezhetősége egyazon
pillanatban sugárzik belőle.

Hasonlóan magas színvonalú, színes alakítá-
sokat nyújtanak a színésznő partnerei is. A Car-
petát játszó Dorin Andonét egyszerre érezzük ki-
szolgáltatott selyemfiúnak, szexbábnak, szerel-
mesnek és családos férfinak, aki természetesen
másnak a férje. Szervilis dilettáns és magát
meg-mutatni akaró közepes festő, akiben
szerelem és szakmai féltékenység, barátság és
megalkuvás kel birokra egymással. Túlzottan
teátrális ugyan, amikor Galactia elárulása után
lelkiismeretével küszködik, vagy amikor a kész
festmény látványa porig alázza, viszont a
lázadása ismét hite-les. Urgentino szerepében
Dorel V i a n elkényeztetett, ravasz, hidegen
kegyetlen diktátor, csak Supportával való
jelenetében éreztem túl komikusnak, szinte
operettfigurának. Ragyogó a nagyravágyó és
kisszerű, betegesen gyenge, homoszexuális
dózseöcsit, Sufficit alakító Marius Bodochi, de a
főszereplőnő mellett a legjobban a befolyásos
műkritikusnő interpretálása sikerült. Irina Wintze
mint Supporta végtelenül okos, ravasz
asszony, akinek szellemén kívül nőiessége is
éles fegyver. Művész és műbíráló viszonya itt
azért is izgalmas, mert Galactia egyetlen igazi
ellenfele az ítésznő, hisz' csak ők egyenragúak.

A művész végül is csupán vágyálmában hiheti
el, hogy egy hazugságokra épülő országban ki-
mondhatja az igazságot. Az ördögi gépezet be-
indult: a művet betilthatják, a művészt börtönbe
vethetik, mindkettő rejtve marad, ha a művész
nem teljesíti a hatalom parancsát. Romániában
ugyancsak ismerős képlet, ahogy nem szokatlan
a börtönben esztendők óta sínylődő rab alakja
sem. Soha nem fog kiszabadulni, mert nincs bű-
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ne, mert ártatlan, és ez a legnagyobb vétek. Nem
véletlenül vonakodik Galactia a kiszabadulás
perceiben; nem abszurd fogás, hogy az örök
rabságra ítélt fogoly szánja a kiszabadítottat,
mert a külvilág patkányai a börtönéinél is réme-
sebbek. S noha a középszer akkorka sincs, mint
a velencei játékhajó, mégis szinte mindig le tudja
győzni a kivételest, a nagyszerűt. Eszközül újra
és újra Supporták állnak a rendelkezésére - mi-
lyen beszédes név! Hát ezért olyan kényelmet-
len a kolozsvári Nemzeti lócája.

A bukaresti színművészeti főiskola utolsó
éves hallgatójától, Theodor-Christian Popescu-
tól a Barker-darab színrevitele teljesen más ren-
dezői hozzáállást követelt, mint az elmúlt évad-
ban, a marosvásárhelyi magyar tagozattal be-
mutatott Kopit-mű, a Szárnyak, amelyet a ma-
gyarországi közönség is láthatott. A nagyszínpa-
di produkcióban a közönséget el kellett idegení-
teni, a balesetet szenvedett asszony lassú hal-
doklásának vízióitól, az egész szürrealista, érde-
kes effektusokkal, mozgásokkal feldúsított elő-
adástól. A kolozsvári diplomamunka esetében a
rendező épp ellenkezőleg, bevonja a nézőt az
előadásba. A díszlettervezővel együtt olyan kör-
nyezetet teremtett, amelynek hatását szinte a
bőrünkön érezzük. A narrátor ugyan elidegenít-
hetné a szituációt, de a látvány megakadályozza
ezt. A kép előtt zajló eseményeket például a vá-
szon mögül „szemléljük". A művet tehát a fantá-
ziánk hívja életre, amely attól függően „véres és
plasztikus", hogy mennyire élénk a képzeletünk.
Ebben a furcsa alkotásban a szöveg mellett az
árnyjáték is segíti a közönséget, amely nemcsak
a festőt mutatja meg munka közben, hanem a mű
hatását is. Suffici például a saját ábrázolásával
való első találkozáson hatalmasságból össze-
görnyedt gnóm árnyalakká töpörödik. Sőt a kép
alól kivillanó láb és a fénycsík is beszédes. A



• KOLOZSVÁR •

börtönjelenethez ugyanis minden kelléket eltá-
volítanak, csak a víz marad, a sötét, mocskos
cella képzete. A néző pedig a hosszantartó fél-
homály és a piszok érzetének nyomása alatt im-
már úgy azonosul a legyőzött Galactiával, hogy ő
is várja a „szabadulást", őt is elkápráztatja a fel-
húzott vászon mögül elénk táruló, gyönyörűen
kivilágított, ékszerdobozhoz hasonlatos, Fellner
és HeImer tervezte nézőtér, az elegancia, a fo-
gadás, a siker, ahová a megtört művésznőt „ki-
vezetik a vízből". Hisz ki az, aki a fájó szegénysé-
get, az ismeretlenséget, a létért folytatott küzdel-
met, ám egyszersmind a szabadságot választa-
ná inkább a fény, a pompa, a befolyás és az elis-
merés helyett?!...

Howard Barker parabolája a művész és a ha-
talom viszonyáról Londontól Los Angelesig,
Skandináviától Magyarországig mindig aktuális
téma, de talán sehol sem annyira időszerű, mint
éppen most és épp Romániában.

Köztudott, hogy keleti szomszédainknál csak-
úgy, mint Kelet-Európában mindenütt, a művé-
szek jó része tevékenyen részt vett a diktatúra
megdöntésében, de közülük csak igen kevesen
választották az aktív politizálást, legtöbben
visszatértek eredeti hivatásukhoz. Hiszen a mű-
vész igazából mindig ellenzéki. Pártok helyett
szakmai szövetségekbe tömörül, és legjobb tu-
dása szerint igyekszik kamatoztatni tehetségét
és világszerte népszerűsíteni országa, nemzete
kultúráját, szellemi értékeit. Románia pozitív
nemzetközi megítéléséhez nagy mértékben
hozzájárult magas színvonalú színházi élete, a
vendégjátékok során megcsodált előadásai, a
világszínház élvonalához tartozó rendezői. A
külföldi szakma és közönség kedvező irányú be-
folyásolásához egyaránt segítséget nyújtottak
az emigrációban élő román művészek és az
olyan közismert romániai személyiségek, mint
Ion Caramitru, akinek az elnökletével alakult meg
a Román Színházi Szövetség, az UNITER.

1990-ben a Művelődésügyi Minisztérium és
az UNITER együtt találta ki, szervezte meg és
bonyolította le az első Országos Színházi Feszti-
vált, amelyet a legnagyobb román drámaíróról,
Ion Luca Caragialéról neveztek el. Erre és a
következő találkozókra egyaránt sok külföldi,
első-sorban nyugati színházi szakember utazott
el Bukarestbe, s ennek eredményeképpen
hívták meg például a Craiovai Nemzeti
Színházat Silviu Purcărate egyik produkciójával
először Edinburghba, ahol több díjat nyertek,
majd ennek nyomán még számos országba. Az
évenként megrendezett seregszemle bővülő
kapcsolatokat, rengeteg meghívást,
csereegyezményt, projektet hozott tető alá. Igy
születhetett meg a Kolozsvári Magyar Színház
öthetes brit turnéja is. A romániai
színházművészet értékei és személyiségei
világszerte ismertté és közkedveltté váltak.

A szakmai irigység és a politikai visszarende-
ződés azonban nem kímélte meg a román szín-
házi életet sem. Első lépésként, tavaly menesz-
tették a húsz esztendei távollét után hazatért, vi

lághírű Andrei Şerbant a Bukaresti Nemzeti
Szín-ház 1990-ben elfoglalt igazgatói székéből.
Az el-járással nem érthetett egyet a
minisztériumi fő-igazgató, maga is rendező,
Cristian Hadji Culea, és lemondott hivataláról. Az
idei retrográd politikai történések nyomán a
szélsőséges nacionalista Nagy-Románia Párt
bekerült a kormánykoalícióba, és ez a kulturális
élet egészét és természetesen az eddig virágzó
színházművészetet is kedvezőtlen irányba
befolyásolja. Nyáron olyan törvénytervezet
született, amelynek értelmében minden kulturális
intézmény és épület a minisztérium kezébe
kerülhet, és az önkormányzatoknak a kulturális
célokat szolgáló adók száz százalékát kellene
átutalniok, hogy aztán a felhasználásról és
elosztásról egyedül a román Művelődésügyi
Minisztérium döntsön. Az intézmények és
önkormányzatok megtagadták a rendelet
elfogadását, a bukaresti főpolgármester pedig
egyenesen a bírósághoz fordult, mindez
azonban nem zavarta meg például az új
minisztériumi főosztályvezetőt, korábban neves
színészt abban, hogy távozása előtt egy nappal

kinevezze önmagát a világhírű Bulandra
igazgatójává. (E posztról Silviu Purčarete még a
nyár elején távozott.) Ugyanezek a ha-talmi
változások akadályozták meg azt is, hogy a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház élére - a tár-
sulatok kívánságának megfelelően - Victor loan
Frunză kerüljön. Alex Dabija, a bukaresti Odeon
Színház volt igazgatója augusztus 12-én a média
útján értesült arról, hogy szakmai alkalmatlanság
címén leváltották. A neves rendező egyébként
igazgatói működése során több figyelemre méltó
változást és anyagi hasznot is hozott az Odeon
életébe.

A példákat sorolhatnánk. A színházvezetői
funkciókat egyre ismeretlenebb és jellegtele-
nebb személyek kaparintják meg, akik viszont
megfelelnek a jelenlegi hatalom elvárásainak, s
nem különcködnek a tehetségükkel.

Az idei Caragiale Fesztivált a Művelődésügyi
Minisztérium az UNITER nélkül szervezte meg.
Hogy mi lesz a következő lépés, nem lehet tudni,
Caramitru szerint félő, hogy a cenzúra bevezeté-

se. Tompa Gábor, aki háromhetes Hamlet-
workshopot vezetett, és Silviu Purcăretével
együtt az idei Nemzetközi Workshop Fesztivál
legkeresettebb rendező-tanára volt, az egyik an-
gol lapnak nyilatkozva kifejezte aggodalmát: ha a
jelenlegi kultúrpolitika bürokratái úgy döntenek,
hogy a nemzetközi vendégszereplésekre
vonatkozó meghívásokat is ellenőrzik, esetleg
soha többé nem engedik ki őket külföldre.

Az IETM idei brüsszeli Nyílt Fórumának részt
vevői nyílt levelet fogalmaztak Ion Iliescunak, a
bukaresti parlamentnek és a román miniszterel-
nöknek, amelyben felhívják figyelmüket a kiala-
kult helyzet veszélyességére és megoldást sür-
getnek. Hogy a közös fellépésnek mi lesz az
eredménye, nem tudhatjuk. Az eddigi tapaszta-
latok nem adnak okot optimizmusra. Supporták,
Carpeták mindig lesznek, és a diktatúra árnya
nem csak a Kolozsvári Nemzeti Színház színpa-
dán kísért.

Nyílt levél
Ion Iliescunak, Románia elnökének,

Románia parlamentjének
és Nicolae Văcăroiu miniszterelnöknek

Az IETM tagjai fel szeretnék hívni az Önök fi-
gyelmét arra a Romániában kibontakozó hely-
zetre, amely igencsak aggodalommal tölt el vala-
mennyiünket most, a berlini fal leomlásának
ötödik évfordulóján, hiszen úgy érezzük, hogy a
jelenlegi romániai fejlemények a kommunizmus
visszaállításának a veszélyével fenyegetnek.

Az Informal European Theatre Meeting a kor-
társ szín- és táncművészet legnagyobb és legak-
tívabb hálózata a világon. 14 éve alakult és 300
tagszervezete van 37 európai országból. Bár
mint független szervezet működik, számos tevé-
kenységet az európai kormánytestületekkel, az
Európai Unióval, valamint az Európa Tanáccsal
közösen valósít meg.

1989 decemberétől a román előadóművészet
hozta az egyetlen pozitív vonást az országról al-
kotott képben. Most ezt az új kulturális profilt a
Művelődésügyi Minisztérium központosító tö-
rekvései igencsak aláaknázzák. Bizonyítékul
szolgáljanak a kővetkező tények:
 Andrej Şerban, Silviu Purcărete, Alex Dabi-

ja, Vlad Rădescu, Victor loan Frunză és más
színházigazgatók menesztése, illetve erőszakolt
felmondása;
 olyan új törvények és határozatok jóváha-

gyása, amelyek a helyi művészeti intézmények
költségvetését a helyi önkormányzati szervektől
a Művelődésügyi Minisztérium hatáskőrébe
utalják vissza;
 olyan törvénykezés, amely a művelődési

intézményeket és épületeket a Művelődésügyi
Minisztérium fennhatósága alá rendeli;
 bizonyos professzionális szervezetek kitil-

tása a kulturális életből;
 a művelődési intézmények autonómiájának

egyre nagyobb fokú csökkenése országszerte;
 a Művelődésügyi Minisztérium kísérletei a

romániai színházak nemzetkőzi tevékenységé-
nek ellenőrzésére.

Mindezekért, amikor Romániának teljes jogú
tagságot ajánlanak majd fel az Európa Tanács-
ban, mi kénytelenek leszünk tiltakozni, hiszen a
fent említett intézkedések Romániát az első
olyan országgá avatják, amelyben ismét vissza-

a művészetek állami ellenőrzése. Ezek a ret-
rográd akciók erőteljes ellenállásba fognak üt-
kőzni.

Az IETM tagjai a holnap Európájáért munkál-
kodnak a demokrácia, a kulturális őnkifejezés
szabadságának jegyében. A művészetet a mű-
vészek hozzák létre, és nem az állam. Úgy gon-
doljuk, hogy az államnak kötelessége támogatni
az ország művelődési intézményeit, de minden-
féle cenzúrát és ellenőrzést mellőzve. Mi, az
IETM tagjai, aggódunk, hogy a jelen romániai fej-
leményei csak negatív példát jelentenek más eu-
rópai országok számára.

Tagjaink és a brüsszeli Open Forum résztve-
vői nevében arra szólítjuk fel Önöket, hogy sür-
gősen vizsgálják fölül a felsoroltakat. Romániai
kollégáinkkal szolidarizálva arra sürgetjük Önö-
ket, hogy mielőbb adják vissza művészeik és kul-
turális intézményeik megvont szabadságát.


