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HATÁROKON TÚLRÓL
Nyugtalanító hírek jönnek a határon túli

magyar színházakról. Erdélyből „csak" a
szokásos
gazdasági problémákról, rendezőhiányról
szólnak, ami azt jelenti, hogy
viszonylag jó a helyzet, hiszen nem romlanak, ha
lényegesen nem is javulnak a színház-csinálás
feltételei. Nagyobb a baj a Vajdaságban és
Kárpátalján, hiszen Szabadkán is, Újvidéken is
csak nagyon nehezen tud ismét lábra állni a
magyar színjátszás, míg Beregszászon szinte tel-
jesen ellehetetlenült a maroknyi társulat léte. A
legriasztóbbak a felvidéki információk, ott ugyanis
a kultúrpolitika legújabb húzása tönkreteszi a
színházakat. Nem véletlen persze a színházak
elleni össztűz, hiszen emlékezhetünk rá, '89 azon
a vidéken a színházakban kezdődött. A színházak
összevonása, a regionális kulturális központok
létrehozása s a színházak betagolása ezekbe
meg-szünteti ezen intézmények önálló jogi
státusát, gazdasági és művészi függetlenségét.
Mindez a szlovák színházakat is sújtja, de még
kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül a két magyar
teátrum, a komáromi és a kassai. Még a nevüket
is elvesztik, s csupán egy kulturális központ
színházi alegységének nevezik őket.

Minden nehézség ellenére ezek a társulatok
mégis élnek és dolgoznak. S erejükhöz képest
igyekeznek értéket létrehozni, s teljesíteni ki-
sebbségi művészi intézmény voltukból eredő hi-
vatásukat. Hogy miként, milyen hatásfokkal?
Erről próbálok meg képet adni. Nem tételes lel-
tárt készítek, amelyben minden színház tevé-
kenységét ismertetem, csupán néhány kiragadott
példával szeretném érzékeltetni, mi történik a
kisebbségi színházaknál.

Erdély

Viszonylag rendszeresen adunk hírt különböző
erdélyi produkciókról; most két olyan előadásra
szeretném felhívni a figyelmet, amely nem csu-
pán egyediségében fontos. Szatmárnémetiben
Parászka Miklós rendezte meg Tamási Áron Csa-
lóka szivárványát, ezt a különös, az egzisztenci-
alizmussal rokon vonásokat mutató színpadi bal-
ladát. Ezt megelőzően a rendező már színre állí-
totta a darabot Debrecenben, s a szatmári elő-
adást nézve első pillanatban úgy tűnik, mintha az
a magyarországi verzió újraalkotása lenne. Hi-
szen a díszlet, a látvány ugyanaz, s a koncepció
alapvonásai is változatlanok. Mégis más ez az
előadás, mint a debreceni volt, s nem csak ami-
att, hogy mások a szereplők. A változás, bár nem
látványos, lényegi. Az értelmiségivé válás folya-
matában megrekedő, paraszti sorban élő Czintos
Bálint személyiségváltása, az ebből fakadó iden-
titászavar s ennek tragikus végkifejlete gondola-
tilag és a témakezelés szempontjából egyaránt

István István (Báró) és Hunyadi László
(Szatyin) a temesvári Gorkij-előadásban (Sza-
bó Péter felvétele)

modern, megfogalmazása viszont olyan, amelyet
népi szürrealizmusnak szokás titulálni, s amely-
ben a Tamásira oly jellemző humor s tragikum
szorosan összefonódik. A Tamási-daraboknak
Erdélyben is, nálunk is kialakult az előadás-ha-
gyománya, itt is, ott is elsősorban a „góbés"
komikumot állítják előtérbe. A rendezők többsége
nemigen tud mit kezdeni e darabok stiláris
többrétegűségével. Parászka már a debreceni
előadásban is sikeresen birkózott meg ezzel a
nehézséggel, de igazán a szatmári verzióban tel-
jesedett ki a műnek az a rétege, amely Tamásit az
abszurd dráma előfutárának mutatja. Szatmáron
emberemlékezet óta nem játszottak Tamási-da-
rabot, így helyi játékkonvenciók sem akadályoz-
ták egy új Tamási-kép kialakítását, tehát szeren-
csés körülmények között született meg a produk-
ció. E körülmények egyike az is, hogy a főbb
szerepeket olyan színészek játsszák, akik fogéko-
nyak az újra. Mindenekelőtt Czintos József, aki
névrokonának kettős szerepét érzékenyen, az
énváltás képtelenségéből adódó tragédiát
pontosan érzékeltetve, ám a végső
visszaváltozást kevéssé motíváltan játssza el. (Ez
utóbbiban persze az író is ludas!) A legnagyobb
veszély Samu bácsi alakítóját fenyegeti egy ilyen
előadásban, hiszen az öreg mindenes rokon
figurája csábít leginkább a góbéskodásra, a
hamis játékhagyomány továbbéltetésére, Ács
Alajos hallatlanul precízen egyensúlyoz a
szerep szélsőségei között; megtartja a figura
komikus vonásait, de felmutatja azt a
személyiségtorzulással járó fo-

lyamatot is, amely lejátszódik Samu bácsiban, az
egyetlen szereplőtten, aki végigasszisztálja Czintos
alakváltozását. Parászka nemcsak a főszereplőkre
figyel, hanem azokra is, akik a falu társadalmát
képviselik, akaratlanul is részesei Czintos Bálint
Kund Ottóvá válásának, s akik nélkül soha semmi-
lyen manipuláció nem érne célt. Ezeket a figurákat
élesebben, karikaturisztikusabban ábrázoltatja a
rendező, s ebben az előadott rétegben villannak fel
azok a motívumok, amelyek már-már az abszurddal
rokonítják a darabot.

A másik előadás Gorkij Éjjeli menedékhelye,
amelyet Árkosi Árpád vitt színre Temesváron.
Temesvárról viszonylag ritkán írunk, s ennek
egyik oka éveken keresztül az volt, hogy ott szinte
megszűnt a magyar társulat, s csak az utóbbi
években sikerült talpra állnia. Ebben nem kis
szerepe van a fiatal színészből igazgatóvá avan-
zsált Demeter Andrásnak, aki fokozatosan erősíti
a társulatot, s vendégrendezők segítségével
egy-re nívósabb repertoárt alakít ki. A Gorkij-
darab társulatpróbáló nagyfeladat még egy erős
együttesnek is, Temesváron pedig különösen
az, hiszen itt eleve csak vendégművészek
közreműködésével lehet kiosztani a szerepeket.
Ugyanakkor társulatépítő feladat is ez. Árkosi
Árpád ,jó építőnek bizonyult, hiszen csaknem
mindenkit színészi eszközeinek megújítására
késztetett, s a végeredmény sem relatív, az
„ahhoz képest"-mércével mérhető, ugyanis A
mélyben címmel játszott produkció minden
szempontből jó. Árkosi pontosan rajzolta meg a
szereplők közötti viszonyokat, nála sem Luka,
sem Szatyin nem válik centrális, a mondandót
kizárólagosan kép-viselő alakká, azaz a rendező
elkerüli a darabértelmezés két szélsőségét. Nála
valóban a menedékhely a főszereplő, az abban
élők egész közös-



▲ HATÁRON KÍVÜL ▲

RopogJózsef (Fűpap)ésDráfi Mátyás (Öreg)a
Segítsd a királyt! kassai előadásában (Zsila
Sándor felvétele)

sége. Az a lét, amely pillanatnyi reménytelensége
ellenére sem elviselhetetlen, mert mindig van
remény. A túlélés drámája fogalmazódik meg
Temesváron, az emberi tartás túléléséé. Ebben
egyforma súlyú Luka hitet adó lénye és Szatyin
büszkeséget, az ember elpusztíthatatlanságát
hirdető alakja. Bár a Mira János által tervezett tér
nem a legideálisabb, sokszor fontos szereplők
kerülnek benne takarásba vagy hangsúlytalan
helyre (hírek szerint Zsámbékon térszínházi for-
mában sokkal jobban működött az előadás),
mégis megszületik a menedékhely speciális kö-
zege - a mélyben -, amelyből minden elkeserítő
tapasztalat ellenére vezet út kifelé, felfelé. A
rendező kitűnő partnerei a színészek. Makra La-
jos nagyon emberi, halk szavú , nem demagóg,

nem krisztusi jóságú, de nem is kókler prédiká-
torszövegű Lukája az előadás egyik pillére, a
másik Hunyadi László robusztus, nagyhangú, a
hangoskodásában egyszerre gyenge és erős, a
maga igazában hivő s elbizonytalanodó
Szatyinja. Az együttes játékába pontosan
illeszkedő, mégis abból kifénylő alakítás Mátray
László Bubnovja és Dukász Péter Színésze.

Koprodukció

Különös előadásra invitált augusztusban a
Szenci Molnár Albert Templomszínház. Ez az
újonnan létrejött formáció tulajdonképpen társulat
és épület nélküli színház, amely inkább céljaiban
él. Fel kívánja eleveníteni azt a színházformát,
amely a reformáció idején volt honos, s amely a
színházat és a templomot kapcsolja össze.
Ugyan-

akkor Erdélyt és Magyarországot is, legalábbis a
nyitó produkció tanúsága szerint. Hiszen ennek
címszereplője az a Méliusz Juhász Péter, aki
nemcsak Erdélyben, de Debrecenben is a refor-
mátus egyház „kiáltó szava", harcos püspöke
volt. Tóth Máthé Miklós regényt, majd drámát írt
Méliuszról, s ezt református templomokban
játssza a színház. Az alkalmi társulatot erdélyi és
magyarországi színészek alkotják, a rendező
Miske László, református lelkész és színész.

A Méliusz életrajzi darab, az író végigköveti
hősét a külhoni tanulmányokból való vissza-
térésétől kezdve a lelkészi hivatás betöltésén, a
családalapításon, a hitvitákon s püspökké válasz-
tásán át Debrecenben bekövetkezett haláláig. Bár
Méliusz élete bővelkedett éles drámai helyzetek-
ben, a darab ezeket egyenlő súllyal csupán felvil-
lantja, egyiket sem bontja ki. Így a mű inkább hat
párbeszédes ismeretterjesztésnek, mint valódi
drámának. Ennek megfelelően az előadás is
megmarad az éppen csak szcenírozott szolid
szövegközlésnél, amit persze a templomi játéktér
és a megszentelt hely tiszteletéből fakadó vissza-
fogottság is indokolhatott. De még így is feltűnő,
hogy az olyan epizódok is elvesztették erejüket,
amelyekben valamelyes drámai gyúanyag van, és
sem a hitviták, sem a politika és az egyház
összeütközése nem válik élessé. Hiába vannak jó
színészek a produkcióban, ha sem Medgyesfalvy
Sándor (Méliusz), sem Kóti Árpád (Huszár Pál),
Keresztes Sándor (Enyingi Török János), Csíkos
Sándor (János Zsigmond) vagy Tóth Zoltán
(Szegedi Gergely) nem kap lehetőséget sem az
írótól, sem a rendezőtől, hogy valódi, élő alakot
formálhasson. Talán az is meggondolandó, hogy
egyáltalán lehetséges-e ma feléleszteni ezt a
színházformát, s ha igen, hogyan. Ugyanakkor az
az együttműködés, amely a két régió színészei
között kialakult, feltétlenül gyümölcsöző és to-
vábbéltetésre érdemes kezdeményezés.

Kassa

A Thália Színháznak csonka évadja volt, ugyanis
igazgatóleváltás, gazdasági vizsgálatok nehezí-
tették az együttes működését. Mindezek már elő-
legezték azokat a változtatásokat, amelyek e szín-
házra is vártak és várnak. De a csonka évad is
teljesnek tűnik, ha megnézzük, mit játszottak: a
Bánk bánt, Kárpáti Pétertől Az ismeretlen
katonát, a Mágnás Miskát s Ratkó József
Segítsd a királyt! című történelmi drámáját. Ez
utóbbit hosszú turné keretében Magyarország
számos településén is eljátszották a nyáron. A
darab Imre herceg halálakor játszódik, s azt a
kérdést feszegeti, hogy mekkora áldozatot
szabad és lehet vállalni azért, hogy egy ország
integrálódhasson Európába. Persze ez a mondat
már sarkít-
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va fogalmazza meg a mű lényegét, hiszen nem
lehet nem észrevenni, hogy a jó egy évtizede
született darab végsősoron mennyire aktuális
problémát jár körül. Ugyanakkor ez a mű is beil-
leszkedik azon drámák sorába, amelyek egyrészt
a hatalom és az egyén konfliktusát próbálták
megfejteni, másrészt a történelmi dráma megújí-
tásával kísérleteztek. E kísérletek egyik terepe a
színpadi nyelv volt, kísérlet annak a dilemmának a
feloldására, hogy egy történelmi mű mennyire
lehet archaikus s mennyire mai nyelvű.

Ratkó József költői erejű és hömpölygésű szö-
veget írt, de a költőiség nemcsak kifejező képekben
nyilvánul meg, hanem túlbeszéltségben meg
archaizált, sűrített nyelvhasználatban is, amelyet
nehezen lehet interpretálni. A drámára tehát ráfér
a dramaturgiai közbeavatkozás, ami azonban
jóformán csak húzásokban nyilvánult meg. Beke
Sándor rendezése is mintha túlzottan tisztelné a
szerző szövegét; rendezői eszközökkel nemigen
segítette a nem könnyen mondható mondatok
szituációba kerülését. Sőt az esztergomi előadás
alapján feltűnő volt, hogy a színészek egy részének
itt-ott a mondatok értelmezése is nehézséget
okozott. Igy aztán kaptunk egy veretes szövegű,
szituációkban szegényes drámatestet, s annak
meglehetősen statikus, a helyzeteket és a
jellemeket csak részlegesen kibon-tó, stilárisan
eklektikus előadását, amelyben több színész is
kitűnt erős jelenlétével. Mindenekelőtt Csendes
László, aki Istvánt jászotta, s mellette

Dráfi Mátyás az Öreg, illetve Dudás Péter, Tóth
Tibor, Petrik Szilárd a királyt körülvevő urak sze-
repében. Az előadás fogyatékosságai sem kér-
dőjelezik meg, hogy Kassán ígéretes társulat for-
málódik.

Beregszász

Kárpátaljáról év közben az lllyés Gyula Nemzeti
Színház kényszerű megszűnésének híre jött.
Épülete nincs, a néhány tagra redukálódott tár-
sulat nem kap fizetést, nincs hol játszaniuk- ezek
közül egy ok is elég lenne a társulat felszámolá-
sához. A hírek igazak, a végeredmény mégsem a
megszűnés, hanem a csak azért is továbbélés
akarata. Némi anyagi támogatással a színház
egyelőre fennmaradt, s játszik. Eliotot próbál
(Gyilkosság a széke egyházban), s tájol - Ma-
gyarországon is - egy gyerekelőadással s a Só-
lyompecsenye című Boccaccio-adaptációval. A jó
háromórás produkció alaptörténetét mint keretet
megtartva a mű a Dekameron néhány pajzán
epizódját tartalmazza, a pestis elől menekülő
szereplők mindegyike elmondhatja a saját mesé-
jét, s közben remek szereplehetőségek adódnak a
színészek számára. A puritán térben három kordé
segítségével hozzák létre az egyes helyszíneket,
a színészek alapjelmezére az egyes epizó-

dokban néhány, figurákat jellemző kiegészítő
kerül. A játék stílusa egyszerre vásári és emelke-
dett, commedia deII'arte- és pódiumjáték-szerű.
Mindennek fo r rása és lényege a játékosság,
amely azonban soha nem megy az egész, a mon-
dandó rovására. Láthatóan a részletek improvi-
zációk során születtek, esetenként az improvizatív
jelleg az előadáson is megmarad; ezen epizódok
közül a legfrenetikusabb egy kacsavadászat
megjelenítse; Trill Zsolt egy személyben vadász,
vad és mesélő, s bravúros magánszámában
minden fegyverrel - íjjal, puskával, pisztollyal,
géppisztollyal és aknavetővel - próbálkozik, míg
végül eleji a mindig újjáéledő madarat. Fergeteges
komédiázás és a járványtól való rettenet, a
pajzánságok és az áhítat együtt jelennek meg az
előadásban, s egyik sem borítja fel a produkció
stiláris és formai egyensúlyát. Ha ki-tágítjuk a
pestis fogalmát, az előadás többről szól, mint
néhány ifjú összezártságában született időűző
mulatságáról. Értékeljük tehát így ezt az előadást
is, és e járványtól behatárolt mozgásterű
színházak túlélési akaratát is. Végtére a pestist az e
térséget újra pusztító szellemi járvány me-
taforájaként is felfoghatjuk.

Kátya Alikin és Trill Zsolt a beregszászi Só-
lyompecsenyében (Szabó Péter felvétele)


