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Három este
a sepsiszentgyörgyiekkel

A Sepsiszentgyörgyi Allami Magyar
Színházalig egy hetet töltött Magyar-
országon. Pontosabban Veszprém me-
gyében. A Veszprémi Petőfi Színház látta
vendégül a sepsiszentgyörgyieket,
s nemcsak Veszprémiben, hanem a kör-
nyező városokban is – Ajkán, Pápán,
Keszthelyen, Tapolcán – bemutatkozott a
társulat. Nem egyszeri, fővárosi pro-
takollelőadást tartottak tehát, hanem a
legkülönbözőbb nézőrétegekkel – kö-
zépiskolásokkal, egyetemistákkal,
munkásokkal, parasztokkal, katonákkal –
ta-
lálkozhattak.

Két évvel ezelőtt a Sepsiszentgyörgyi
Allami Magyar Színház – az Allami
Déryné Színház meghívására – már járt
Magyarországon. Akkor Tamási Aron
Csalóka szivárványát és Paul Everac Ki
vagy te? című egyfelvonásosfüzérét
játszották. Idei vendégjátékukon Illyés
Gyula Dupla vagy semmi című drámáját,
Paul Everac A számlát egyszer benyújtják
tragikomédiáját és Székely János Dózsa
monodrámáját mutatták be.

Illyés Gyula a Dupla vagy semmit a
Pécsi Nemzeti Színháznak írta, s nyilván
számolt a színház színészi, táncosi,
szcenikai és egyéb adottságaival is. A
sepsiszentgyörgyiek nem rendelkeznek
tánckarral, nagyméretű, jól felszerelt
színpaddal (előadásaik zömét nem a
székhelyükön tartják!), s a társulat
összetétele, felkészültsége sem merhető
össze a pécsiekével (viszonylag sok fiatal
művész játszik az erdélyi színház-ban).
Éppen ezért – továbbá a dráma-értelmezés
eltérő volta miatt – a sepsiszentgyörgyiek
előadása több ponton különbözik a
pécsiekétől.

A művészet szerepéről, lehetőségei-ről,
korlátairól alighanem 'kevesen vallottak
olyan szépen, igazan és közérthetően, mint
Illyés tette ebben a drámájában. A
filozofikus keretjáték és a népmesei játék
gondolatilag, dramaturgiailag pontosan,
kiegyensúlyozottan rímel egymásra.
Olyannyira pontosan, hogy bármelyik réteg
túlhangsúlyozása a mű gondolati-érzelmi
hatását csorbítja, a sokrétegű filozofikus
tartalmat torzítja.

Összevetve a két előadást, kitűnik,

hogy egyik sem tudta maradéktalanul
visszaadni a mű totalitását, komplexitását.
A pécsiek a látvány kedvéért gyakran a
műtől idegen elemekkel „dúsították” a
cselekményt (balett, a fiatalok üldözése, a
mű szellemétől idegen barokkos díszlet
stb.), ugyanakkor a mű igazának általános
éhvényűvé tágítására, a filozófiai réteg
kibontására nagy hangsúlyt fektettek. A
sepsiszentgyörgyieknél a népmesei
példázat az igazán sikerült rész, általában
azonban – körülményeik folytán is –
egyszerűsítenek, a költői látomást a reális
megjelenítéshez közelítik.

A vendégegyüttes nem költői játékot
játszik, hanem realista drámát, amely-nek
költői részei is vannak. Az ő
interpretálásukban a középső részek, a csa-
ládok viszálya, a bábjátékos, azaz a mű-
vesz által felidézett és öntörvénye szerint
folytatódó népi játék a lényeges. Ehhez
képest nem misztikus és nem el-vont a
'kenetjáték, a művész beszélgetése a
zsoldos képében megjelenő halállal, a halál
ajánlata és a művész bizonyítani akarása.
Abban a világban, amelyet például Tamási
Aron is oly érzékletesen ír le – nem
véletlen, hogy a sepsiszentgyörgyi színház
legsikerültebb produkciói Tamási Aron
nevéhez fűződnek – valahogy kevésbé
csodás, a költői képzelet világába
kívánkozó mindaz, ami a keretjátékban
történik.

A díszlet – a pécsiek kozmikus, hegyet,
erdőt idéző tájékával szemben –
fogadóbelső. Ajtóval, kemencével, fa-
babás lépcsővel, karzattal, ácsolt aszta-
lokkal, székekkel. Négy hatalmas fenyő-
gerenda tartja a fogadót, amelyek valahol a
végtelenben találkozhatnának, de a fogadó
padlása fölött nem sakkal megszakadnak.
Mégis, ez a négy gerenda ugyanúgy – ha
nem érzékletesebben – 'kozmikussá tudja
tágítani a teret.

A keretjátékban Seprődi Kiss Attila
rendező a kelleténél talán egyértelműbben
ábrázolja az erőviszonyokat. A halál –
Técsy Sándor – hatalmas, gépies mozgású,
sokkal igazibb halálként, mint zsoldosként.
A művész – Zsoldos Arpád – alkatilag,
hangilag szinte eltörpül partnere mellett.
Ennek ellenére megpróbálkozik a
lehetetlennel: elvégzi az utolsó, de
haladékot jelentő és a köz javát szolgálni
akaró feladatát.

Magában a játékban is igen hangsúlyos a
halál és a művész kapcsolata. A korsók
'kiürítése és újratöltése megszab-ta
ritmikus játékleállásokon túl is több olyan
pontját találták meg a szövegnek,

amikor a művész odavághat – egyre
kétségbeesettebben, dacosabban és
remény-vesztettebben – a halálnak, aki
rendít-hetetlen nyugalommal és
biztonsággal fogadja ezeket a vágásokat, s
ez még inkább jelzi a művész
kiszolgáltatottságát. Ebben a felfogásban
természetesen lesz hamissá, manipulálóvá
a halál védekezése: nem rajtam múlik, én
adnék haladékot, de .. .

A népi játék kezdetekor részletezőn
akkurátus, már-már naturalista a figurák
megelevenítése, a szituációknak megfelelő
kellékek mind a helyükön vannak és
játszanak. Am ahogy a cselekmény a saját
törvényei szerint kezd zajlani, egyre
puritánabb, jelzettebb lesz a játékmód is. A
művész végig a ,játszók közvitt van,
valóban az ő teremtményei ezek a bábuk-
emberek, kezdetben valóban az ő intésére,
szemhunyorítására, lélekrezdülésére
alakulnak az események, majd mindinkább
téblábol csak, s egyre kevésbé vetnek rá
ügyet a szereplők, hogy aztán végül
bekerítsék.

Ahogy János és Eszter találkoznak, nem
akarva is egymásra találnak, az Győry
András és D. Vásárhelyi Katalin
előadásában olyan tiszta, mégis kópé;
jelenet, amit a hazai,alapjában városi
fogantatású színjátszásunk nem tud fel-
idézni. A fiatalak üldözésének, elfogá-
sának a végkifejlet tragikumának ábrá-
zolásához nincs szükségük bonyolult ko-
reográfiájú, éppen ezért önállósuló be-
tétre. Karókkal játsszák el a drámát. A
karó hol olyan, mint a vadászat haj-tóinak
csergető botja, hol kerítés, hol egyre
gyorsuló ütések zajkeltője, hol gyilkos
fegyver.

A befejezés a pécsi előadásban nyitott. A
szereplők folytatják az előadást, s általános
hangzavar után lassan felveszik a kezdő
álarcot. Sepsiszentgyörgyön a befejezés
egyértelműbb: az előadást folytatják, és
összemegy a függöny. A tanulság levonása
a színházon kívülre marad.

Tiszta, szép előadás. Okosan, és a mű
célját, alapgondalatát szolgálón hagytak el
szövegrészeket a darabból, ezáltal is a
vállalt előadásmódhoz igazítva a szöveget.
Helyenkent azonban tempótlan volt az
előadás, és nem minden szerepre jutott
egyformán érett, eszközökben gazdag
színész.

Paul Everac darabja, A számlát egy-szer
benyújtják műfaji megnevezése szerint
tragikus komédia. Témája, tartalma szerint
inkább szatíra. Miről is szól a darab?
Jingához, a jónevű, sikeres épí-



tészhez egy napon beállít a Leolvasó. A
Leolvasó furcsa módon mindent tud az
építészről, a legintimebb titkait éppen-úgy,
mint közéleti, építészi manipulációit. S a
„számlaegyenlítés” közben fel-idéződik a
múlt, a jelen s talán a jövő is. Megkavart

időbontásban követik egymás életének
fontos, fontosnak hitt vagy korábban
bagatellizált epizódjai, a bűnök és
bűnöcskék. Jinga szembekerül a
lelkiismeretével.

A darab lehetőséget kínál egy társadalmi
típus, életmód kritikájára, vagy
lelkiismereti drámára, vagy időbontásos
vígjátékra, vagy minderre együtt. Ez utóbbi
esetben azonban — mindenből valamit! —
meglehetősen hibrid mű születhetik csak.
Ez történet A számlát egy-szer
benyújtjákkal. Nem igazán szatíra. nem
igazán tragédia és nem igazán víg-játék ez
a mű. De igen jó dramaturgiai érzékkel, a
társalgási dráma, a kísértet-játék, a
szürrealista áttűnések, a realista-lélektani
színmű, a groteszk bohózat, az elégikus
reflexiók elemeinek hatásos és feszültséget
keltő-tartó kezelésével élvezetes darabot
formált a szerző. Végül is a „körítés”, 'a

szerkesztés fölébe nőtt a tartalomnak, a
bonyolítás izgalmasabb, drámaibb, mint
maga a konfliktus, amelynek sok
tehertétele, általánossága van, mint például
rákos, búfelejtő feleség, elcsábított, terhes
lány, el-hagyott nővér, lázongó kisebbik,
elzüllött nagyobbik fiú, intrikus volt barát.

Constantin Codrescu rendezése a da-rab
stíluskavalkádjának megfelelő, élvezetes,
jó ritmusú, a váltásokat pontosan
megvalósító, jó színészvezetésű elő-adást
produkált. Zsoldos Árpád a Le-olvasó
figurájában meg tudta teremteni azt a
vibráló feszültséget, ami a Lelki-ismeret és
a hétköznapi értelemben vett Leolvasó
kettősségéből adódik. Az építész szerepét
Péterffy Lajos (az Illyés-darab Pétere)
játszotta. A terjedelmére és
bonyolultságára nézve is jelentős szerepet
nem mindig győzte színészi erővel,
ilyenkor jó rutinjára hagyatkozott. A többi
szereplő a jelmez-, idő- és stílusváltások
miatt csak villanásnyi lehetőségeket
kapott, így elsősorban az összmunkát, az
együttesjátékot mint az elő-adás egyik
alapösszetevőjét kell kiemelnünk.

A vendégjáték harmadik produkciója
kivételesen nagy élményt jelentett. Szé
kely János Dózsa című poémájából mo-
nodrámát szerkesztett és adott elő Nemes
Levente.

„Egy arcot látok valahol magamban. Egy
arc követ, ha járom a mezőt. Egy szép,
szakállas, súlyos, Mázadó arc Tűnődik
néha hunyt szemem előtt.

Egy ősi arc, egy ősöm ember-arca Épült
ki bennem (s épül holtomig). Nándor
mezőin, Rákoson, Temesvárt Gyötrődik,
hallgat és gondolkodik.

Hallgat. Fogát fehér ajkába vássa.
Hallgat. S mi mindent mond a

hallgatása!
Kihallgatom, sőt versibe is szedem.

Lehet, hogy mindezt nem gondolta,
s hogyha

Gondolta is, hát máshogyan gondolta,
De én így hallom, én így képzelem."

Ezzel a prológgal kezdődik a poéma,
meghatározva a mű alaphangját,
ábrázolásmódját. Székely János Dózsa
György életének nyolc epizódját — baj-
vívását és győzelmét a török vitézzel,
keresztes vezérré választását, találkozását
az első paraszthalottal, a népvezéri
történelmi szerep vállalását, a ceglédi
beszédet, az első úri halottal való talál-

D. Vásárhelyi Katalin (Eszter) és Győry András (János) az lllyés-dráma
sepsiszentgyörgyi előadásában



agyonmozogja az előadást, hogy beteljen és
gyönyörködtessen a hangjával. Mivel ritkán
mozdul, a mozgás különös jelentőségűvé
válik, s a koreográfia olyan egyszerű
mozdulatokra korlátozódik, hogy ez a
[szövegen túl bizonyos archaikus jelleget ad
az előadásnak.

Dózsa szenvedéseit az izzó trónon úgy
idézi fel Nemes Levente, hogy hoszszú
ideig mozdulatlan. Éppen ezért, amikor a
dráma végén feláll, néhány lépést
előremegy, és kissé szétvetett lábbal, karjait
feje fölé kiterjesztve mondja el a dráma
utolsó sorait:

kozását, a temesvári ütközetet és a ki-
végzést – villantja föl. Nem történe-
lemtanítás, nem a történelmi események
illusztrálása a mű, hanem Dózsa belső
monológja. Vívódása, emberi kétségei,
elszánásai és megtorpanásai, a felelős-
ségvállalás tudata és gondja, szerepének
felismerése [és az attól való ódzkodás, az
alkalmasságában való kétkedés szólal meg
a poémában. Dózsa György vívódásaiban
az olvasó nem a történelmi személy
magánemberi gyengeségét, etikai
lemeztelenítését látja. A mű őszintesége,
Dózsa esendőségében is óriássá növő, a
hősben is a székely kölyök Gyurót
megtartó alakja megrendítő és ön-vallató
élmény.

A poéma — belső monológ volta miatt
— szinte kész monodráma. Nemes Levente
a színpadra állításkor lényegé-ben nem is
változtatott a szövegen, csak egyes részeket
– például a ceglédi beszédet – elhagyott,
shúzással tömörített, anélkül, hogy az
eredeti mű gondolatait bármily mértékben
is csorbította volna.

A monodrámák legtöbbje áldráma,
tulajdonképpen epikus szerkezetű és jel-
legzetességű alkotás. A legritkább eset-ben
sikerül olyan konstrukciót találni, amelynél
egyetlen személy esetében is létrejön
valamiféle konfliktus. Ez vagy a személy
és a környezete vagy a személy két énje
között alakulhat ki. A Dózsa esetében
rendkívül furcsa a helyzet. A monodráma
felépítése — követve a poémáét -- epikai.
Maga az, hogy Dózsa elbeszéli, milyen
érzelmek születnek, milyen gondolatok
fogalmazód-nak meg benne életének
fordulópontjain,szintén epikus jellegű. Am
ahogy elbeszéli, rögtön át is éli, s létrejön
az a jelenidejűség, ami már a dráma sajátja.
A néző jól ismeri Dózsa életét, az
események kimenetele nem hordozhat
semmiféle drámai feszültséget, csak az,

ahogy egy ember legyőzi félelmét és egy
nemes eszme jegyében cselekedni képes,
ahogy végigelemezve minden szem-pontot
vállalja a vezérséget, ahogy egy halott
látványából – s mindabból, amit e halott
társadalmilag, történelmileg jelent — erőt
merítve népvezérré lesz, ahogy élve
szenvedi végig a kivégzés procedúráját. S
drámai feszültség keletkezik Dózsa és a
közönség között. Székely János hőse
nemcsak Dózsa, a parasztvezér, hanem
Dózsa, az emberi tartás korunkra is igaz
megtestesítője. Ez a Dózsa a halála utáni
négy és fél évszázad tudásával is
gazdagabban elemzi önmagát. S mint
ilyen, szembesül a nézővel, s ez adja meg
az előadás igaz drámai töltését.

Nemes Levente rendkívül szuggesztív
Dózsa. Csupasz színpadon – amelynek
közepén egy kis dobogó, rajta egy ala-
csony hasáb (mindkettő zsákvászonnal
bevonva), fölötte függ egy óriási átmérőjű
domborított rézkorona — minimális
mozgással, minden színészi „mache”

nélkül testesíti meg az Embert. A jelenetek
váltásakor néhány hangszerre – főleg
ütőkre – komponált zene, a jelenetek alatt
kék-fehér, a kivégzéskor vörös-fehér
diszkrét fény szinte az összes segédeszköz,
amit használ.

Ahogy kezdéskor zsákvászon, stilizált
ruhában, hosszú csöndben, lehunyt
szemmel, felvetett állal áll a sűrű fekete
szakállú, magas, de tömzsibbnek tűnő férfi
a nézővel szemben, megelevenedik az a
kép, ami a prológban kirajzolódott
Dózsáról.

Nemes Levente a gyönyörű és nehéz
szöveget a legmodernebb artikulációval,
hangsúlyokkal mondja, egyszersmind
megőrizve az archaikus ízeket. Ritka erős
a színész színpadi jelenléte, a mű-ben,
mint ügyben való hite. Ez óvja meg őt
attól, hogy különböző színészi eszközökkel
„adja el” a figurát, hogy

,.Barátaim, vegyétek és egyétek,
Ez az én testem, mely tiértetek
Töretett meg. És jusson eszetekbe A
húsom íze s gyengeségetek, Valahányszor
egy olyan embert láttok, Ki aljassággal
menti életét."

Több cz mint színészi fogás, ez egy emberi
szertartás utolsó, útra bocsátó aktusa-
gesztusa.

A Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar
Színház látogatását a veszprémi szín-ház
júniusban viszonozta. Egyre szaporodnak
egyes magyarországi színházak és a
környező szocialista országok magyar
nyelvű színházainak csereelőadásai. Jó
lenne, ha a jövőben e kitűnő, mind-két
félnek hasznos és fontos folyamat még
jobban kiteljesedne és a vendég-játékok
rendszeressé válnának.

Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház Illyés
Gyula: Dupla vagy semmi, azaz két életet vagy
egyet se

Rendező: Seprődi Kiss Attila, segédrende
z
ő:

Balogh András, díszlet és jelmez: Kemény Árpád
m. v., a tervező munkatársa: Deák Barna.

Szereplők: Zsoldos Árpád, Dobos Imre, Técsy
Sándor, Molnár Gizella, Győry András, Dálnoky
Zsóka, Kátó Sándor, Darvas László, Péterffy
Lajos, D. Vásárhelyi Katalin, Csergőffy László,
Kudelász Ildikó, Krizsovánszky Szidónia,
Kőmíves Mihály.

Paul Everac: A számlát egyszer benyújtják
Fordította: Seprődi Kiss Attila, rendező, díszlet-,
jelmeztervező: Constantin Codrescu m. v.,
segédrendező: Balogh András, zenei
összeállítás: Csiky Csaba.

Szereplők: Péterffy Lajos, Zsoldos Árpád, D.
Vásárhelyi Katalin, Bálint Péter, Dálnoky
Zsóka, Krizsovánszky Szidónia, Fall Ilona,
Szabó Mária, László Károly, Técsy Sándor,
Győry András, Balogh András, Orbán Károly,
Kátó Sándor, Darvas László.

Székely János: Dózsa
Előadta: Nemes Levente.
Díszlet: Kölönte Zsolt, zene: Csiky Boldizsár.
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