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Erdélyi színházakban

Hat nap alatt négy városban hat előadás és
két próba. Programnak zsúfolt, ám ahhoz,
hogy az erdélyi magyar szín-házak
tevékenységével ismerkedjünk,
mérhetetlenül kevés. Nem előre meg-
szervezett, reprezentatív képet adó utazás
volt ez az alig egyhetes kirándulás, inkább
csak szondázás: egy átlagos, „szürke" hét
kínálatáról. Még csak előzetes
tájékozódásra sem volt módunk, mert az
ottani színházak játékrendje, illetve egyéb
okok miatt - hetente, kéthetente állítják
össze a műsort - ez gyakorlatilag
lehetetlen. Így hát vaktában indult neki a
SZÍNHÁZ szerkesztőségének két tagja az
erdélyi télnek és színházi életnek.

Színházak, előadások

A hat magyar, illetve részben magyar,
tehát tagozatos színház közül csupán a
temesvárit nem tudtuk meglátogatni,
illetve ennek a színháznak nem láttuk
egyetlen produkcióját sem. Ottlétünk-kor
- a hírek szerint - ez a színház igen
mostoha körülmények között dolgozott,
ugyanis a színházépület felújítása
olyannyira elhúzódott, hogy többnyire
csak tájolt a társulat. (Azóta a
fennállásának 25. évfordulóját ünneplő
színház Sütő András Anyám könnyű álmot
ígér című művéből készült darabot az
eseményhez méltó körülmények között
mutatta be.)

A nagyváradi Állami Színház műsorán
látogatásunk hetében két darab volt:
Csurka István A z idő vasfoga a magyar
tagozat előadásában és a román
tagozatában egy mai görög szerző Kis fa-
rizeusok című szatirikus komédiája. Ez
utóbbit láthattuk. Egy szerelmi három-
szögtörténet bonyodalmai közben minden
szereplőről kiderül: nem feddhetetlen
jellem. Ez a nem túl magvas gondolat, a
közönség élénk reagálásából ítélve, sok
szövegpoént tartalmazó, de kissé lassan
kibontakozó történetben realizálódik. A
jelzett díszletek között játszatott előadás,
Szombati Gille Ottó rendezése szolid,
pergő és ízléses.

A kolozsvári Állami Magyar Színház
műsorán is többnyire szórakoztató
darabokat találtunk: Baranga Barátom, a

miniszter, Lehár Víg özvegy, Jókai Mór A
kőszívű ember fiai mellett Ödön von
Horváth Férfiakat Szelistyének című víg-
játékát. Ez utóbbi kínálkozott a legér-
dekesebbnek, de várakozásunkat alaposan
lehűtötte az előadás. Romániai magyar
színpadon ez volt az első Ödön von
Horváth-bemutató. A szerző Mikszáth
Kálmán Szelistyei asszonyok című kisre-
gényének néhány motívumát dolgozta fel
ebben a vígjátékban. De ahogy Ödön von
Horváth többi darabjának műfaj-
megjelölése sem pontosan azt jelzi, amit a
köztudat annak tart, ez esetben sem
egyszerűen vígjátékról van szó. Az i937-
ben írt mesés történet a magányos Mátyás
királyról, a furfangos grófról - aki
szelistyei birtokára, ahol egyetlen férfi
sincs, mert mindet elvitette a király kato-
nának, munkaerőt akar szerezni, ezért a
csúnya szelistyei asszonyok helyett vá-
logatott szép lányokat küld küldöttség-be
a királyhoz -, a gróf ifjú hitveséről, aki
nemcsak szép, de okos is, és úgy intézi a
dolgokat, hogy mindenki megkap-ja, amit
szeretne, ő a férjét, a király a
tisztánlátását, Szelistye a rusnya, de
munkabíró férfiakat, nem olyan felhőtlen,
mint amilyennek az első pillanatban
látszik. A szerző már emigrációba
kényszerült, amikor a német fasizmus
európai inváziójának küszöbén e darab-
jában máig érvényesen leírja: „elátkozott
fajok pedig nincsenek!", és bármily
boldognak tűnik is a Férfiakat Szelistyének
befejezése, keserű ez a boldogság, hiszen
még egy olyan világban is, amelyben
Mátyás, tehát egy jó és igazságos király
uralkodik, csak a csalás, a hitszegés, a
korrupció árán juthat el mindenki a maga
kis céljaihoz. Hát még akkor milyen
eszközökhöz kell nyúlni, ha nem Mátyás
az uralkodó? Ebből az Ödön von Horváth-
i kettősségből, a felszín alatt meghúzódó
keserűségből a Márton János által
rendezett előadásban semmi sem valósult
meg. Az elő-adásról az Utunk kritikusa,
Marosi Péter ezt írta: „A rendező azért
állította szín-padra ezt a művet, hogy
Kolozsvár nagy szülöttje, Mátyás király
emléke előtt tisztelegjen . . . ez olvasható
ki a - többnyire a szöveg és a szövegössze-
függések ellenére kialakított - roman-
tikusan kedélyeskedő, helyenként a né-
zővel komázó stílusából." „A jelenetek
többsége beállítatlan, megoldatlan, ren-
dezőileg ötlettelen. Nem szabadna így
játszani színházat Kolozsváron. Hogy te
bejössz a jobb egyen és jókedvű vagy, te
pedig kirohansz bal kettőn, haragosan.

Ez bizony nem színház így, csak felületes
szórakoztatás." Ennél többet a budapesti
kritikus sem mondhat.

A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar
Színház azokban a napokban, amikor
eljuthattunk volna hozzájuk, csak két
monodrámát játszott - vidéken. Székely
János Dózsáját - amit Magyarországon is
többször láthattunk - Nemes Levente adta
elő, Király József pedig Tamási Áron-
novellákból összeállított műsorát mutatta
be. Ez utóbbit Székely-udvarhelyen
néztük meg. Az idős színész - nemrégiben
a budapesti tévében láthattuk a Tompa
Miklós rendezte Tamási Áron-darab, a
Hullámzó vőlegény egyik szerepében -
négy remekmívű Tamási-novellát -
Népszakértők, Himnusz egy szamárról,
Sóvidéki társasjáték és Tüzet vegyenek -
mondott el. Király József legnagyobb
sikereit éppen Tamási Áron kópés székely
figuráival aratta, tehát úgy tűnt, szinte
testére szabott az önálló est is. Am
Seprődi Kiss Attila rendezése az író
világától idegen színpadi környezetben és
stílusban szólaltatta meg a novellákat.
Kasírozott küllős kerekek népesítik be a
színpadot, ilyen kerekek szolgálnak
ülőhelyül a színésznek, ilyenek lógnak be
háttérdíszletként. Ebben a művi tárgyi
világban (Márkos András ízléstelen
munkája), a háttérben egy fiatalember ül,
és gitárral, dorombbal kísérőzenét,
zörejeket szolgáltat. A földön kiteregetve
a kották, azokat silabizálja a gyér
világításban, széttörve azt a lég-kört, amit
a színész létrehozhatna. Király József
ebben az idegen közegben nagyon
nehezen tudja megszólaltatni Tamási
Aront. Amikor székely parasztok jelennek
meg a novellákban, akkor maradéktalanul
hiteles, élményt adó, ám a novellák
lírájával, drámai ívével és filozófiájával
többnyire adós marad. (Ebben nem kis
része volt a szövegbizonytalanságnak is.)

Új színház Marosvásárhelyen

Néhány éve avatták fel Marosvásárhelyen
az új színház nagyon szép épületét, amely
a hagyományőrzés és a modernség ritka jól
sikerült ötvözete (tervezte: Constantin
Savescu). A város főteréből egy új kis teret
nyitottak, amelyet kétoldalt többszintes,
modern bevásárlóközpont keretez, a teret a
színház épülete zárja le, amit tíz-valahány
emeletes toronyházak - lakóépületek és
szálloda - karéja fog körül. A
századforduló táján épült marosvásárhelyi
köz- és magánépületekre egy a székely
kapuk



formájából elvonatkoztatott tetőszerkezet,
illetve kiugró vagy sarkos, zárt, tetős
erkélydíszítés jellemző. Ugyanez a
jellegzetesség megtalálható a színház épü-
letén és a magasházak díszítésében. Az
épületegyüttes burkolóanyagai - a nyers
kő, a speciális tégla, cserép és a vakítóan
fehér nemes vakolat - egységesen modern
hatásúak. A színház belső te-re s e m
kevésbé igényes. Az előcsarnok tágas,
mégis jól tagolt, sok-sok intim sarokkal
rendelkezik. A mélybarna faburkolat, a
külsővel azonos belső kőlábazat, a
márványpadozat, a tojáshéj alapszínű
függönyök, a melegvörös drapériák
meghitt hangulatot árasztanak. A nézőtér
arénaformájú, minden helyről tökéletesen
lehet látni hallani, a sorok emelése,
egymástól és a színpadtól való távolsága
kényelmes és ésszerű (nem úgy., mint a
győri szír háznál!), a néző-tér
belsőépítészeti díszítése azonos jellegű az
előcsarnokéval. A színpad nagy, a
kiszolgálóhelyiségek tágasak és modernek.
(Az alapkőletételtől a megnyitásig öt év
sem telt el.) Ebben a színházban
ottkétünkkor Tamási Áron Énekes madarát
játszották Tompa Miklós rendézésében,
Kocsis István Árva Bethlen Kata című
monodrámáját Kincses Elemét, a színház
magva r tagozatának vezetője rendezte,
Farkas Ibolya adta elő, G. M. Zamfirescu
Nasztaszja kisasszony című darabját pedig
Dan Alecsandrescu rendezte. A román
tagozat Ecaterina Oproiu Interjú című
drámáját (rendező: Raluca Iorga Maudrila)
és a szerb Jovan Szterija Popovics Bostanul
gaunos (Az uborkafiún, rendező: vendégként
a szabadkai ifj. Szabó István) című művét
játszotta. Zamfirescu drámáját láttuk ezek
közül. A Nasztaszja kisasszony Románia-
szerte igen kedvelt mű. A két világháború
között írt lélektani dráma az ember, ponto-
sabban a nők kiszolgáltatottsága ellen lá-
zad A prostituált Nasztaszját egy hentes
szereti, aki féktelen szenvedélyén ural-
kodni nem tudván, egy szóváltás közben
megöli a lány szerelmesét. A lány - a
környezete számára felfoghatatlan módon -
belemegy a hentessel kötendő házasságba,
de az esküvő előtti pillanatban öngyilkos
lesz, minek következtében a hentes
megőrül. A dráma többnyire kerüli a
szentimentalizmust, kemény hangú, a
lélektani realizmus eszközeivel élő munka.
Kitűnő a Kolozsvári Mircea Matcaboji
fadeszkákból összerótt kalyiba-település
díszlete. Hitelesen szólaltatja meg a
társulat a drámát, különösen Farkas Ibolya
romlottságában is tiszta címsze-

replőnője, valamint a színház új tagja-
ként bemutatkozó Biluska Annamária
vérbő, közönséges, mégis a sokat ta-
pasztaltak megértésével segítő kerítőnője
volt kiemelkedő.

Kincses Elemér két rendezése

Marosvásárhelyen működik a
Szentgyörgyi István nevét viselő
Színművészeti Intézet. Az intézet
hallgatói rend-szeresen játszanak a
közönségnek, a vizsgaelőadásaikat
folyamatosan műsoron tartják, évente
több mint száz elő-adás látható a kicsi,
de hangulatos kamaraszínházukban.
Lorca Vérnászát színészileg kissé
botladozó, de rendezőileg hatásos és jól
értelmezett, szuverén eszközökkel élő
előadásban mutatták be. Fehérre meszelt,
mozgatható deszkakerítés az egyetlen
díszlet, ami az

előadás kezdetekor zárt, kör alakban he-
lyezkedik el, az előadás során a szín-
padot keretezi, majd végül ismét össze-
zárul, képben is jelezve egy életsorsból
való menekülés reménytelen kísérletét. A
három fő helyszínen egyaránt egy asztal
és két szék a bútorzat, ám minden
helyszínen más-más színű: az anyánál
narancssárga, a menyasszonynál fekete,
Leonardónál pedig rózsaszínű. Az
esküvő előtt a nyoszolyólányok és a
vőfélyek tüzes tánc közben telehintik a
színpadot fenyőgallyakkal (a tavaszi be-
mutató idején gesztenyefalevelekkel), az
esküvői lakomához mind a három asztalt
és a székeket beállítják, az asztalokra,
azok színével azonos árnyalatú terítő
kerül. A Hold ezüstös álarcban jelenik
meg, a zöld Halál palástszerű hálót hord.
Amikor a két férfi - a vőle-

Ács Alajos (Seneca), Boér Ferenc (Néró), Bokor Ildikó (Poppea), Elekes Emma (Paulina) Kincses
Elemér drámájában



Kocsis Antal és Fülöp Zoltán (katonák), Benczédi Sándor (Spector), Ács Alajos (Seneca), Boér Ferenc
(Néró) az Ég a nap Seneca felett című előadásban (Szatmári Északi Színház Magyar Tagozata)

álomban éli át azt a napot, amikor Néró
parancsára meg kell ölnie magát, és amikor
felébred, valóban ott vannak a katonák a
paranccsal. Ezen az álombeli napon Néró
játszik Senecával, egy nap-ra visszavonja
kivégzési parancsát, kegyelmet is adna, ha
Seneca a császár szerepében be tudná
bizonyítani Néróra vonatkozó vádjait, ha
képes lenne legalább egy olyan intézkedést
megvalósítani, mely valóban Róma érdekeit
szolgálná, és nem tapadna hozzá vér. A
kísérlet nem sikerül, és a császári palástban
levő Senecát egy tanítványa Néró helyett
megöli. A dráma legélesebben fogalmazott
erkölcsi dilemmája: ki a nagyobb bűnös
Róma pusztulásában: Néró, aki bármit
megtehet, mert minden akaratát teljesítik,
vagy Seneca és a hozzá hasonlók, akik a
császár minden óhajára. igent mondanak,
minden szeszélyének tapsolnak,
mosolyognak. A dilemma feloldása a néző
feladata. A dráma minden jelenete igazi
színpadi szituáció, a figurák élő, játszható
alakok. Látszik, hogy a darab színházi
ember műve. Kemény Árpád díszlete
inkább börtönhöz hasonlít, mint római
átriumhoz. Három oldalról magas falak
veszik körül a szín-padteret, a falakon
három-három forgó-ajtó. A színpadot
élénkzöld alapszőnyeg borítja, pázsitként.
Az előjátékban Seneca Róma pusztulásán és
Néró szeszélyein kesereg, panaszainak egy
részét az ajtóréseken kiáltja ki, talán azok-
nak, akik ezek mögött a kiszámíthatatlanul
nyíló-záruló alkalmatosságok mögött
lehetnek. Majd lefekszik a zöld. gyepre, és
kezdődik a tulajdonképpeni előadás. Sötét
és üres a színpad, csak egy-egy ajtó nyílik
résre, és éles, bántó

fény vág be. Katonák hangja hallatszik,
ahogy biztatják egymást, ki mondja meg
Senecának Néró parancsát. A katonák,
majd később Seneca egyik tanítványa,
Appius szavaiból értesülünk az előzmé-
nyekről és ismerjük meg a filozófus
jellemét. Seneca tudomásul veszi a vég-
zést, és készül a halálra. Berobban Néró,
és egy szavakkal alig leírható szín-játék
kezdődik a két férfi között. Ács Alajos
nyugodt, sodrából soha ki nem hozható
Senecájával szemben Boér Ferenc Nérója
csupa ideg, rángás, remegés. Ács Alajos
többnyire nyugodtan áll vagy ül, Boér
állandóan mozog, s ha leül sem tud
nyugton maradni. A néző szimpátiája
egyértelműen Senecáé, mégis újból és
újból Néró részigazságának hatása alá
kerül. Boér Nérója hol szánnivalóan
magányos, hol utálnivalóan szeszélyes, hol
gyermekien akaratos, hol tudatosan
zsarnok, hol a tisztánlátó államférfi, hol a
hatalom cinikus és korlátlan ura. Amikor
Seneca egy napra a császári hatalom
birtokosa lesz, elküldi Nérót a piacra:
egyedül tapasztalja meg, hogyan érez,
gondolkodik a nép. Ács Alajos - Seneca -
egyedül marad a színpad jobb szélén, és
egy pillanatra enged abból a
magatartásból, amelyet a császár
nevelőjeként kényszerűen felvett: a
császár bármit tesz vagy kíván, ő
indulatait magába fojtva, mosolyogva
teljesíti. De ebben a pillanatban más
ember lett. Ács eleinte csak két-kedve
mondja magában: „Nem hittem, hogy ki
mer menni. Hisz gyáva.' De ebben a
„gyává"-ban minden gyűlölete
megfogalmazódik. Aztán egy iszonyatos
crescendo következik, amely nem is
annyira a hangerő fokozásában, mint a
belső intenzitásban és indulatban nyilvánul
meg: „Gyáva és meggondolatlan és
gyanakvó és önző és kiszámíthatatlan és
gyilkos." Hogy aztán a legvégső és
legrémesebb vádat vágja ki: „És császár."

Aztán hosszú szünet. Ács legombolja
magáról a vörös császári palástot, halkan,
minden reményét egy mondatba sűrítve -
„Ha van isten, széttépik" -, a palástot a
színpad közepén álló, császári trónusul
szolgáló karosszékre dobja. Sötét. A
következő jelenetben kiderül: a császár
egy bokor alatt kucorgott, és esze ágában
sem volt, hogy a piacra kimenjen. Ilyen
jelzésekkel, játékokkal teljesedik ki az
írott dráma. Nemcsak a főszereplők, a
mellékfigurák is kitűnően szolgálják a
drámaíró-rendező művét. Különösen a
hivatásos besúgó, Spector szerepét ját-

gény és Leonardo - összecsap, előkapják
a késüket, villan a két penge, és a Halál
rájuk borítja hálóját - nincs verekedés, a
mozgás stilizált. A menyasszony házában,
a gyászszertartáskor vörösbort hintenek,
locsolnak a fenyő-gally-szőnyegre,
Leonardo felesége magára rántja a fekete
terítőt és asztalt, minden bútor felborul.
Ezek a momentumok - ha jelzésként is -
jól illusztrálják, hogy a rendező - Kemény
Árpád díszlet- és jelmeztervező
segítségével - pontosan elemezte és
valósította meg Lorca darabjának
színdramaturgiáját. A gyászszertartás-
jelenet túlméretezésétől eltekintve feszes a
játék ritmusa. A megszólalások közötti
„szüneteket" Kincses jócskán feldúsítja
cselekvéssel, még-sem lesz túlmozgott,
túljátszott az elő-adás, sőt, éppen ezáltal
képes az intenzív feszültséget
megteremteni. A szereplőket sem
maszkkal, sem mozgással nem öregítik. A
Vőlegényt kissé femininre formáltatta a
rendező, de megmutattatta a figura
humorát is. Viszont a Menyasszony és
Leonardo alakja már-már az előadás
színészi egyensúlyát veszélyeztetően
jelentéktelenre sikerült. A
legemlékezetesebb alakítás Rácz Mária
Cselédasszonya.

A szatmári Északi Színház magyar ta-
gozata mutatta be Kincses Elemér Ég a
nap Seneca felett című drámáját, a szerző
rendezésében. A darabot a színház ma-
rosvásárhelyi vendégszereplésén láttuk. A
mű Seneca utolsó napjának eseményeit
idézi fel, ez a nap Néró és Seneca végső
összecsapásának a napja, egyben a
mindenható hatalom és a tehetetlen értel-
miségi humanizmus filozofikus kon-
frontációjának alkalma. Seneca mintegy



szó Benczédi Sándor, a szabályzat betűje
mögött a kiskapukat Seneca érdekében
megtaláló Vicius szerepében Kisfalussy
Bálint, valamint Seneca feleségének,
Paulinának a tiszta szeretetet fel-mutató,
passzív szerepében Elekes Emma remekel.

Harag György próbál
Kolozsváron egy elsődrámás szerző
darabját rendezi Harag György.
Két próbáját láthattuk, egy
rendelkezőpróbának megfelelő részpróbát
és egy első díszletes összpróbát. Csiki
László fiatal költi, novellista; Öreg h á z
című darabja a novellákbeli
élményanyagnak summázata. A színmű
egy elárvult kisvárosi házban játszódik, és
három generáció viszonyáról szól. Egy
hajdani hivatásos katonatisztből
kommunistává váló funkcionárius - aki, ha
a korparancs úgy kívánta, apja műhelyén
kezdte a kollektivizálást, akit szülővárosa
éveken át rettegett, aki magas beosztása
ellenére sem szerzett magának semmit,
aki, mi-közben a közért dolgozott,
szétzilálta a magánéletét - anyja halálakor
hazaérkezik városába. Nyugdíjazták, itt az
ideje, hogy életével szembenézzen. Ehhez
évtizedek óta nem látott mérnök fiát hívja
segítségül, és kéretlenül csatlakozik e
számvetéskészítéshez a városka néhány
forrófejű tizen-huszonévese, valamint 1

Fiú újdonsült menyasszonya. Az Apa és a
Fiú két külön világ, hosszú ideig
képtelenek szót érteni egymással. Az Apa
le akar telepedni az Öreg házban, és ezzel
a gesztussal még egyszer megmérkőzni a
városka közvéleményével, hogy végre
legyőzze a vele szemben táplált ellen-
érzéseket. A Fiúnak sem az apa, sem a
ház. sem a városka nem jelent semmit.

Mégis, együttlétük egyre inkább haso-
nítja egymáshoz őket. Végül - a sors
keserű grimaszaként sem az egymáshoz
melegedésből, sem a városka kihívásából
nem lesz semmi: a házat szanálni fogják,
tehát inkább eladják egy módos román
parasztnak, aki mint ház-tulajdonos ezután
már városlakó lesz, és a szanálás után
majd modern lakást kap. A Fiú elmegy,
máshol akarja élni az életét, az Apa pedig
belefekszik a családi ágyba, belevész a
szobát elborító kacattömegbe.

A funkcionárius megtérésének sab-
lontörténete nem kínálkozott túl érde-
kesnek, s láthatóan drámai akció is alig
van a darabban. Mégis a rendkívül
plasztikus figurák, az általuk kép-

viselt hiteles életutak és a mű atmoszférája
különös drámát ígér. Harag György a
realista darab nagy részét egy szürrealista
világba emelte át, az így kialakult két
réteg - az Apa és a Fiú viaskodása, illetve
az emlékképekként értelmezett
betétjelenetek formailag is egymásnak
feszülnek.

A nagyméretű színpad telis-tele van
zsúfolva bútorokkal, kacatokkal, lim-
lommal. Évtizedes porréteget idéző szürke
szín fed mindent, k i v é v e e g y ócska vas-
és egy szép rézágyat. A kredenceken,
komódokon, szekrényeken
megpimpósodott befőttek, elkép-
zelhetetlenül sok, rég nem használt tárgy a
mozsártól és a kávédarálótól kezdve a
kurblis-tölcséres gramofonig. A bútorok
szürkéjével azonos árnya-latú, tépett
tüllcafatok-rongyok lógnak mindenüt;
mint egy óriásira méretezett
pókhálószövevény, úgy borítja el a
színpadot ez a tüllerdő. Ebben a térben
alig van mozgásra, járásra való hely, a
bútorok között, mögött hol itt, hol ott
jelenhet meg egy-egy alak, a múlt egy-egy
árnya, a család rég halott vagy élve is
tetszhalott tagjai. Ez a képzőművészeti
jellegű keret, amely kopottságában és
csúnyaságában egyszerre árasztja az
elmúlás szomorúságát és egy életforma
nosztalgiáját, meghatározza a játék
stílusát. (A díszlet Tóth László munkája.)

Ezt a stílust jól érzékelteti az a jelenet,
amelyben a két férfi felidézi Rebeka né-ni
leánykérésének történetét. A két ma-
gányos férfit az Apa egyik nagynénje, a
pártában maradt Rebeka gondozza, enni
hoz nekik, mos rájuk. Most is meg-
érkezik, porcelán tálban levest hoz,
megterít, és a félig széteső ebédlőasztalon,
a lim-lomok között egy ősöreg
menyasszonyi ruhát fedez fel. A nászos-
fehér ruhát, fátylat felveszi az utcai
öltözékére, és az ebéd előtti ünnepi
csendben az Apa és Rebeka emlékezni
kezd. Az Apa - Vadász Zoltán - az
asztalfőn ül, szemben a nézők-kel, tőle
rendezői jobbra a Fiú - Héjja Sándor -,
balra Rebeka Bereczky Júlia. Az Apa lesz
Rebeka apja, Rebeka marad, aki volt, és a
Fiú eleinte húzódozva, később egyre
önfeledtebben beleéli ma-gát a család
rangjához méltatlan leány-kérő szerepébe.
Az Apa és Rebeka átélte a felidézett
eseményeket, tehát azonnal hullámhosszt
vált, és a múltban él. A Fiú azonban a
kettejük által kialakított pillanatnyi
szituációkhoz kénytelen igazodni, s hol
szinkronba kerül velük, hol elmarad tőlük.
Elmaradása őket is

kizökkenti a játékból, és ez a furcsa múlt-
jelen vibrálás groteszk színezetet ad az
alapvetően tragikus jellegű szituációnak.
A játékot végül egy nagy táncjelenet oldja
fel, a Fiú és Rebeka a sikertelen
leánykérési ceremónia után keringőzni
kezd ekkorra már a Fiú is tökéletes
partnerré vált -, végtelenül lassan szinte
szállnak, nem is táncolnak. A külvilág
ébreszti fel őket, széthull az álomvilág,
amelybe kortól, pástállástól,
meggyőződéstől függetlenül mindannyian
elandalodtak.

Harag Györgyöt úgy szokták emlegetni,
mint aki állandóan látomásait rendezi
meg, tehát - hogy úgy mondjuk - a
rendezői színház megtestesítője. Sokan
hajlamosak arra is, hogy ezt a rendezői
diktatúrával azonosítsák. Ha-rag próbán
látott munkamódszere azonban nem ezt a
diktatorikus képet igazolja. Az a
részpróba, amelyen a harmadik felvonás
beállítása folyt, inkább baráti
beszélgetésre hasonlított, mint ren-
delkezőpróbára. A színészek a szó valódi
értelmében egyenrangú partnerei a
rendezőnek. A felvonáskezdetkor például
a magába roskadt Apát két fiatalember
keresi föl. A permanens forradalomról, a
frizsider-szocializmus veszélyeiről
szónokolnak, és arra kérik mint régi
harcost, segítsen, legyen a szó-szólójuk,
ugyanakkor adja oda nekik klubnak,
gyülekezőhelynek a hazát. Lapos,
életidegen a szöveg, a két fiatal színész -
Sata Árpád és László Zoltán - csak
kínlódik. A próba leáll, Vadász Zoltán és a
többiek a rendezővel áll-vetve bizonygatják,
hogy a darab más részével szemben ez a
jelenet hazug. Sata Árpád azt is elmondja,
mi az, ami őt és generációját bosszantja az
idősebbek viselkedésében, és miért nem a
permanens forradalom és a frizsider-
szocializmus a reális gond ma
Romániában. Parázs vita kerekedik, Harag
egy ideig hagyja a vitát, majd a
dramaturgért meneszt, és kész a döntés: a
szerző dolgozza át a jelenetet. De a
felvonás többi jelenetében is ez a közös
gondolkodás jellemző a munkájukra. És
még valami: a tökéletes összhang színész
és rendező között. A színészek legtöbbje
már akkor érzi, mit akar a rendező, amikor
az még csak szólni készül, és a rendező is
félszavakkal, mimikával instruál. Kivéve
azokat a pontokat, amikor a megoldás nem
a színészi munkából, hanem a színi hatás
más elemeiből alakul ki. Jól megfi-
gyelhető volt, hogy Harag keze alatt
hogyan lesz a szövegből előadás. Pél-



dául a szöveg szerint a rokonok megje-
lenése jelen idejű esemény, a felvonás
adott pontján bekopog az Apa másik
nagynénje, Gizella - Török Katalin - és
férje, Bandi - Barkó György. Vadász a bal
oldali vaságyon, Héjja az asztalnál ül.
Reális szituációban a két szereplő be-
lépését le kellene reagálni, de a két férfi -
az előző összecsapásaikból következően -
olyan állapotba került, hogy képtelenség
visszaköszönni, hellyel kínálni, udvariasan
fogadni az öreg házas-párt. Arról nem is
beszélve, hogy az előző felvonásokban a
rokonok megjelenése már kapott bizonyos
szürreális árnyalatot, tehát nyilvánvaló: azt
a tendenciát kell elmélyíteni. Így hát
Harag Héjját - az előző jelenet indulatában
- eltünteti a bútorok között, Vadászt pedig
arra az ágyra fekteti, amelyen az Apa
anyja halt meg. Az Apa kimerülten
fekszik, amikor bejön a házaspár,
köszönésükre természetesen nincs rea-
gálás, sem udvarias hellyel kínálás, lé-
giesen, mégis öregesen tipegnek be, té-
tován közelítenek az ágyhoz, s mint egy
ravatalnál mondják el panaszaikat, zsör-
tölődésüket, hogy aztán jelenetük végén a
bútorok közül előlépő Fiú széttörje az
álomszerű varázst. A módosított jelenet
megoldását a kezdőpont beállításával
csupán vázolta a rendező, a színészek
magától értetődő természetességgel tették
kerekké az epizódot.

Külön tanulmányt érdemelne az a mód,
ahogy Harag György a színészek-kel
dolgozik. A két fiatalember felvonás eleji
távozása után, de a házat megvásárolni
szándékozó paraszt megérkezése előtt
zaklatott állapotban van a két férfi, mivel
közéjük, elválasztó erőként belépett a Fiú
menyasszonya is. Vadásznak egy
körülbelül húszmondatos monológja van.
Harag azt kívánta, hogy Vadász ne
folyamatosan mondja a monológot, hanem
szedje szét mondatokra, és minden mondat
másra vonatkozzék, más állapotot
tükrözzön. Vadász ezt lejelzi, de láthatólag
nincs az ötlettől elragadtatva, hiszen egy
hatásos megszólalás lehetőségétől üti el a
rendező. Am Harag nem hagy békét neki,
különböző ürügyekkel újra és újra neki-
lendülnek a részletnek, mindaddig, míg
Vadász is ráérez a megoldás számára is
kielégítő, színészileg talán nehezebb, de
igazabb variánsára. Nem veszekedtek, nem
kiabáltak, de a szelíd erőszak győzött.
Nem a színész ellenében, hanem a
színészért, természetesen a darab egysé-
gének érdekében is.

Másképpen dolgozott Harag Pásztor
Jánossal, a Vevő alakítójával. Tőle azt
kérte, hogy kívül-belül mozdíthatatlan-
nak ábrázolja a figurát, olyannak, akinek
hosszú idő kell, míg egy mondatot fel-fog,
de ez a mozdíthatatlanság ugyan-akkor
valami félelmetes erőt is takarjon. A
színész nagydarab, bajuszos férfi. Vállát
kissé felhúzva és megmerevítve, nyakát
enyhén hátraszegve és a válla közé
behúzva egy pillanat alatt hozta a figura
külső megjelenítését, ám a belső nehéz-
kességgel nem boldogult. Minden meg-
szólalása azonnali válasz volt, állandóan
kieresztett nyakának merevsége, könnye-
dén forgatta a fejét, valahányszor körül-
nézett a szobában. Harag gyötörte: csak a
szem lassú mozgásával vagy az egész
törzs elfordításával szemlélődjön, szünet a
válasz előtt és így tovább. Ugyanakkor
Vadászt is instruálta, szinte hergelte, hogy
minél tudálékosabban, nehezítve a Vevő
dolgát mondja a maga szövegét. És a két
színész lassan összecsiszolódott, s már a
kezdeti részpróbán félelmetessé vált a két
ember csendes harca, amelyben az Apát
megalázza ez az eladási aktus, a Vevő
pedig már akkor birtokon belül érzi
magát, amikor a színre lép.

A próba egy parányi, körülbelül 4X 5
méteres szobában, jelzett bútorok között
folyt. Másnap, amikor a nagyjából
bedíszletezett színpadon ismét végig-
mentek a felvonáson, sok minden módo-
sult az előzetesen elképzelthez képest. A
színészek attól, hogy az első két fel-vonás
lendületével futhattak neki a har-
madiknak, számos részletet másként
csináltak, mint ahogy azt az előző nap
kipróbálták. A maguk belső öntörvényű
fejlődése szabta meg játékukat, és sok
apró részlet, ami a próbateremben jónak
tűnt, itt érthetően megváltozott. Harag
György azonban csak akkor állította le a
megváltozott variációkat, amikor azok
ellentétbe kerültek a darab egészéből vagy
az előző jelenetekből következő
tendenciákkal. Hagyta, a színészek tapo-
gatózzanak, kiszabadulva a próbaterem
szűkösségéből, mit lehet csinálni a szín-
padon. S a színészek éltek is a lehetőség-
gel, élvezték a játékot.

Ez a próba a bemutató előtt jó két héttel
volt, tehát egy viszonylag nyitott, sok-felé
fejlődő stádiumában láthattuk a pro-
dukciót. Lehet, hogy a kész előadás csak
nyomait viseli majd a látottaknak. Mégis,
utunk legtanulságosabb és leg-
élvezetesebb élménye volt ez a két próba.

KÖRÖSPATAKI KISS SÁNDOR

Színészek fényben
és árnyékban

Equity
A középkori Londonban minden szak-ma
egész utcát foglalt el magának. Ma már
nincs nyergesek, szűcsök, kádárok utcája,
de a hagyomány átnőtt a jelenbe: a
gyémántcsiszolók, az ezüstművesek és az
orvosok külön házsorai a mai Londonban
is megtalálhatók. Arról már nem szól a
fáma, hogyan került a színész-szövetség,
az Equity a drága orvosi magánrendelők
közé.

Az angol Equity sajátossága, hogy
egyben művészeti szövetség és szakszer-
vezet is. Érdekvédelmi munkájának
eredményességét ugyan tagjai sokszor
vitatják: a tőkés gazdaság törvényei
érvényesülnek ebben a szakmában is, ahol
mintegy huszonháromezer művészt
tartanak számon. Az igényekhez képest a
színművész-„túltermelés" három-négy-
szeres, így nem csoda, ha a nehezen ki-
harcolt minimálbér alatta marad a legtöbb
szakma alsó bérszintjének.

Az Equity 1929-ben alakult, de csak
1940-ben lett tagszervezete a Trades
Union Congressnek, az angol szakszer-
vezeti főtanácsnak. Az első tíz évben
inkább szakmai szövetségként működött.

Az Equity történetének sajátos - a
kezdetektől máig jellemző - vonása, hogy
a színészeken kívül tagjai a cirkusz és a
varieté művészei, az operaénekesek és a
táncosok. Így előfordulhat ma is, hogy
egy kardnyelő vagy egy has-táncosnő -
Equity-tagsága révén - színészi feladatot
kap filmben vagy a televízióban.
Ugyanakkor egy friss diplomás színész
három éves színiakadémiával a háta
mögött sem kaphatja meg a szerepet, mert
Equity-tagságáért csak bizonyos időn át
folytatott színházi munka után
folyamodhat.

Az elmúlt évtizedekben az Equity
hatalma jelentősen megnőtt, a Művészeti
Tanáccsal együtt a legnagyobb befolyású
szervezet, hatása mindenre kiterjed, ami
az angol színházi életben történik.

Az Equity fizetett tisztviselőkből és a
tagság köréből választott Tanácsból áll.
Ennek tagjai fizetést nem kapnak. Bár a
Tanácsot évente újraválasztják, bi-


