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továbbá csak részben értelmezhető Hamlet és
Ophelia tétova-görcsös csókja is, amelyet világí-
tásváltás kísér, felvillantva, mivé válhatott volna e
helyrehozhatatlanná károsult kapcsolat. Még
inkább kondenzálja a két játékmódot az Egérfo-
gó-jelenet, amelyben Hamlet veszi át a Színész-
király (ezzel apja) szerepét, transszerű állapotba
bűvölt anyja a Királynéét, s amikor a mit sem értő
társaság előtt valaki észrevétlen egy üvegcsét
csúsztat Claudius kezébe, a király is Lucianusszá
vedlik, hogy újrajátssza a gyilkosságot. A jelenet
önmagában elképzelhető, noha kissé valószínűt-
len; de ez sem magyarázza, hogyan formálhatja
Claudius és Gertrud a Gonzago megöletésének
szavait. A leírtak fényében viszont sejthető, hogy
Ruszt színpadán ez fölösleges kérdés. Egy pilla-
natra, amikor az Egérfogó a shakespeare-i gon-
dolatnál is tökéletesebb csapdaként működik, el
kell felejtenünk a szoros értelemben vett reali-
tást, helyesebben másfajta, színpadszerűbb rea-
lizmusként kell elfogadnunk.

Az előadás minden mozzanatának értékelé-
sétől még messze járunk, de ennyiből is megfo-
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galmazható, hogy az Asbóth utcai Hamlet egy-
szerre gondolatgazdag és „közönségbarát" szín-
házi modell, amely újszerű nyelven szólal meg,
így a maga módján alternatívát kínál a színpadi
megújulás köré szövődött, egyre elméletibbé váló
generációs-esztétikai vitára.

Az aprócska térben mindvégig fejünk fölött
lebeg egy kopott páncél. Mondhatni, ennek ár-
nyékában játszódik az előadás. Fenyegető súlyt
kap tőle minden egyes pillanat, miközben némi
iróniával - egy korábbi Hamlet-konvenciót idézve
-arra is utal, hogy amit látunk, a középkorban
játszódik. Minthogy erre a tényre más ponton
nem hivatkozik az előadás, a páncél egy kicsit
elidegenít - a középkortól is, a korábbi Hamlet-
konvenciótól is. Amikor azonban a szereplőkben
gerjesztett folyamatok visszafordíthatatlanná
válnak, a halál megjelenik a helsingőri várban,
mindenki jelmezt visel, és a történet elkerülhetet-
lenül ível a végkifejlet felé -akkora páncél lassan
leereszkedik, megszűnik a darabhoz fűzött láb-
jegyzetnek lenni, a darab valóságává válik, és
amikor a színpadra ér, szembenéz velünk.

Kovács Levente utolsó éves osztálya összetett
bemutatkozó programot játszik végig, három,
méreteiben, léptékében is nagy vállalkozást. A
darabválasztások kihívásjellege egybeesik a sok-
oldalú színészetet bemutatni óhajtó szándékkal
és a városi színház műsorpolitikai fogásaival:
szórakoztatás, történelmi, illetve identitástemati-
ka, valamint kísérletezés a klasszikusok újraértel-
mezésével vagy aktualizálásával. Ennek jegyében
a zenés-táncos műfajt a My Fair Lady, az erdélyi-
séget a Magyar három nővér, az átfogalmazott
klasszikust pedig a Szeget szeggel képviseli. (Az
utóbbi előadást, a budapesti végzős rendező-
hallgató, Keszég László munkáját csak leírások-
ból ismerem.)

A musical itt és most az a szórakoztató köte-
lező gyakorlat, amely (előzetes képzés hiányá-
ban) az egyetemi évek alatt megalapozott ének-,
zenei és mozgáskultúrát teszteli, utalva arra is,
hogy a könnyed műfaj könnyed működtetése
kemény háttérmunkába kerül. Meg kell szokni az
éneklésbe váltó forgatókönyvet, gyors átdíszle-
tezésekben kell mozogni vagy akár részt is venni,
könnyedén táncolni, csoportban és szólóban -
csupa látszólag egyszerű mutatvány, amelyet
musicalben azért nem árt rutinosan megoldani,
mert különben a produkció kényes pulzusa ki-
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hagy. Ráadásul a My Fair Ladyben van egy kom-
pakt kis diplomamunka-lehetőség: Eliza Doolittle
szerepe, amely megtestesíti magát a jellemfej-
lődés, az átalakulás problémáját, egyszerre be-
széd-, modor- és fellépésfeladvány, amelyet a
végzős lányok sorban meg is kapnak. Bartha
Boróka, Fazakas Júlia, Kovács Ágnes-Anna, Si-
mon Andrea főszereplésével így négy egészen
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A Lady és a Nővérek

A marosvásárhelyi színiakadémián mondén az
élet, a végzős diáknak presztízse van. Az idén
végzett évfolyam (is) több száz jelentkező szí-
ne-javaként válogattatott össze. A külcsín és a
belbecs jegyében a lányok gazellatermetű mo-
dellszépségek, de semmiképp sem csak és
kizárólag szépek; a színésznő/színész legyen
kellemetes külsővel megáldott, tehetségéhez
ráadásul. A felvételi szempontjai közt bizonyára
ott munkáltak még az előretekintő, struk-
túrateremtő, társulatban gondolkodó megfon-
tolások, hiszen ha jók az alkotóelemek, egy-egy
doppingkombinációval fel lehet éleszteni bárme-
lyik színházat - és valóban, több erdélyi színház
is teljes végzős évfolyamok leszerződtetésében
látná a regenerálódás biztosítékát. Ennek jegyé-
ben kerül sor a vásárhelyi színház újjászületésére
az 1997-98-as színházi évadban, mert a most
végzettek többsége ősztől ezt a színházat válasz-
totta.

más „fair ladyt" és előadást lehet megtekinteni.
A mozgatható díszletek segítségével szinte

minden jelenetet illúziót keltően meg tudnak ol-
dani. Vannak: tánckar, kórus, villámgyors átöltö-
zések váltogatott toalettekbe, frizura-csereberék,
akrobatikus jelenetek, dinamikus koreográfia és
fergeteg, miközben a legutolsó piaci kofa és
dokkmunkás jelmeze is ki van találva - egyszóval a
kivitelezés összhatása amerikai zenés filmvíg-
játékokkal vetekedve igyekszik profizmust közve-
títeni. A műfaj belső törvényeinél fogva a Harri-
son-Hepburn-féle Oscar-díjas változat mindig
hozzá fog tartozni a My Fair Lady-licenchez; a
főiskolások előadása is olyan, hogy nem akarja
azt átfogalmazni, leutánoznia pedig csak néhol
sikerül, így maradnak az ökonomikusan és egy
irányba egyénített alakok, mint a megértő-gáláns
Pickering (Viola Gábor), az iszákos-szellemes
Alfie (Domokos László), a rigorózus, de érző
szívű Pearce-né (Tompa Klára), az arisztokrati-
kus Higginsné (Fazakas Júlia), a feltétlenül rajon-
gó Freddie (ifj. Győry András) - s mindez egy
musical esetében talán nem is baj, mert egészen
mások a feladatok. (Mindazonáltal jólesett volna
valami csak a negyedévre jellemzőt is látni.)

ELŐADÁSOK ERDÉLYBEN
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Talán Kátai István Higginse tér el egy kissé a
szokásostól, a professzor ugyanis időnként lát-
hatóan mélyebben ellágyul Elizától, mint annak
idején Rex Harrison, és erre a néhány pillanatra
érdes-ironikus modorát is felfüggeszti, hogy az-
tán megint teljes gőzzel kemény és lekezelő le-
hessen. A My Fair Lady azonban csak részben
szól, szólhat a végzősökről, mert bár több szere-
pet is felváltva ők játszanak, a színpadon ott van
az egész első-, másod-, harmadév, ami különben
számos jól szervezett és hatásos tömegjelenet-
hez vezet, s mellesleg összegyetemi seregszem-
lévé és vizsgává lépteti elő a produkciót. (Ez
különben mindhárom vizsgaelőadásra más-más
módon, de érvényes.)

A Magyar három nővér színrevitelének két
oka van: a Csehov- és az erdélyiségprobléma.
Csehov Három nővérével egy teljes szemeszteren
át foglalkozott az akkor másodéves évfolyam; az
erdélyi átiratot (Kovács Levente) pedig az is ins-
pirálta, hogy Nagy András egyszer már adaptálta
a történetet magyarországi viszonyok közé. Ko-
vács Levente osztályvezető tanár, egyben a darab
rendezője is, a nyírségi magyar környezetből az
erdélyi Szamosújvár vidékére költöztette a kisvá-
rosi lánytestvéreket, ami a századvégről az első
világháború előtti évekre való átidőzítést vonta
maga után. Az így létrehozott új környezet „ké-
nyes ügy", mert éppen ez a népszínművek és a
Tamási-drámák helyszíne, és mint ilyen vagy
hazafias túlzásokra, vagy elhárító fintorgásra
csábít. A főiskolások mindkét potenciális csapdát
kikerülték, s természetes élettérré „redukálták" a
helyet és az időt, amelyben a csehovi élethelyzet
éppúgy elképzelhető, mint abban a bizonyos
oroszországi kormányzósági városban. Igy aztán
továbbra is érdekes feladat maradt a
kommunikáció lehetetlenségének színpadi lét-
rehozása, az idő múlásának érzékeltetése a jel-
lemváltozásokban, a bomlasztó folyamatok fo-
kozatos kicsomagolása; Moszkva helyett Buda-
pest minden álom és ábránd tárgya, népdalbeté-
tek és térzene szolgáltatják a couleur locale-t és a
háború előszelét. Erezni a játékban, hogy meg-
történt a nővérek és környezetük közti viszony-
hálózat aprólékos elemzése, az évfolyam ismeri
Csehovot, gyakorlott adagolótechnikával sejteti
és vezeti fel az apró változásokat s azok vonzatait.
Kovács Ágnes emancipált, mégis elvesző Irmát-
Irinát alakít, aki a történet elején még üde, csi-
lingelő nevetésű csitri, aztán szinte észrevétlenül
besavanyodik, levágatja a haját, és egyre egy-
kedvűbb és utálatosabb lesz. Béres G. Attila su-
taságában részvétkeltő, szinte rokonszenves Tu-
ráni-Tuzenbach bárót játszik, akinek élhetetlen-
sége a kelleténél talán megejtőbbre sikerül, ezért
tragédiáját inkább hajlunk a Végzet hatalmának
tulajdonítani, semmint saját esetlenségének. Do-
mokos László idétlenül viccelődő, fanyar Soós
Bertalanja-Szoljonije igazi csehovi figura, akivel

talán csak annyi gond van, hogy már az első
pillanattól nagyon is jól tudja, sors: hova vezet.
A kontraszthatásokkal élő Simon Andrea alakítá-
sa nem hagyja ki a látványos átváltozás egyetlen
ziccerét sem, néha a jeleneteken belül is alakot,
arcot váltó Aranka-Natasája mégsem mértékis-
meret nélküli munka. Fazakas Júlia átgondolt
szerepépítkezése Márta-Másában, középső nő-
vérben a visszafojtott boldogtalanságot tartja a
legfontosabb rugónak, és ebből kiindulva
hitelesen tudja megoldani a végletekig fezülő
kétség-beesés fokozatainak megjelenítését. Ifj.
Győry András (Kubinyi-Kuligin) Márta férjeként
olyan alakot játszik, aki több tekintetben s távol
áll az asszonytól, így amellett, hogy sántítania
kell, és elváltoztatott hangon beszélnie, még
fülsértően hahotáznia is muszáj a saját viccein.
A több szinten is ellenszenves figurába fektetett
energia meg is térül, meg nem is, de tanuIni
biztosan lehet belőle (a darab szempontjából egy
eszköztelenebb változat is megtenné).
Csetneky-Csebutikin katonaorvost Bocskor S
Lóránt technikai eszközökkel öregíti zsörtölődő,
kehes öreg-emberré, akinek a tűzvész idején e
mondott né-hány mondatából több derül ki, n int
az addigi egy felvonás alatt történtekből
összesen; ő dörmögi el mindig a
kulcsmondatokat s a végén az ő „Minden
mindegy"-ére hullik l e a függöny. Csöndes,
pontos munka Bartha Be rókáé: Róza-Olgát, a
legidősebb nővért bölcsre, megbízható-ra
formálja, aki egy adott pillanatban ordítani
kénytelen. Aranka férjét (Pataky András-Andrej)
Viola Gábor játssza, neki felesége révén
mozgalmas élet jutott ki, melyben csak tovább
terpeszkedik a sivárság; a határozatlan,
irányítható And-

Kátai István (Higgins), Fazakas Júlia (Eliza),
Bartha Boróka (Pearce-né) és Béres G. Attila
(Pickering) a My Fair Ladyben

rás fokozatosan leválik családjáról, és végső
megoldásként a szökést választja. Versényi-Ver-
senyin, a feleségestül Pestről érkezett kapitány
kezdetben nagy remények tárgya Márta szemé-
ben; Kátai István úgy építi fel a figurát, hogy arról
csak nehezen és lassanként derüljön ki: a remé-
nyek beváltásáról szó sincs.

A vásárhelyi társaságnak összetéveszthetet-
len stílusa van. :Magabiztos mozdulataik színpadi
otthonosságról árulkodnak, amihez az összeszo-
kottak biztonsága, valósággal családiassága tár-
sul. Játékuk nyugodt, koordinált, néhol
tulajdonképpen unottak, ritkán sistereg
körülöttük a levegő, mivel minden annyira
kiszámított. Előadásaik valamikor nagy
energiaráfordítással, sok munkával, sőt
lelkesedéssel készülhettek, de ez belefagyott a
jelenetekbe, az újabb előadás már nem
aktivizálja; csak egyre fakóbban ismétli, így
kizárólag abból gazdálkodnak, amiért egyszer
már megdolgoztak. A profizmus árnyékából a
rutin ördöge incselkedik elő. Ez az évfolyam ko-
ravénnek tűnik: túlságosan készek, túlságosan
profik, fegyelmezettek, túl direkten idézik a profi
színházat - egyébként eredményesen. Olyanok,
mint egy nagyszínházi társulat - kicsiben. Mint
maga a Stúdió Színház épülete, amelynek van
lejtős nézőtere, megemelt színpada, kétpultos
ruhatára, mindene, mint egy nagyszínháznak,
csak miniben. Színészetüknek van valami furcsa
patinája, ami a hagyományok óvatos kezelésé-
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ben nyilvánul meg: semmi lázadás, semmi
extremitás. A tehetséges évfolyam sok mindent
tud, de mintha kimaradt volna a kísérletezés
korszaka, vagy csak diszkréten történt volna
meg, ami talán színésztanáraik, a nagy öregek
keze nyomára utal? Vagy a lázadás már megvolt,
és mára letisztult? Az viszont értelmes és „akti-
vizáló", hogy néha, előadások után Kovács Le-
vente vezényletével kiülnek a színpad szélére, és
akit érdekel, kérdezhet, beszélgethet velük az
aznap esti műről, játékról.

Józsefváros és pincejátékok
Kolozsváron a színifőiskolának nincs saját

épülete, nincsenek próbatermei, és jószerivel ha-
gyománya sincs, van ellenben impozáns szí-
nésztanári kara és jó minőségű „anyaszínháza",
hisz a színiegyetem de jure a bölcsészkar tago-
zata, de facto a kolozsvári színházból, -ban él. Az
itteni képzésben a társulati szellem kevésbé hang-
súlyozott, ez inkább a jó karakterszínészek és az
egyéniségek évfolyama.

A negyedévesek a kolozsvári színház stúdióvá
alakított nagyszínpadán játsszák az Üvegcipőt. A
díszlet a lehető legegyszerűbb, az egyes felvoná-
sokban csupán leválaszt, elkerít egy kisebb tér-

Fazakas Júlia (Márta-Mása), Kovács Ágnes (Ir-
ma-Irina) és Bartha Boróka (Róza-Olga) a Ma-
gyar három nővérben

szeletet, amelynek díszletezését nem nagyszá-
mú, apró, de hathatós ötlettel oldották meg. A
szobáknak csak a hátsó fala igazi, oldalt kilátni a
színpadra, így a szereplők akkor is láthatók, ami-
kor már vagy még nincsenek reflektorfényben. A
Molnár Ferenc-i nyelvi játékok, a század eleji
stílus iránt eleve van affinitása az évfolyamnak, a
darabválasztás tehát szinte sorsszerű. A színla-
pon nem találni sem díszlet-, sem jelmezter-
vezőt, sem zenei munkatársat, csak a vezető-
tanár, Spolarics Andrea nevét. Igy ő maga és
valószínűleg az egész évfolyam felel a szak-
értelemről és jó ráérzésekről árulkodó jelmezbeli
karakterizálásért (Adél bordó-barna fátyolból fel-
csomózott felsőruhája, Sipos rózsaszín-világos-
kék asztalosinge, Császár libazöld-neonkék har-
sány otthonkája, puncsszínű nyakkendője, Irma
kék kockás kötényruhája, Keczeli piros-fekete
kockás kokottszerelése) és a felvonásokat beve-
zető mindig más hangulatú zenéért.

A főiskolások színházát markáns figurafogal-
mazás jellemzi; a legapróbb részletekig igyekez-
nek kidolgozni a kisemberek karakterét, magán-
életet, saját gesztuskincset, otthoni, különbejá-
ratú mozdulatokat kölcsönözve nekik (Sipos-Or-
bán Attila ebéd közbeni nadráglazítása, Adél-
Palocsay Kata játéka ruhaujjába rejtett zseb-
kendőjével, Irma-Kati Andrea lelkesedésében
széttárt karjai). A szóváltások, veszekedések jó
tempó- és humorérzékkel futnak, a molnári rep-
likák értelmesen tagoltak, és teljes pompájukban

peregnek; a rendőrfogalmazó (Szikszai Rémusz)
angol nyelvű szavalata hosszabb ugyan a kelle-
ténél, de éppen ez teszi figuráját teljes értékű
mellékszereplővé.

Kali Andreának minden porcikája játszik, egész
lénye mozog és vibrál, amit éppen érez, az úgy és
olyan mértékben járja át, hogy minden
kifejezőeszközével, hangjával, arcával, egész tes-
tével közvetíti. Nem riad vissza a ripacskodástól,
rájátszástól sem, hogy a színházrajongó cseléd-
lány naiv-szép lelkét érzékeltesse. S hangjai
„Ssipos" úrban feledhetetlenül selypegnek. Orbán
Attila Siposa az egyik legjobb munka, lágyan
morbid, finoman groteszk, alkat és figura szeren-
csés találkozása. A két bakfis, Irma és Viola
(Varga-Járó Ilona) beszélgetése a lakodalmi sür-
gés-forgás egyik szegletében már előlegezi Var-
ga-Járó Ilona karikírozó tehetségét, amelyet a
harmadik felvonásban Roticsnéként találékonyan
kamatoztat. Van egy igen szuggesztív Adél, aki
valószínűleg hallatni fog még magáról: Palocsay
Kata feltűnően kiérlelt és fegyelmezett,
könyörtelenül igényes színésznek mutatkozik.
Dimény Áron érzéki piperkőc Császár Pál szere-
pében; a színész az ékszerész eme tulajdonságait
zavartalanul tudja egymás mellett vezetni és sa-
ját, civil humorérzékével fűszerezni. Csak a har-
madik felvonásban jelenik meg a jótevő Keczeli
Ilona, akit Laczó Júlia kotnyeles, öntudatosan
gyomorbajos, szentimentális prostituálttá egyénít.
Az előadás során észrevétlen marad, mert



▼ FŐISKOLÁK ▼

olyan magától értetődően megoldódik az a prob-
léma, hogy itt komoly korkülönbségeket kellett
áthidalni; Irma tizenkilenc éves, abban senki sem
kételkedhet, de az sem bántó, hogy Adél nem
harminchat év körüli, vagy hogy Sipos sincs
negyvennyolc éves, mert a korábrázolást nem
külsődleges eszközökkel, hanem valami belülről
jövő kisugárzással érik el.

Az Üvegcipő után szétváltak a végzősök útjai,
műfaj- és fajsúlyváltással a fiúk, Salat Lehel
rendezőtanárukkal, Mrožek Mulatságába mentek,
a lányok Genet A cselédelejét próbálták az
osztályt vezető színésszel, Bíró Józseffel. Mind-
két választás a színészi, emberi játékok, játszás-
nak mibenlétére, az alak- és arcváltás következ-
ményeire kérdez rá, és mint ilyen nemcsak a
kivitelezés problémáit veti fel, hanem önmegha-
tározásra késztet, válaszokat próbálgat: mit csi-
nálunk, amikor játszunk? mire elég, mihez kevés a
játék? ki beszél, amikor az én figurám beszél?
hogyan viszonyul a játék az élethez, esetleg a
halálhoz? Az intellektuálisabb színház ilyen szintű
művelése finom célzással emlékeztet arra, hogy
a színész foglalkozása valamiképpen mégiscsak
értelmiségi tevékenység.

Ezek az előadások a színház épületéből kiköl-
töztek a Heltai Alapítvány pincehelyiségébe, s ez
felszabadítólag hatotta munkára. A pincetér egé-
szen másféle lehetőségeket kínál, minta színpad.
Az árkádokat és a beugrókat, mindazt, ami meg-
változtathatatlan, a Mulatság szereplőinek sike-
rült leleményesen bejátszaniuk és belekombinál-
niuk az eseményekbe; a színtér hiányosságaiból
erényt kovácsoltak. (A szomszédos szórako-
zóhelyről beszűrődő zsivaj is belekerült az
előadásba az „Ott benn mulatság van!"; „Nélkü-
lünk mulatnak?" típusú mondatok elhangzása-
kor.) A nézők közelsége nem engedélyez hanyag,
improvizatív mozgásokat. A mulatságkereső je-
lenetek világos, hatásos képszerkesztésűek, a
koreográfia kihasználja a térszimmetriákat, a há-
rom szereplő variációs lehetőségeit, a középen
elhelyezett asztalt, a szekrényből kihordott, föld-
re terített maskarákat. Amikor a legények elhatá-
rozzák, hogy márpedig itt mulatság lesz, amit
saját danoló-táncoló nekiveselkedésükkel akarnak
kierőszakolni, közelről követhetjük az eksztázisig
fokozódó játékot; a testek hajszolásában, a padló
döngetésében, az éneklés felhangosodásában a
ritmus örvénylése úgy testesedik őrjöngéssé, hogy
az egészet mozgató kétségbeesett elszántság egy
pillanatra sem hagy alább.

A hol realistán játszott, hol valószerűtlenül
sterilre vett kisebb epizódok váltakozásával ár-
nyalódik igazán abszurddá a kolozsvári színiis-
kolások által játszott Mulatság. Orbán Attila fa-
nyarul filozofálva, Dimény Áron szangvinikus-ra-
vaszan, Kocsárdi Levente részvétkeltő-szelíden
tölti be a Mrožeknál csak felskiccelt szerepkere-
teket - így kapnak formát, arcot a legények, és

Orbán Attila (Sipos) és Kali Andrea (Irma) az
Üvegcipőben

így lesz annyira az övék és róluk szóló az előadás,
hogy a végén nem átallják végigbohóckodni a
tapsrendet, gagesítik a meghajlás ceremóniáját,
teletűzdelik apró bakikkal, grimaszokkal és
egyéb, a játékban nem hasznosított ötletekkel.

A cselédek a teatralitást firtatja. A levegő élő
virágok, keserédes parfümök illata ól terhes és
enyhén fojtogató. Az egyik falon kisebb tükör,
alatta fésülködőasztal, a szemközti falon na-
gyobb előszobatükör; e két tükör között folyik a
játék, a sávot kétoldalt, a nézők Iábai előtt ter-
méskövek gödreibe applikált élő virágok kerete-
zik. Az így kialakított tér bizonyos mozdulatokhoz
elég széles, de nem elég tágas nagy ívű kitöré-
sekhez - ettől lesz sajátos hangulatú a kamara-
dráma, a füllesztően érzéki és az egészséges, a
rothadt és az életerős, a törtetés és' beletörődés
közötti cikázás.

Az előadás lényege: könnyedséget imitáló, tét
nélkülinek tűnő, valójában vérre menő játék,
amelyben a Claire és Solange játszadozásaiban
lappangó agresszivitás és elfojtások fenyegetnek
elszabadulással; beszédes koreognáfia árulkodik
erről, a birkózások, pofonok, cibálások, hergelé-
sek, rúgások, elvágódások és köpködések soha-
sem öncélú vagy hatásvadász mozdulatok, leg-
feljebb olyan naturalista dimenziókba helyezik a
történetet, amilyenbe Genet talán nem szerette
volna - többszörösen fontosak és indokoltak a
tükrök. Ezekben nézegeti, élvezgeti vörös bár-

sonyruhába burkolt testének látványát a Ma-
dame-ot megjátszó Claire (Varga-Járó Ilona),
míg Solange-ból (Laczó Júlia) viszont keserű
vallomásokat váltanak ki a tükrök, ő ugyanis
soha nem önmagát nézi bennük, hanem valamit,
hisz arcmása csak magányával szembesíti. Var-
ga-Járó Ilona az érzékit friss céltudatossággal ke-
veri, néha mesterkéltnek ható álmagabiztosság-
gal, mégis alapjában véve elbűvölő, erőteljes
jelenség. Laczó Júlia sötétebb tónusokkal fest
figurát, melynek csöndessége határozott, mar-
káns, ha viszont kitör, akkor iszonyatos energiá-
kat képes mozgósítani. Mindvégig ugyanazt a
fekete cselédruhát viselő Claire-je a komolyabb,
szívósabb, keserűbb, míg Varga-Járó Ilona So-
lange-ának szeszélyessége időnként szadizmus-
ba és féktelenségbe csap át.

Palocsay Katának (Madame) titka van: fellé-
pése és megjelenése erős kisugárzással bír.
Olyan szerencsés adottság ez, amelyet már csak
hozzá kell igazítania az éppen aktuális archoz.
Úrnőként hosszú vörös hajjal, bő, fekete nadrág-
ban, fehér gálaingben, rókabundában és gazda-
gon felékszerezve jelenik meg. Szerepét a fájdal-
mas szűz pózából játssza, de úgy, hogy láthatóvá
teszi azt az energiát és befektetést, amely egy
ilyen szenvedelem fenntartásához szükséges. A
Madame-nak, az ő felmutatásában, alapjában vé-
ve semmi baja, enyhe, arisztokratikus lustaság
jellemzi, a Monsieur bebörtönzése csak apropó
egy újabb arc, újabb póz kipróbálásához. Mintha
semmit sem venne észre a cselédek ügyködé-
séből, néha azonban beléjük szúr egy-egy látszó-
lag véletlenül éles kérdéssel, hangsúllyal, mozdu-
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lattal, vagy azzal, ahogy finoman elhatárolja mon-
datai értelmét azok hangsúlyozásától. Ő a tükröt
megerősítésként használja, a kín, a gyász pozitú-
rájának kiállását, mutatósságát ellenőrzi benne.

A Madame távozása után Claire fényt derít a
cselédek játékának mechanizmusára, arra, hogy
milyen nehezen indul be a szerepjáték, amely
meg sem valósulhat, ha nincs elegendő felgyűlt
szenvedély, lappangó feszültség, düh és elkese-
redettség. Solange Claire-en gyakorolja a fojto-
gatást, amelyben feneketlen dühe is benne van,
amiért Claire-nek nem sikerült a gardenálos teát
a Madame-mal megitatnia. Már senki sem önma-
ga, amikor Claire váratlanul „feléled", és a „teá-
ját" kéri. Ez az a pillanat, amikor hirtelen értelmet
nyer, miért hordta Solange kör formába a virá-
gokat, és miért viselt Claire fehér csipkés ruhát a
jelenetben. Claire a virágkoporsó közepén, a
halál menyasszonyi ruhájában, Madame-ként,
Claire-ként, cselédként hal meg.

A kolozsváriak másféle színházat játszanak. Ez
sejlik föl az Üvegcipőben halványan, a Mulatság-

Orbán Attila, Kocsárdi Levente és Dimény Áron
a Mulatságban

ban fokozottabban és leginkább A cselédekben.
A vásárhelyieknél merészebben, kísérletezőbben
a főiskolai színjátszás másik alternatíváját jelzik,
azt, amelyet kevésbé lehet majd folytatni az itteni
„nagyszínházi" gyakorlatban. A két végzős évfo-
lyam előadásai mindezzel együtt arról is árulkod-
nak, hogy sajnos, vagy szerencsére, valami
jelentősége, értelme és nyoma mégis van annak,
hogy kik s hogyan tanították vagy rendezték őket.

G. B. Shaw-A. J. Lerner-F. Loewe: My Fair Lady (Ma-
rosvásárhelyi Színmművészeti Akadémia)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet-jelmez: László Ildi-

kó. Zenei vezető: Hencz József. Énektechnikai felkészí-
tés: Papp Mária. Koreográfia: Timár Tamás m. v. Ren-
dezte: Kovács Levente és Timár Tamás m. v.

Szereplők: Kátai István, Béres G. Attila, Viola Gábor,
Bartha Boróka, Fazakas Júlia, Kovács Ágnes-Anna,
Simon Andrea, Bocskor S. Lóránt, Domokos László,
Tompa Klára, ifj. Győry András, Antal Klára, valamint a
Színművészeti Akadémia I-III . éves növendékei.
Nagy András: Magyar három nővér (Marosvásárhelyi
Színművészeti Akadémia)
Erdélyi színpadra alkalmazta: Kovács Levente. Díszlet-
jelmez: László Ildikó. Zenei munkatárs: Csíky Csaba. A
rendező munkatársa: Ari-Nagy Barbara. Rendezte: Ko-
vács Levente.

Szereplők: Viola Gábor, Bartha Boróka, Fazakas Júlia,
Kovács Ágnes, Simon Andrea, ifj. Győry András, Kátai
István, Béres G. Attila, Domokos László, Bocskor S.
Lóránt, Márton Gyöngyi, Nagy Csongor, Csatlós Ló-
ránt, Mihály Csaba, Tompa Klára, Török-Illyés Orsolya,
Kézdy Imola, Márton Lóránt, Mátray László, Fazakas
Ernő, Márdirosz Ágnes.
Molnár Ferenc: Üvegcipő (Kolozsvári Bölcsészkar
Színművészeti Szak)
Rendezte: Spolarics Andrea.

Szereplők: Orbán Attila, Palocsay Kata, Kali Andrea,
Varga-Járó Ilona, Dimény Áron, Kocsárdi Levente,
Laczó Júlia, Szilágyi Kinga, Dimény Levente, Salat
Lehel, Szikszai Rémusz, Szabó Jenő, Bíró József, Var-
ga-Járó Csaba, Varga Zolika.

Sławomir Mrožek: Mulatság (Kolozsvári Bölcsészkar
Színművészeti Szak)
Fordította: Elbert János. Mozgás: Liviu Matei m. v.

Rendezte: Salat Lehel.

Szereplők: Dimény Áron, Orbán Attila, Kocsárdi Le-
vente.

Jean Genet: A cselédek (Kolozsvári Bölcsészkar Szín-
művészeti Szak)
Fordította: Nagy Péter. Rendezte: Bíró József.

Szereplők: Varga-Járó Ilona, Laczó Júlia, Palocsay Ka-
ta/Kali Andrea.


