
világszínház
... bonyolult és összetett kérdés, és a

színház szempontjából teljes értékűen nem
valósítható meg többé vagy kevésbé
gépies úton, mesterséges vagy önkényes
képletekkel és eljárásokkal".

Moussinac feltételezése, sőt követel-
ménye tehát a tartalmi kapcsolat a szín-
pad és a nézőtér között. E kapcsolat, a
színpad és a nézőtér egyetértésének, pár-
beszédének és együttjátszásának megte-
remtése nem minden időben azonos súlyú
feladat. A nyílt társadalmi változások
korszakában, amikor a társadalmi
konfliktusok, ellentmondások tömeg-
mozgalmak, erőteljes társadalmi küzdel-
mek formájában jelennek meg, viszonylag
egyszerűbb a kapcsolatteremtés. A
társadalmi fejlődés ezen periódusai
ugyanis nem csupán a színpadi ábrázolás-
ra érdemes kérdések, konfliktusok ken-
dőzetlenségét jelentik, hanem a „mindenki
mindent tud" olyan állapotát is
létrehozzák, amikor a színpad és nézőtér
puszta jelzésekből értik egymást. (Mindez
persze - és ezt nem árt hangsúlyozni -
önmagában még nem esztétikai érték, de
erős segítője lehet az esztétikai érték lét-
rejöttének.) Más természetű a helyzet
azokban az időszakokban, amikor a tár-
sadalmi mozgások rejtettekké, nehezen
felismerhetőkké válnak. Ilyenkor, épp a
nehezen felismerhetőség miatt, meg-
szűnik a „mindenki mindent tud" állapota.
Nem lehet félszavakkal, gesztusokkal
visszautalni a közös tudásra; az egy-
értelműség többé nem adott. És nehezebb
a tájékozódás is. A nyílt összeütközés az
egymással szemben álló barrikádok
egyszerűségét teremti meg. Itt
kérdőjelként legfeljebb az állásfoglalás
bátorsága, a vállalás merészsége vagy
gyávasága marad. A nyílt összeütközések
korát felváltó, rejtettebb, bonyolultabb
mozgásformájú korszakban a jelenségek
értékelése oly mértékben oszlik meg,
mintha nem is két, de legalább két tucat
barrikád között lehetne választani.

És itt érünk vissza a hagyomány kérdé-
séhez, problémájához. A történelem,
tudjuk, nem ismétli önmagát. A művészet
története sem. A gazdag történelmi
tapasztalat, a hagyományban raktározó-dó
közös tudás azonban így is óriási segítő az
új helyzet teremtette bonyolultságok
feloldásában. És erre a magyar
színházkultúra, a magyar rendezői mű-
vészet kevésbé számíthatott.

(Folytatjuk)

ENYEDI SÁNDOR

Színház
vidéki kisvárosban

Harmincéves a sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színház

Harmadszor látogatott hazánkba a sepsi-
szentgyörgyi Állami Magyar Színház. A
társulat első alkalommal Tamási Áron
Csalóka szivárvány és Paul Everac Ki vagy
te? című darabjával mutatkozott be. A
második vendégszereplés alkalmával
Illyés Gyula Dupla vagy semmi és Paul
Everac A számlát egyszer benyúj t ják című
produkcióikat hozták el, és Nemes Le-
vente, a színház tagja Székely János ro-
mániai magyar költő Dózsa című poémáját
adta elő három alkalommal. A múlt év
novemberi vendégszereplésük során Sütő
András Csillag a máglyán, Emil Ponaru Holt
peron és Tamási Áron Hegyi patak című
darabját láthatták a magyar-országi nézők.
E három vendégjáték tanulságairól nem
volna érdemtelen elgondolkozni, de a
színház fennállásának 30. évfordulója arra
késztet, hogy inkább három évtized
tapasztalatairól, az eddig megtett út
tanulságairól beszélgessünk a színház
munkájának irányítóival.

Syvester Lajost, az ismert közírót, a
társulat fiatal, dinamikus igazgatóját kér-
dezem:

- Milyen eszméket kíván szolgálni a sep-
siszentgyörgyi társulat?

- A humanizmus, a nemzeti-nemzeti-
ségi önismeret, a testvéri együttélés esz-
méinek szolgálatába szegődve munkál-
kodunk Thália régi és leendő barátainak
érdeklődő és értő színházi jelenlétére
számítva.

- Hogyan fogalmazná meg a színház je-
lenlegi programját?

- Semmi esetre sem elvontan. Ez a
mások dolga. A hat romániai magyar
színház és színházi tagozat egyike va-
gyunk, az ország földrajzi központjában.
Állandó játékterületünk a székváros mel-
lett egy százötven kilométeres sugarú táj
Brassótól, a hétfalusi csángó falvaktól
Gyergyószentmiklósig és Székelyudvar-
helyig. Évadonként, országos turnék al-
kalmával, néhány napra Marosvásárhely,
Kolozsvár, Szatmár, Nagyvárad, Arad,
Temesvár is „székvárosunkká" válik.
Kolozsvárral évadonkénti bérletcserét
szervezünk, a múlt évben Bukarestben is
voltak bérleteseink. Előadásaink egy
részét a televízió is sugározza. Gyakorla

tilag tehát kapcsolatban vagyunk az or-
szág magyar lakosságával, és színházunk
programját az ebből eredő teendők és
feladatok határozzák meg. Nép- és nem-
zetiségszolgálat a színművészet sajátos
eszközeivel: a nemzetiségi anyanyelvű
kultúra terjesztése, művészetistápolása,
megtartó-megőrzése, az együttélés ápolá-
sa olyan módon, hogy a társadalmi szer-
kezetben beálló változásokhoz ne csak
igazodjék és alkalmazkodjék, a hazai és
külföldi színjátszás eredményeit ne csak
átvegye, hanem - szerényen ugyan
adhasson, kölcsönözhessen is másoknak.

- Mit vállalnak a sepsiszentgyörgyi színházi
hagyományokból, valamint a színház korábbi
korszakának hagyományaiból?

- Egy harmincesztendős színháznak
nem annyira hagyományai, inkább ta-
pasztalatai lehetnek. Az erdélyi magyar
színjátszás - a hivatásos! - száznyolcvan-
hat esztendős. Sepsiszentgyörgyöt és kör-
nyékét a vándortársulatok, rendszertele-
nül ugyan, de már a múlt század elején
felkeresték. Az iskolai színjátszás, az
egykori felekezeti kollégiumokban több
évszázados. A hagyományok ápolása
nálunk nem annyira külsőségekben - re-
pertoár vagy egy bizonyos játékstílus
nyilvánul meg, hanem rejtettebben, ben-
sőségesebben jelentkezik, és színházon
kívüli forrásokból is táplálkozik. Példákat
mondanék. Tamási Áron drámai al-
kotásaiba, prózájába e szellemi táj él-
ményanyaga, az itteni hagyományok él-
tető nedvei szívódtak fel, ezt szervezte
szintézissé, költészetté, minket eligazító
szándékkal. Nem véletlen, hogy néhány
év alatt immár négy Tamási-művet mu-
tattunk be, és a következő évadban az
ötödik Tamási-bemutatóra készülünk.
Akik előadásainkat látták, észrevehették,
hogy minket nem annyira a táji ízek, az
egzotikum, a góbéskodó adomázás érde-
kelt, annál inkább műveinek a néplélek-
ben is fellelhető humánumüzenete, az
erkölcsi mondandó, képszerűen szem-
léletes nyelvének színpadi érvényesítése,
egy sajátos, „tamásis" színpadi légkörte-
remtés, az értelemre és érzelmekre egya-
ránt apelláló színpadi-színházi mágia
megteremtése volt a célunk. Illyés Dupla
vagy semmijében a mi képzeletünket nem
annyira a kozmikus képek, asszociációk
mozgatták meg; a játékstílus kidolgozásá-
ban inkább a népmesék, balladáink ins-
piráltak. Á balladák rideg szaggatottsága,
kegyetlensége, sarkított helyzetei
„vonultak be" az előadásba, ember
voltunk, legáltalánosabb és legkonkré-
tabb sors- és helyzetproblémáink felmu-



tatására (Kiss Attila rendezése). Csongor és
Tündénk hagyományos mese- és mon-
davilágunkból kölcsönzött játékmodort, de
díszletet és jelmezt is (Völgyesi András
rendezése).

Összegzésképpen: hagyományápolá-
sunk annyiban és úgy táji, legalábbis
szándékaink szerint, mint ahogyan egy-
kori színjátszásunk, népköltészetünk, Ta-
mási, Illyés, Németh vagy Vörösmarty,
Katona is azonos táji és történelmi és
etnikai kerethez tartozók. Ez fontosabb,
mintha azért tűznők műsorra a Hamletet,
mert száz-valahány esztendővel ezelőtt
Erdővidéken már játszották.

- Mit tettek és mit tesznek a romániai és
ezen belül a romániai magyar drámairodalom
népszerűsítéséért ?
 Színpadra visszük. Évadonként száz-

száztízezres nézőtábor „ítélőszéke" elé
állítjuk. A klasszikus magyar dráma-
irodalom, az egyetemes drámairodalom és
a kortársi nyugat színpadi művei mellett
minden évadban műsorrendünkön szerepel
egy-két hazai magyar és román író
színműve is. Kapásból sorolom: Nagy
István, Szemlér Ferenc, Tomcsa Sándor,
Sütő András, Csávossy György, Sombori
Sándor, Veress Dániel - aki-nek a
közeljövőben negyedik történelmi
drámáját fogjuk bemutatni -, Tömöry
Péter, Méhes György. A kortárs román
drámairodalomból Lucia Demetrius, Paul
Everac, Aurel Baranga, D. R. Popescu,
Vasile Rebreanu, Emil Poenaru.
Alexandru Voitin és mások műveit mu-
tattuk be. De színpadunkon jelen volt
Németh László a száznál több előadást
elért Papucshőssel, Illyés Gyula kétszer is
(s nemrég, Bánk bán-átigazítása révén
harmadszor), Görgey Gábor, Kertész
Ákos. Hazai szerzőinkkel „termékeny"
kapcsolatban vagyunk. Beke György, akit
elsősorban riporterként és prózaíró-ként
ismernek, számunkra éppen most írt egy
darabot. Sütő András Káin és Ábelét a
következő évadban játsszuk. Igényt
tartunk Magyari Lajos készülő történelmi
színművére is.

 Színházuk rendező- vagy színészcentri-
kus?

- A mi esetünkben a kérdés így túlsá-
gosan sarkított. Akár egyik, akár másik
luxus lenne, és nagy árat kellene fizetnünk
érte. Harmincas színészkerettel, három
rendezővel nevetséges lenne „ilyen" vagy
„olyan" centrikusnak len-ni.
Fővárosokban, ahol sok színház van, egyik
színház lehet ilyen vagy olyan. Mi
koncepcionális színház vagyunk, és a
„csapatjátékot" kedveljük, ezt támogat

juk, oly módon, hogy a szerző is, a ren-
dező is, a színész is megtalálja a maga
helyét. És nem utolsósorban a közönség
is! A rendezői koncepció kialakítását több
tényező szabja meg, nyomatékosan az,
hogy kiknek és miért játszunk.

 Milyen a kapcsolat a többi színházakkal?

 Á hazai színházak rendszerint ősszel
és tavasszal turnéznak vidékünkön. Em-
lítettem: Kolozsvárral bérletcserénk van.
Eddig három ízben szerveztünk csere-
vendégjátékot magyarországi színházak-
kal. Először a Déryné Színházzal, az
utóbbi években a veszprémi Petőfi Szín-
házzal. A zombori szerb színház is part-
nerünk. Újabban Csehszlovákiába, Ko-
máromba készülünk, majd a két ország
közti kulturális egyezmény jóvoltából újra
Veszprémbe. Jóleső érzés és művészi
ambíciókat ébresztő, hogy a külföldi
turnékkal országok, a népek közti kultu-
rális értékcserét, egymás kölcsönös jobb
megismerését és tiszteletét szolgálhatjuk.

 Mire számíthatnak, a sepsiszentgyörgyi
nézők?

 Sepsiszentgyörgy negyvenötezres
kisváros. Ezért mindössze tizenötször-
tizenhatszor mutathatunk be a székvá-
rosban egy-egy darabot. Külön progra-
munk tehát számukra nincs, de nézőink
tematikailag, műfajilag változatos mű-
sorrendre, szándékaink szerint jó elő-
adásokra számíthatnak. Értük és általuk
létezünk, művészi és emberi „érdekkép-
viseletük" szerint munkálkodunk. Más
szóval szolgálni és nem kiszolgálni akar-
juk nézőinket.

És még valamit: ez év áprilisában ná-
lunk tartjuk a nemzetiségi színjátszás első
országos szemléjét, a hat magyar színház
és színházi tagozat, a marosvásárhelyi
Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézet, a két német színház, a bukaresti
Állami Zsidó Színház és azoknak a román
színházaknak a részvételével, amelyek
nemzetiségi szerzők műveit tűzték
műsorukra, a romániai színházi élet, az
irodalmi és művészeti lapok kép-
viselőinek, színházkritikusainknak rész-
vételével. Április 15-23 között mintegy
tizenöt előadás tekinthető meg, legalább
négy-öt bemutatóra számítunk. Ezúttal
ünnepeljük színházunk harmincadik év-
fordulóját is. A nemzetiségi színjátszás
országos szemléje a következő években is
sorra kerül, ugyancsak nálunk. Ez a
rendezvénysorozat nemcsak a szent-
györgyieké: a közeli és távoli színházked-
velők érdeklődésére is számítunk.

A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar
Színház 1948 nyarán jött létre. A színház
első együttese a kolozsvári Dolgozók
Színházának munkásműkedvelőiből ver-
buválódott. Sepsiszentgyörgyön azelőtt
állandó színjátszás nem volt; alkalmi tár-
sulatok vendégjátéka, valamint az igen
fejlett műkedvelő színjátszás alkotta a
helyi színházi hagyományokat. A helyi és
környékbeli színjátszómúlt érdekes ese-
ményei a városban élő francia-magyar
szakos középiskolai tanár - a Gábor Áron-
dráma írója - Sombori Salamon Sándor
tudományos közleményeiből ismeretesek.
De a színház harmincéves története még
feldolgozatlan. Veress Dániel, esszé- és
drámaíró, irodalomtörténész, a színház
irodalmi titkára, egyik színháztörténeti
összefoglalásában három szakaszt
különböztet meg a színház harmincéves
történetében. Az első évtized ( 1948-19
58) a művészi útkeresés, valamint a
sokszor hősies, regényíró tollára méltó
közönségtoborzás, tájolás, szín-házhoz és
színházba szoktatás jegyében telt el. A
második évtizedet (1958-1968) a
talajfogás, az önálló művészi arculat ki-
alakításának szép és eredményes erőfe-
szítése jellemzi. Á harmadik évtized, 1968
tavaszától napjainkig már a konok és
megszakítás nélküli „apró munka"

kilombosodását, valamint az eredmények
fokozatos beérését hozta, a társulat ki-
emelkedését a „strapaszínház" tisztes
középszerűségéből. A gyarapodó néző-
tábor növekvő rokonszenve mellett a
szakmai értékek elismerését, nemcsak
egy-egy rendhagyónak minősített előadás
ürügyén, hanem immár a színház egész
tevékenységére vonatkoztatva a
műsortervezéstől a színpadi
megjelenítésig.

Veress Dániel „műhelyen belüli" meg-
állapításait a romániai román és magyar
sajtókritika is alátámasztja, nemkülönben
a magyarországi kritikai értékelések is. Á
véleménymondók egyaránt hang-
súlyozzák, hogy nem időszaki és alkalmi
fellobbanásról van szó, hanem egy - évek
során gondosan előkészített - tartós fo-
lyamatról.

Az utóbbi időben megjelent elismerő
kritikákból bőven lehetne tallózni. He-
lyette inkább a színház legrégibb rende-
zőjét, Völgyesi Andrást kérdezzük a „ti-
tok nyitjá"-ról.

- Mivel magyarázható a színház produkcióit
övező egybehangzó szakmai és közönség-
siker?

- A korábbi évek szívós munkájának
beéréséről van szó. 1968-tól sok minden
megváltozott színházunkban. Az ország



területi-adminisztratív átszervezése kö-
vetkeztében nem egy tartomány egyik
rajoni (járási) székhelyének színháza, ha-
nem egy megye egyetlen színháza va-
gyunk. És meg kell mondanunk, hogy
Kovászna megye vezető szervei megkü-
lönböztetett gondossággal segítenek te-
vékenységünkben. Másrészt a társulat is
cserélődött, érett. Sok olyan tagot szer-
ződtettünk, akik korábbi munkahelyükön
alig jutottak szóhoz, noha tehetségesek.
Nálunk lehetőségük nyílt képességeiket
bizonyító szerepek eljátszására. Köllő
Béla, Ferenczy Csongor, Péterffy Lajos,
Bányai Irén, Borbáth Ottilia, Bíró Levente
és mások a mai színházunkban
„bizonyítottak". Az együttesünkben rejlő
potenciális lehetőségeket bizonyítja, hogy
bár az említett színészek időközben más
társulatokhoz szegődtek-szerződtek,
távozásuk után előadásaink színvonala
nem lett alacsonyabb. Sőt! Azóta is több új
tag mutatkozott be sikerrel, s rövid idő
alatt ők is beilleszkedtek az együttesbe.

 Pályája csaknem párhuzamos a színház „

pályájával
"
. Majdnem alapító tagnak számít.

Miként látja az elmúlt éveket?
 1952 óta vagyok a színház tagja,

tehát az alakulást csak négy esztendővel
késtem eL Hogy milyen volt az a kezdet?
Hát „igyekvő". Egy körülbelül akkor
húszezer lakosú székely kisvárosban
kellett bizonyítani egy állandó magyar
színház létjogosultságát. A társulat renge-
teget tájolt, harminc évvel ezelőtti falusi
„kulturális körülmények" között. Az akkori
feltételek közt egyszerűen elképzelhetetlen
volt jeles igényű előadásokat produkálni.
Mégis - s ez az alapító társulat erejére,
tehetségére és elszántságára jellemző -,
mostoha adottságok és kezdetleges
feltételek közt született Hejyermans
Remény című előadása, az első, országos
visszhangot keltő szentgyörgyi produkció.
A fiatal színészek országos versenyén
második díjat nyertünk a bukaresti
Nemzeti Színház után, a többi magyar
színház előtt. Érdekes, hogy az előadásban
egyetlen színiakadémiát végzett színész
sem szerepelt ... Aztán menetközben
nőttek az igények. Ne-gyedszázad alatt
sokan megváltak a színháztól, én
maradtam. Minden rendező titkos vágya,
hogy „saját" színháza legyen, melyben a
maga egyéni-eredeti művészi törekvéseit -
együttest formálva a társulatból -
kifejezésre tudja juttatni.
Vándormadárként ide-oda röpködve le-
hetetlen a színház egyéniségét meghatá-
rozó műhely kialakítása. Az átlagosnál

magasabb rendű színházi alkotó munká-
hoz színésznek, rendezőnek tökéletes
összhangban kell gondolkoznia a „mes-
terség" feladatairól.

Völgyesi Andrást a színházi szakma
elsősorban minta nagy sikerű Szent Johanna,
Hamlet, Tizenkét dühös ember, Parancsra
tettem, a történelmi drámaciklus: Mikes,
Véres farsang, Wesselényi, Különc, Csil-
lag a máglyán, Bánk bár rendezőjét tartja
nyilván. Neve azonban gyakran díszlet- és jel-
meztervezőként is előfordul a színházi plaká-
tokon. Hogyan tudja ezt a háromféle színházi
mesterséget összeegyeztetni?

- Nincs mit összeegyeztetnem. Ez a
három mesterség - egy. A rendező meg-
álmodja a díszleteit is, a jelmezt is. Nem
csak az előadás eszmei világát, hanem
színvilágát, formavilágát is. Nos, nekem
könnyű. Senki idegent nem kell rábe-
szélnem az álmaimra ... Meg aztán dísz-
lettervezőnk, Plugor Sándor, az országo-
san ismert grafikus és festőművész sem ér
rá minden álmodozásnak „besegíteni".
Annyira nem, hogy néha még rajtam kívül
is igénybe veszünk idegen díszlet- és
jelmeztervezőt. Persze rendezőt is.
Kollégám, Seprődi Kiss Attila, valamint a
budapesti főiskolán is tanult Balogh
András mellett Tompa Miklós, a
vásárhelyi főiskola rektora évek óta
Tamási-bemutatóink gondozója. De az
elmúlt évtizedekben rendezett nálunk
csaknem minden jelentős romániai ma-
gyar rendező is, így Harag György, Szabó
József, Farkas lstván, Cseresnyés Gyula,
Horváth Béla és mások.

*

A színház másik rendezőjét, Seprődi Kiss
Attilát kértük meg, hogy kollégái
vélekedéseihez is kapcsolódva, beszéljen
munkájáról.

1963-ban, Marosvásárhelyen, a
Szentgyörgyi István Színművészeti In-
tézetben végeztem. Mint színész, pályá-
mat a sepsiszentgyörgyi színháznál kezd-
tem, majd 1966-ban beiratkoztam a buka-
resti I. L. Caragiale Színház- és Film-
művészeti Intézet rendezői szakára. 1970-
től vagyok a sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház rendezője. Hét év alatt
rendeztem klasszikus verses drámát és
vígjátékot (Peer Gynt, Hetvenkedő katona),
mai modern színművet és abszurdot (A
kormányzó halála, Komámasszony, hol a
stukker?) , szilveszteri kabarét és zenés
vígjátékot (Édes méreg), mégis azok a
darabok álltak a legközelebb hozzám,
melyben saját világképemet „rendezhet-
tem", például az egyén és környezet

konfliktusát. Így került színre - termé-
szetesen csak részletekben, amennyit egy
másodéves rendezői vizsga megenged -
először román nyelven Az ember tragédiája

első négy képe, Joseph Heller Meg-

bombáztuk New Havent és Illyés Gyula Dupla

vagy semmi című műve.
- Egy kisvárosi színháznak heterogén

nézőtábor igényeit kell kielégítenie,
természetes tehát, hogy a színház rende-
zőjére, úgymond, „kötelező" feladatok is
várnak. Ha tehát a rendező például a
Susmust rendezi, inkább mesteremberi
feladatait végzi, mint létező és nem létező
elhivatottságérzésének, saját világképé-
nek keres kifejezési formát. Mégis meg
kell keresnie a módját, hogy a színház a
mához szóljon, még akkor is, ha történelmi
témát visz színre. Klasszikust is csak
akkor szabad bemutatni, ha a ma
nézőjének valamit el tudunk mondani.

- Sok vita folyt akörül, hogy kié az
elsőség. A rendezőé, a drámaíróé, a szí-
nészé? Szerintem a kérdést másképpen
kell feltenni: a színházban mindig a néző
az első. Őérte van minden, mindenki: a
drámaíró, a rendező, a színész. Persze
ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
színvonalat is ő, mármint a néző határozza
meg. Viszont őt kell arra nevelni, hogy
felemelkedjen, hogy megismerje önmagát,
a világot, és ehhez bármilyen eszköz
felhasználható. Lényeg a cél elérése:
tanítani, nevelni, felhívni a figyelmet. Ha
ez sikerült, úgy tevékenységünk már nem
volt felesleges, akárcsak Illyés Gyula
Bábjátékosáé.

Beszélgetésünket egy megjegyzéssel kell
lezárnunk: manapság a sepsiszentgyörgyi
„színházi műhelyben" készülnek a magyar
nyelvterület legszínvonalasabb és legszebb
műsorfüzetei és évadösszefoglaló
kiadványai. (Magyar nyelvű színházi
szaklap hiányában a színibírálatokat a
napi- és hetilapok - Utunk, A hét -, az Új
Élet című képeslap, valamint a ma-
rosvásárhelyi Igaz Szó folyóirat közöl.)
Ezeknek a füzeteknek különleges szerepük
van a színház és a közönség közti
kapcsolat erősítésében, fejlesztésében. A
műsorfüzetekben - a szokványosabb
színházi információk mellett - műhely-
tanulmányok, darabértelmezések, szerzői
és rendezői vallomások, értékelő cikkek
olvashatók, melyekben a majdani szín-
háztörténész is nem nélkülözhető eligazítót
talál. A műsorfüzeteket ugyanakkor
gazdag illusztrációs és grafikai anyag
díszíti, nemegyszer jeles képzőművészek
alkotásai.


