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 HATÁRON KÍVÜL 

Beatrice Bleont második zsámbéki vendég-
endezésekor is lehetetlen feladatra vállal-
ozott. Tavaly a több száz oldalas Bulgakov-
egényből, A Mester és Margaritaból készített
ét és fél órás előadást. Idén Aiszkhülosz
rilógiájának és Euripidész darabjá-
ak összevont, hetvenöt perces változatát
llította színpadra. Mindkét esetben kétnyelvű
zínész-csapattal dolgozott, román és magyar
űvészek alkalmi társulatával, akik - ezt az
lőadások is bizonyították - eltérő színházi
lapokra építenek, egészen más színpadi nyelvet
eszélnek. Ráadásul az előadások nem
ipróbált színházi közeg-ben, hanem alkalmilag
ialakított térben, gyönyörűséges műemléki
örnyezetben kerültek színre. A rendezőnőnek
ehát dramaturgiai, tér-szervezési,
zínészvezetési, játékstílusbeli problémákat
gyaránt meg kellett oldania. Mindkét esetben

gencsak szűkös idő, alig
árom hét állta rendelkezésére. Vajon meddig

ehet így eljutni?
A dramaturgiai nehézségeket az

lőadások vállalt szubjektivitása hi-
alta át. Egyik esetben sem az ere-
eti mű szerkezetét, szemléletét re-
onstruáló interpretációt láttunk,
nkább az adott témára készült
ariációt. A folyamatdramaturgiát
indkét adaptáció esetében asszo-

iációs technika helyettesítette: a
elenetek, képek nem kerek, kifejtett
fordulataiban is motivált) történetet
déztek, inkább afféle képzettár-
ításokként hatottak. (Ezt a szándékot
elzi az idei bemutató alcíme is:
Impressziók görög témára".)

A választott dramaturgia erős
illanatokat, hatásos helyzeteket
ozott létre. (Ilyenek voltak például az
ttűnések: a Bulgakov-adaptációban

Pilátus-regényt felidéző
sszociációk, az Antik tragédiaban a
örténet egészét látomássá minősítő
vágások", de ilyenek voltak a
súcspontok is: A Mester és
argarita esetében a báli jelenetet

elyettesítő borzongató táncjáték, a
örög előadásban a kórustagok és a
zólisták helyzetét, a legyőzöttek

fájdalmát és a győztesek zavarát egyaránt
érzékeltető szimultán színpadi történések.)
Ugyanakkor az adaptációs technika mindkét
esetben némi aránytalansághoz vezetett. A Mes-
ter és Margarita „moszkvai jelentei" többszörözve
mutatták ugyanazt: a rendszert különféle po-
zíciókban kiszolgáló gyanútlan figurák lehetetlen
helyzetben találják magukat, amikor az ördöggel
vagy kíséretének valamely tagjával találkoznak.
Az egymás után sorjázó hasonló felépítésű és
tartalmú jelenetek azonban a terjengősség érze-
tét keltették. Ráadásul le is váltak az ezután
következő részről, a Mestert (Derzsi János) és
Margaritát (Létay Dóra) középpontba állító

Szegesdy Róbert (Menelaosz) és Laura Jianu
(Helené)

egységről. Mintha a cimszereplők megjelenésé-
vel új előadás kezdődött volna el, amelyet az
addig látottak alig előlegeztek. A kettejük szemé-
lyiségében és kapcsolatában ábrázolt infernális
valóságélmény (amely különösen az idei felújítá-
son volt meggyőző) valóban új nézőpontból mu-
tatta meg Bulgakdv remekművét. Furcsa mód az
Antik tragédia is két előadásra hasadt szét: a
kidolgozott, sok eredeti ötlettel előadott A trójai
nőkre, és a „zanzásítva" eljátszott, a másfajta
stílus lehetőségét sejtető, de inkább a színpadi
skicc szintjén megrekedt „Oreszteia-vázlatra".
(Ál-
talában is jellemző a rendezőnőre: hosszas elő-
készítés után gyors zárlattal fejezi be produkcióit.)
Beatrice Bleont zsámbéki munkái a térszerve-
zés szempontjából tűnnek a legmeggyőzőbbnek.
A Mester és Margarita egészen új nézőpontból
mutatta meg a zsámbéki templomromot. Az
előadás hátterében maradt, jelenléte mégis sú-
lyos volt. A rendező nagy beleérző-képesség-
gel hasznosítottá a készen talált elemeket: a
természeti környezetet, az épületeket. Az elő-
adás díszletek nélkül is úgy hatott, mintha
kifejezetten ehhez a produkcióhoz készült vol-
na a „színpad". A játék széles, mélységében és
magasságában is tagolt térben zajlott. Az Antik
tragédia szokványosabban rendezte ugyan be
a helyszínt, még is - ha lehet egyáltalán fokozni
- az előző évinél is izgalmasabb színpadot te-

remtett: távoli panorámaképek épp-
úgy születhettek benne, mint intim
helyZetek. Magasságában és mély-
ségében is tagolt tablóképeket épp-
úgy láthattunk, mint félközelieketvagy
premier plánokat. Mindez azt is
bizonyítja, hogy a zsámbéki Bleont-
előadásoknak a látvány az egyik leg-
megragadóbb hatáseleme. A képek
azonban nemcsak az invenciózus
térhasználatból adódnak, hanem a
tudatosan megszerkesztett, eredeti
összefüggésekbe ágyazott mozgás-
kompozíciókból is. Az Antik tragédia
legszebb „áttűnése" az, amikor a -
mindaddig a lerombolt Tróját jel-
képéző - kőfalakról kötélhágcsókat
eresztenek le, és így várból hajóvá
alakul át a helyszín. A katonák pedig
miután oldalra nyújtják dárdáikat,
és ritmikusan mozgatni kezdik őket
- harcosokból evezősökké változ-
nak át. Hasonlóan szép és erőteljes
az a kép is, amikor a legyilkolt
Klütaimnésrtrára és a körülötte álló
rabnőkre fekete leplek kerülnek, így
a szereplők egyik pillanatról a má-
sikré a halottak árnyaivá, illetve
Erinnüszekké lesznek. Mindez azt bi-
zonyítja, hogy a rendezőnőnek eredeti
színpadi látásmódja van. Kár,

SÁNDOR L. ISTVÁN

KETTÉHASADT ELŐADÁSOK
BEATRICE BLEONT ZSÁMBÉKI RENDEZÉSE



 HATÁRON KÍVÜL 

hogy mindkét előadás - különösképpen az Antik
tragédia - legtöbb képe inkább csak látványosság
és nem jelentéssel, gesztusértékkel is bíró színpadi
megoldás.

Kérdés, hogy azok a teátrális hatáselemek,
amelyek a román színjátszást általában is jellem-
zik, miképp jelennek meg, hogyan hatnak egy
olyan előadásban, amelynek létrehozói (legalább
fele részben) magyar színművészek (is). Ebből a
szempontból ellentmondásos a két év mérlege.
Az idei bemutató játékstílus tekintetében egysé-
gesebbnek, átgondoltabbnaktűnik, de mintha az
előző előadás színészvezetése tudatosabb lett
volna. Mintha Bleont-t tavaly jobban izgatta volna
a kétfajta játékstílus kontrasztja. Mintha módsze-
rével, megoldásaival nagyobb kimozdulásra
késztette volna a magyar színészeket. Úgy tűnik,
idén határozottabb elképzelésekkel érkezett: az
Antik tragédiaban használt forma igényesebb,
átgondoltabb, megkomponáltabb, mint A Mester

és Margarita játékmódja, de ez a pontosabban
meghatározott stílus kevesebb lehetőséget teremt
a színészeknek az egyéni megnyilatkozásra.
Tavaly arcokat és egyéniségeket láttunk - sors-
vonalak rajzolódtak ki a bemutatóból; idén töme-
get és a közegükből kiváló, villanásnyira felsejlő
egyéni arcvonásokat (általánosabb emberi álla-
potokat) érzékeltetett a produkció.

Az Antik tragiédiában akusztikai és vizuális
kompozíciók közvetítenek emocionális tartalma-
kat. Különösen A trójai nőkben erős a kórus

jelenléte. Megnyilatkozásaik is inkább zeneiek, s
nem verbálisak: az artikulálatlan hangok ritmu-
sokká rendeződnek, az énekbeszéd kardalokkal
váltakozik. Mozdulataik is megerősítik a kar tag-
jaiból kiszakadó fájdalmat. Ebből az egységesen
meghatározott közegből válnak ki az egyéni
szereplők: individuális megnyilatkozásaik is csak a
közös alaphangnak, az együttes szenvedésnek
egyéni variációi. Monológjaik ezért hatnak ária-
szerűnek. (Különösen erős a Hekabét játszó Car-
men lonescu jelenléte.) A zeneiséget erősíti az
előadás háromnyelvűsége is: magyar és román
nyelvű dialógusok mellett ógörög szövegrészle-
tek is elhangzanak: bármilyen közönség előtt
zajlik is tehát az előadás, mindig lesznek köztük
olyanok, akik a szöveg egy részét nem jelentéssel
felruházott közlésként, hanem pusztán emocio-
nális élményeket közvetítő akusztikai hatásként
érzékelik.

Az előadás második része stílust vált, ehhez
azonban nem társul megfelelő szemléletváltás.
Az Atreidák történetét megjelenítő részben (az
események sajátosságai miatt is) az egyéni
szereplőknek kellene középpontba kerülniük, a
háttérként megjelenő közeget hozzájuk való vi-
szonya határozhatná meg . (A váltást az is indo-
kolja, hogy az első rész a Trója eleste utáni álla-
potot, az események lezárulása utáni helyzetet
jeleníti meg, míg a második rész jelen idejű, most
dőlnek el az egyéni sorsok. Ennek folyamatát
követik a történések.) Mindezt azonban az
előadás csak részlegesen érzékelteti: egyrészt
csökken a zeneiség szerepe, fölerősödnek a ver-
bális megnyilatkozások, másrészt a színpadi ké-
pekben sem olyan fontos a kórus (az argoszi
vének kara rövid, statikus állóképben jelenik meg

a háttérben), ugyanakkor mégsem válnak igazán
hangsúlyossá az egyéni szereplők. A stílusvál-
tással támadt hiátust nem tölti be semmi, emiatt
némileg elbizonytalanodik az előadás. Az alakítá-
sok nem megismételhetetlen egyéni sorsokat,
inkább csak általános karaktervonásokat érzé-
keltetnek. Kérdés, hogy mindez mennyire vág
egybe az eredeti rendezői elképzeléssel. Esetleg
csak idő hiányában maradtak volna kidolgozatla-
nok a figurák? Nekem úgy tűnt, mintha a magyar
színészeket rutinjukra bízták volna. Csak néhány
furcsa gesztusuk, kitartott pózuk, megkomponált
mozdulatuk jelezte, hogy számukra szokatlan
szemléletű rendezővel dolgoztak. A szöveg-
könyvül szolgáló „tömörítvény" sem alkalmas
szerepépítkezésre. Mintha csupán mitológiai ké-
peskönyvet lapoznánk s nem drámát látnánk. (Ez
a hiányérzetem leginkább a kapcsolatok kidolgo-
zatlanságából fakadt.) Derzsi János Agamemnónja
óvatlanul magabiztos, érzéketlenségében is
érzelemsóvár hontalan hazatérő. Bajcsay Mária
Klütaimnésztrája kemény és kíméletlen, önzése
elveszettség, magabiztossága áttörhetetlen
magány. Ez a két alakítás még így, „vázlatszerű-
ségében" is hatásosnak bizonyult. Szabó Győző
óvatlan alakoskodó; mozdulatai minduntalan
tánclépésekké formálódnak. Bozó Andrea Elekt-
rájának ártatlansága magánnyá csontosodott,
reménykedése szánandó, óhatatlanul elárulja in-
dulatait. Claudiu Bleont Oresztésze városába
visszatérve is idegen marad. Alig tudunk meg a
figuráról valamit - talán a színész hibájából is,
pedig tavalyi Woland-alakítása nagyszerű mű-
vésznek mutatta Claudiu Bleontot.

Az előadás „fináléval" zárul. Görög dalt éne-
kelve a színpadra tódulnak a szereplők. Levetik
jelmezeiket, összekapaszkodnak, egymásra ne-
vetnek, kinéznek a közönségre. Kár ezért az
előzmény nélküli befejezésért. Azt a látszatot kel-
ti, hogy nem is a megszokásokat feszegető, a
színészi rutint megújítani vágyó közös munka,
inkább csak az együttlét öröme volt fontos
Zsámbékon ezen a nyáron.

Antik tragédia (Zsámbéki Nyári Színház)
Aiszkhülosz Oreszteia és Euripidész A trójai nők című
műve nyomán színpadra alkalmazta és rendezte: Beat-
rice Bleont. Díszlet: Constantin Ciubotariu. Jelmez: Liza
Panait. Zene: Dorina Crisan Rusu. Fény: Ana Vasilescu,
Robert Vasilescu, Tóth Sándor. Hang: Niculae Basov.
Technikai rendező: Vlad Stanescu. Magyar tanár: Fort
Krisztina. Görög tanár: Dr. Kapitánffy István. Süketné-
ma-jelbeszéd tanár: Boda Mária.
Szereplők: Carmen lonescu, Sidonia Ganea, Laura
Jianu, Derzsi János, Szegesdy Róbert, Kanda Pál,
Egyed Attila, Rékai Nándor, Crina Matei, Monica
Dobrisan, Bajcsay Mária, Szabó Győző, Bozó Andrea,
Dégi János, Puskás Tivadar, George Calin, Albert Péter,
Claudiu Bleont, Tóth József, Elvira Deatcu, Kaszás
Mihály, Laura Ilica, Luminta Erga, AncaAlverescu, Ina
Tosca, Doina Sandur, Andrei Dudan. Zenészek: Geta
Scurtu, Sorin Scurtu, Geo Dimitrica.

Jelenet az Antik tragédiából
(Ilovszky Béla felvételei)


