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lenségmaszk, ahány ember, annyifélére szabott-
kitömött mell, has, fenék, nemi szerv, annyiféle
megmutatott személyesség, megsértett intim szfé-
ra. A sor két végén az állig begombolkozott
csavargók, a két, látszólag jelentéktelen
kulcsfigura, akik valójában az események
mozgatói voltak.

Harminc pucérnak öltözött, pucérnak látszó
ember áll a színpad szélén, amikor a beálló
csendben nyikorogva leereszkedik hátuk mögött
a vasfüggöny. Farkasszemet néznek a közönség-
gel. Különös összezártság. Totális kiszolgálta-
tottság. Furcsa feszültség gyűlik itt össze a há-
romórás, gyakran lankasztó előadás végén.

Ha a játékot nem jellemzi is végig ilyen
intenzitás, az előadásnak kétségtelenül
megvannak a belső törvényei, amelyek azt
költőiségében is koherens esszévé lényegítik.
Ez a szociálpszichológiai irányú esszé, mint az
előadás gondolati háttere, metaforagazdagon,
szellemdúsan szól rólunk, a Helyzetről, az
emberi lélekről, a szerepekről, a tömegről stb.,
de a látható előadás a közönség tűréshatárát
provokálja, amennyiben néha azt a benyomást
kelti, hogy nem tudott úrrá lenni a darab
látszólagos összefüggéstelenségén, és
hatalmába kerítette a történések banalitása. Íve
ugyanis van az előadásnak, de ritmusa kevésbé.
Időnként menthetetlenül unalomba fullad,
feléleszthetetlenül ellaposodik a furcsa,
absztrakt alakok színpadi tevékenysége, amit a
szöveg komikumig feszített groteszksége (a
Professzor hányingere; Charme és Firulet
licitálásai) csak helyenként élénkít. Ezért aztán
egy-egy ötletes megoldás csak úgy csattan, sőt
majdnem bombasztikusan hat (rajzfilmpoén:
Wladislaw fürtös hajú Ámorként bukdácsol elő,
és parittyával továbbítja a pirulát urának-
parancsolójának; vagy: Charme az arisztokrata
létforma hátrányairól monologizálva széttárt
karjait hirtelen a keresztre feszített Megváltó
pózához igazítja). A hosszadalmas szertartások
ismétlődésében (például a párbajjelenetben) a
hatalmas színpadi tér bejátszása talán nem
teljesen jelentőség nélküli, de az elszánt
monotonitás próbára teszi az emberi türelmet, és
felesleges kérdőjeleket ébreszt.

Közben a színészek mozdulatai mindvégig arról
árulkodnak, hogy átérzik, mennyire problematikus
a létezésük ebben az antidramatikus térben;
fogódzó nélkül, tanácstalanul és kicsit
elveszetten is közlekednek benne, groteszk
gesztusaik néha önleleplezőek, teljesítményük
előírt mozdulatsorok pontos, de szenvtelen
végrehajtásából áll.

Értőn-érzékenyen végiggondolt darabértelme-
zés a Tompáé és a dramaturg Visky Andrásé,
amely mindenkitől elvárja a megfejtés és tovább-
gondolás munkáját. Ezért is sokkal izgalmasabb
a szemantikája, mint a színpadra alkalmazása,
mely utóbbi megőriz valamit a darab színszerűt-
lenségéből: utalásgazdag, átlényegített és kicsit
mindig néhány centiméterrel a deszkák fölött
lebeg. A zárójelenet metaszínházi gesztusként

emeli el a játékot a színpadról, amelyen sohasem
volt igazán otthon.

Gombrowicz: Operett (Állami Magyar Színház, Kolozs-
vár)
Fordította: Eörsi István és Pályi András. Dramaturg:

Visky András. Díszlet- és jelmeztervező: Dobre-Kóthay
Judit. Zene: Lászlóffy Zsolt és Incze G. Katalin.
Rendező: Tompa Gábor.

Szereplők: Csíky András, Boér Ferenc, Spolarics
Andrea, Bács Miklós, Hatházi András, Gaizágó Zsu-
zsa, Borbáth Júlia, lile Ferenc, Csutak Réka, Bandi
András Zsolt, Szikszai Rémusz, Salat Lehel, Dehel Gá-
bor, Panek Kati, Nagy Dezső, Bíró József, Bogdán
Zsolt, Fülöp Erzsébet, Tordai Tekla, Kardos Róbert,
Madarász Loránd, Szabó Jenő, András Lóránt, Dimény
Levente f. h., Keresztes Attila, Kántor Melinda, Lázár
Gabriella, Tóth Tünde, Orbán Attila f. h., Dimény Áron f.
h.

SZENTGYÖRGYI ISTVÁN-DÍJ

A Szentgyörgyi István Alapítványt és Színművészeti Díjat azzal a céllal hívta
életre a Budapesti Székely Kör, hogy az élvonalbeli, a kiváló művészi teljesít-
ményt nyújtó színészeket jutalmazva hozzájáruljon a romániai magyar szín-házi
élet fejlesztéséhez, értékeinek méltó elismeréséhez. Azoknak az áldozatosan
dolgozó, remek alakítások sorát nyújtó színészeknek kívánt szakmai elégtételt
nyújtani a romániai magyar színikritikusokból álló kuratórium, akiket a korábbi
években elkerültek a hivatalos állami kitüntetések, a színházi seregszemléken
kiosztott díjak. A szerény erdélyi keretek között meghonosodott és funkcionáló
sztárcsinálási mechanizmus kinövéseit próbálja a díjak odaítélése valamelyest
ellensúlyozni és jóvátenni. A kuratóriumtól távol áll ennek az alapelvnek merev
és kizárólagos érvényesítése. Hivatalos állami vagy szakmai díjak birtokosait is
„megkoszorúzta" már, s az elkövetkezőkben is díjazni fogja.

Az első három esztendőben csak életműdíjakat osztott ki.
Életműdíjat a következők kaptak:

1994:
Ferenczy István (Marosvásárhely)

László Gerő (Kolozsvár)
Péterffy Lajos (Nagyvárad)

1995:
Tarr László (Marosvásárhely)

Török István (Szatmár)
Vitályos Ildikó (Kolozsvár).

Az 1996-os díjak kiosztására a budapesti Fészek Klubban 1996. október 17-én
került sor, amikor Bányai Irén (Nagyvárad), Makra Lajos (Temesvár) és Márton
János (Kolozsvár) vette át a Szentgyörgyi István-díjat - Jecza Péter temesvári
szobrászművész bronzplakettjét, valamint egy szerényebb pénzösszeget.

A jövő évtől kezdve változik a díjazás rendje. Továbbra is évente három díjat
fog odaitélni a kuratórium: egy életműdíjat, valamint egy-egy alakítás-díjat,
amelyekkel a lezárult évad legjobb férfi és női színészi teljesítményét kívánja -
életkortól függetlenül - elismerni,


