
vendégjátékok
vételes színpadérzékében. De ez itt na-
gyon kevés. Dumas olyan felszínes szerző,
akit csak nagyon jó, nagyon ki-dolgozott
előadásban képzelhetünk el. A gondolat
hiányát csak bravúros szak-mai elővezetés
pótolhatja. Amikor viszont már ez is
hiányzik, semmiféle érzelgés, példázat
nem segít. Ekkor mutatja meg igazi arcát a
félvilági nő. Nagyvilági csillogását
elveszíti, arcfestéke elmázolódik - már
nem hölgy, de sajnos nem is lotyó, ahhoz
még mindig túl előkelő, ráadásul amatőr is
e szak-mában. Nincs szomorúbb az
ürességnél, illetve a semmitmondásnak
ama fajánál, melyet szenvelgéssel
próbálnak el-adni. Mert nem az a
legszomorúbb, ha a kultúra, a szerelem s
egyéb magasztos dolgok áruvá válnak
hanem sokkal inkább az, ha ezen áruvá
alacsonyított nemes ideák inkurrens, tehát
eladhatatlan árukká válnak. Dumas leg-
alább ismerte a közönséget, tudta, a
nézőtéren szívesen fogyasztják a másod-
osztályú, romantikus bóvlit. Ki tudja, a
mostani előadás alkotói kikre számítottak.
A kérdés azért jogos, mert Sík Ferenc
rendezése még azt a csipetnyi
szellemességet is száműzte A kaméliás
hölgyből, mely érdekessé, élvezhető tár-
salgási művé tette a darabot, mely ily
módon legalább korának pikáns realista
hírnöke volt. Környezet és frappánsan
megoldott epizodisták nélkül azért
mégsem igazi a kaméliás hölgy.

Ebben az előadásban Hernádi Judit
teljesen egyedül viseli e tartalmatlanul
realista mű terheit. Teljesítményét szí-
vesen regisztráljuk, bár alakítása még-sem
pótolhatja az előadást, mely a Játék-
színben a lehető leglaposabb keretek
között zajlik. Fellengzősen unalmas
díszletek között, fantáziátlan alakításoktól
övezve. Gautier Margit áldrámáját
súlyosbítja az a körülmény, hogy partnerei
csupán hangsúlytalanul végszavaznak
boldogtalan köhécseléséhez, mely a
kemény modern időkben már a szimpla
hörghurut diagnosztizálásához is kevés.

Dumas: A kaméliás hölgy (Játékszín)
Fordította: Szemere Attila. Rendező: Sík

Ferenc. Jelmeztervező: Kemenes Fanny.
Díszlettervező: Jánosa Lajos. A rendező
munka-társa: Tatár Eszter.

Szereplők: Gálffi László, Szabó Sándor,
Bregyán Péter, Benkóczy Zoltán, Balogh
Bodor Attila, Szokolay Ottó, Deák B.
Ferenc, Bicskey Károly, Hernádi Judit,
Tóth Enikő, Soós Edit, Komlóssy Erzsé-
bet, Sír Kati, Molnár Mózes, Faluhelyi
Magda.
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Hídverők

A sepsiszentgyörgyí
Állami Magyar Színház vendégjátéka

Jól válogatott a sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház, amikor magyarországi
vendégjátékára összeállította műsorát. A
veszprémi Petőfi Szín-házzal kialakított
példásan kitűnő kapcsolatai
eredményeként ötödször járt a színház
Magyarországon, tehát ismerősként
fogadták a nézők a társulatot. Így nem a
bemutatkozó látogatásokkor szokásos
reprezentatív műsort kellett kínálniuk,
hanem működésük lényegé-ről adhattak
keresztmetszetet.

A nemzetiségi színházaknak - működ-
jenek azok Romániában, Csehszlovákiá-
ban vagy Jugoszláviában (hogy a magyar
példánál maradjunk) - első számú köte-
lessége az anyanyelv ápolása, a nemzeti
kultúra terjesztése. Ugyanakkor az sem
elhanyagolható kötelességük, hogy az oly
sokszor és joggal emlegetett híd-
szerepnek eleget tegyenek, s annak az
országnak a kultúráját is közvetítsék,
amelynek területén élnek és dolgoznak.
Ennek a kettős programnak a jegyében
mutatta be a sepsiszentgyörgyi színház a
vendégjáték két fő művét, Sütő András A
szuzai menyegzőjét, s a román klasszikus
szerző, Caragiale A z elveszett levelét,

illetve kiegészítő programként Balázs
Évának Farkas Árpád verseiből készült
előadóestjét.

A híd-szerep azonban nem szűkíthető le
a műsorpolitikai meggondolásokra, nem
csupán a két kultúra értékeinek fel-
mutatása fontos. Ha csak az anyanyelv
óvása, ápolása szabja meg egy színház
koncepcióját, az előbb-utóbb művészi-
gondolati beszűküléshez vezethet. A híd-
szerep azt is jelenti, hogy kétféle
színházkultúra stiláris, formai sajátos-
ságainak közvetítőivé is kell válniuk az
erre a szerepre hivatott színházaknak. E
színházak két kultúra hatókörében élnek
és működnek, és hosszú távon
elképzelhetetlen, s a művészet lényegétől
idegen az e hatások valamelyikét
kirekesztő magatartás. Márpedig a legtöbb
határainkon túl működő színház művészi
arculatára kis hatással van országának
színházművészete. A sepsiszentgyörgyiek
vendégjátéka e szem-pontból is tanulságos
volt: harmadik

darabként olyan Woyzeck-előadást mu-
tattak be, amely kétségtelenül is köz-
vetlenül magán viseli a román színház
legjobb újító egyéniségeinek hatását.

Az elveszett levél

Caragiale darabja nem veszít aktualitá-
sából. A majd' százéves vígjáték állandó
műsordarabja a román színházaknak. A
világirodalom egyik legjobb szatíráját a
magyar közönség is ismeri, hiszen
számos színházunk játszotta, illetve jó
néhány romániai magyar színház, a bu-
karesti Bulandra Színház, illetve legutóbb
a nagyváradi színház román tagozata
vendégjátékának műsorán szerepelt.

Egy szerelmi kapcsolat viszontagsá-
gainak, egy elveszett, kompromittáló
szerelmes levél körüli bonyodalmak
hátterében, egy román kisváros választási
hadjárata során napfényre kerülő közéleti
hitványságok - csalás, zsarolás,
sikkasztás, manipuláció - egész sorát
mutatja be Caragiale. Ugyanakkor a
pártok közötti hatalmi harcok valódi
természetének analízisét is adja, kimond-
va azt, mily kisszerű a helyi pártocskák
viszálykodása ott, ahol mindent a köz-
ponti hatalom döntése irányít. A városka
lakói képviselőjüket nem két (ön) jelölt
közül választhatják, hanem csak arra az
egyetlen jelöltre szavazhatnak, akit a
fővárosból küldenek. De ennek se a
politikához, se a városkához semmi köze
sincs, csak meg nem határozható érdemei
vannak.

Ez a keserű komédia többféle kibontási
lehetőséget kínál a színrevivőknek; a
levél körüli bonyodalmak hangsúlyozása
a konvencionális társalgási vígjáték, a
közéleti visszaélések ábrázolása a szatíra
műfaját igényli inkább. Az esetek
többségében persze nem e szélsőséges
megközelítéseket választják a rendezők.
Az előadások leginkább abban kü-
lönböznek egymástól, hogy a szatíra és a
társalgási vígjáték arányát hogyan kom-
ponálják meg bennük.

Seprődi Kiss Attila a városka köz-életi
arculatának megrajzolását tekintette a
legfontosabbnak. E mellett a szerelmi
szál éppen úgy háttérbe szorult, mint a
fővárosi küldött, Agamemnon Dan-
danache megjelenése. Így a darab kulcs-
jelenetei a választással kapcsolatos jele-
netek lettek, s az előadás csúcsát - a dra-
maturgiai felépítéssel összhangban, de
még hangsúlyozottabban - a harmadik
felvonás, a választási gyűlés jelentette. A
darab három szálát megjelenítő sze-



replők eltérő játékstílust képviseltek, az
előadás egészének stílusát a közéleti
konfliktust hordozó szereplők határozták
meg. Ezek a szereplők harsány,
túlzásoktól sem mentes, a karikírozás
eszközeivel is élő módszerrel építették fel
figurájukat. Hozzájuk képest a bo-
nyodalom középpontjában álló asszony,
Zoe Trahanache a társalgási dráma, a
küldött viszont a hagyományos víg-játék
stílusát képviselte.

Mircea Ribinischi kör alaprajzú, jelzett
csúcsos tetővel fedett díszlete egy-szerre
szolgált a különböző szobabelsők
jelzésére s az utolsó felvonás szabadtéri
jeleneteinek helyszínéül, jelmezei pedig
szigorúan a múlt század végét jelezték. A
rendező a kitűnő képi keretben jó
ritmusú, bár kissé lassú tempójú és
részletező előadást teremtett. A térszer-
vező, színészvezető munkájában is ki-
fejeződött, melyik jeleneteket tartotta
koncepciója szempontjából fontosaknak,
melyikeket kevésbé annak. Az utóbbiak-
ban nem egy következetlenség, felüle-
tesség is felfedezhető volt. Hogy csak
egyet említsek: Catavencu, az ellenzék
képviselőjelöltje előtt letagadják Tipa-
tescut, a hivatalos jelöltet, ám a fogason,
ahová a vendég felteszi a kalapját, ott van
a házigazdáé is - de e z t a színész
egyáltalán nem reagálja le. Ez a parányi
epizód egy sajátos ellentmondásra is
rávilágít: míg a színészek játéka rész-
letező, aprólékosan kidolgozott, a játé-
kosok partnerükre kevésbé figyelnek, a
kapcsolattartás elnagyolt. (Ez a másik két
előadásban is többé-kevésbé jellemezte a
színészek játékát, de azok-nál a
daraboknál ez kevésbé szemet szúró, itt
jól megfigyelhető volt.)

A szuzai menyegző

Sütő András egy nyilatkozatában így
szólt az asszimilációról: „A természetes-
nek minősített asszimiláció mindenkori
folyamata nyilván a jövőnek is érthető-
indokolható jelensége marad. A mester-
ségesen » elősegítette, az erőszakolt azon-
ban mindinkább szembe találja magát
a nemzetiségek törvényszerű eszméle-
tével, a sajátosság méltóságának erősödő
tudatával". Az „erőszakolt" asszimilá-
cióról, a „sajátosság méltóságának erő-
tudatáról" írta meg Sütő András

A s z u z a i m e n y e g z ő című drámáját. A
darabot bemutatták Kolozsvárott, nálunk,
a Nemzeti Színházban, s most a
sepsiszentgyörgyi színház előadásában is
láthattuk.

Seprődi Kiss Attila egyértelműen
tragédiának fogta föl a drámát. A leigázott
s a Nagy Sándor és a görögök be-
olvasztási kísérleteivel fenyegetett per-
zsák tragédiájának. Ám ez a koncepció
nem vihető következetesen végig a dara-
bon, bár ténylegesen ez a központi
gondolata Sütő művének is, de ez nem
mindig nyílt összeütközésekben, inkább
rejtetten, áttételesen jelenik meg. A cse-
lekmény középpontjában ugyanis nem a
perzsák, hanem a görög Parmenion áll. A
szerző Parmenion tragédiájában azt
mutatja be, hogy az uralkodó második
énjéből, a hatalom kegyeltjéből mi-ként
lesz kegyvesztett, bukott ember. Két erő
idézi elő a változást: egyrészt a barátot,
Alexandroszt istenné avatják, s ebben a
helyzetben egyre kevésbé maradhat fenn a
két férfi közötti emberi kapcsolat,
másrészt Parmenion és a szuzai tömeges
nászra neki kiosztott menyasszonyjelölt -
a görögöknek egyedül ellenálló Bétisz
lánya - Éanna között igaz vonzalom,
szerelem szövődik. Parmenion tragikus
vétsége a naivság; hisz abban, hogy
áthidalhatja a behódolást megtagadó
perzsák és az is-

Jelenet Az elveszett levél című Caragiale-vígjátékból (sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház)

Sütő András: A szuzai menyegző (sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház) (Győry András, Visky
Árpád és Orbán Károly) (MTI fotó - Ruzsonyi Gábor felvételei)



tenséggé vált Alexandrosz közötti szaka-
dékot, hogy egyszerre tud két urat szol-
gálni, hogy két népnek lehet a tagja.

Ehhez az egyéni drámához képest
háttérbe szorul a perzsák ellenállása.
Ugyanakkor a meg nem alkuvó perzsa
vezér, Bétisz - a különösen sikerült írói
megformálás, a figura igazsága miatt - a
darab második súlypontjává válik. Így
végül három részre szakad a darab: az
udvari jelenetekre, Parmenion és Éanna
szerelmi epizódjaira és Bétisz
monológjaira. Az első két szál között
Parmenion személye az össze-kötő
kapocs, így ezek a jelenetek lazán
egymásra vonatkoztathatók. Ám a Bétisz-
szál elkülönül a darab egészétől.

Ezt a dramaturgiai buktatót egyetlen
előadás sem tudta teljesen kiküszöböl-ni.
Annak megfelelően, hogy a mű melyik
rétegét erősítették fel, ütközött ki ez az
ellentmondásosság erősebben vagy
gyengébben. A három réteg leginkább a
sepsiszentgyörgyiek előadásában vált szét.
Ez részben abból következett, hogy a
rendező a perzsák tragédiáját tekintette a
dráma gerincének, részben abból, hogy a
legteljesebben ez az előadás bontotta ki a
szerelmi szálat.

A rendezői szándékot tökéletesen ki-
fejezte Kemény Árpád impozáns és
önmagában is jelentéssel bíró díszlete. Ez
a díszlet árnyaltan és sokféleképpen
sugallta a bezártságot, a determináltságot.
Hatalmas, több emeletnyi magas
deszkapalánk vette körül a színpadot, a tér
több szintes, erősen tagolt volt, a
díszletfalhoz hátul ketrecek simultak,
benne szorongtak a menyegzőre össze-
gyűjtött nők. Ez a tér azt a hatást kel-tette,
mintha egy minden irányban belát-hatatlan
kiterjedésű rendszer belsejében lennénk, a
szereplők jobbra és balra, fel és le (a
zenekari árok felé) egyaránt megszabott
rend szerint közlekedhetnek. Ebbe a térbe
helyezték el Bétisz várának díszletjelzését:
a vesszőfonadékból készült falakat, s
eléjük, kis dobogóra, egy faragott, díszes
széket. Az udvari jelenetek embertelenül
rideg környezetével szemben Bétisz
jeleneteinek díszlete emberi léptékű volt, a
tárgyak megmunkálása a kézműves
termékek szépségét sugározta.

A dráma dramaturgiai, illetve az
előadás rendezői ellentmondásait legin-
kább a színészi alakításokon lehetett le-
mérni. Visky Árpád - aki mindhárom
darab főszerepét játszotta -- Parmenion-
ként visszafogottan játszott, különösen

Éannával való jeleneteiben, s ezáltal is
csökkent a figura súlya az előadásban. A
legerősebb színpadi jelenléte Bétisz
szerepében Zsoldos Árpádnak és Kal-
liszthenész, a történész szerepében Nemes
Leventének volt, s ez eleve meg-szabta az
előadásnak a darabhoz viszonyított belső
arányeltolódását.

Woyzeck

Tompa Gábor most végezte el a főiskolát
Bukarestben. A fiatalsága és az a tény,
hogy elsősorban a román színház stílusa
hatott rá, alapvetően meghatározta a
rendező Woyzeck-koncepcióját.

Mielőtt a tényleges produkció elkez-
dődött volna, a nézők a színház parányi
előcsarnokában zsúfolódtak össze. Az
előcsarnok közepén üvegkalitkában
tartózkodott az apátiába süllyedt Woy-
zeck, s a körülötte lévő nézők érdeklődő
és értetlen, gunyoros és együttérző pil-
lantásainak, szellemeskedő és türelmet-
len, zavart leplező és baráti megjegy-
zéseinek kereszttüzében néha egy kis
borsót evett, máskor egykedvűen bámult
ki a falon. Amikor a Woyzeck iránti
érdeklődés lanyhulni kezdett, dísz-
lépésben masírozó katonák törtek utat a
tömegben, megjelent az Orvos és
megvizsgálta a nézők egyikét-másikát,
feltűnt a Kapitány és az Ezreddobos, s a
szereplők elől ide-oda kitérni igyekvő
emberek gyűrűjén átfurakodott, majd
eltűnt a nézőtér homályában Marie is. A
meglehetősen hosszúra nyúlt előjáték után
mehetett csak be a közönség a nézőtérre,
ahol a nyitott színpadon körbemenetelő
katonák látványa fogadta.

S elkezdődött egy rendkívül kegyet-len
játék, amelynek középpontjában nem
Woyzeck egyéni tragédiája állt, hanem a
militarizmus, a katonai drill képében
megjelenő személytelen és embertelen
manipulációs gépezet, amelynek csak
egyik áldozata Woyzeck. A rendező szinte
minden olyan színpadi hatáselemet ismer,
amelyet az elmúlt néhány évben az
avantgarde színházi irányzatok
kikísérleteztek, s ezek nagy részét fel is
használta. Az eszközök sokfélesége egy
idő után azonban nem erősítette a nézőt
lerohanó színpadi hatásrendszer kitel-
jesedését, hanem az egyik megoldás
kioltotta a másikat. Tompa Gábor a
színpadi effektusokat időtartamukban és
intenzitásukban az elviselhetőség ha-
táráig fokozta, ez a monotonitás szintén
fokozatosan vesztett a hatásából.

De önmagukban félelmetes és kitű-nő
jelenetek születtek, hogy csak a leg-
emlékezetesebbet idézzem: Woyzeck és
barátja, Andres dolgoznak. A színpad
elején, baloldalt áll Woyzeck, jobboldalt
Andres, s egy vízzel teli vödröt kell
vinniük egymáshoz. Woyzeck fel-kapja a
vödröt, és kemény, földhöz csapott
léptekkel odagyalogol vele Andreshez,
leteszi az orra elé, megfordul és
visszamenetel. Ekkor Andres fogja meg a
vödröt, és ugyanígy átviszi Woyzeckhez.
Ez a szótlan ide-oda gyaloglás hosszú-
hosszú percekig tart. A katonák egyre
nehezebben cipelik az egyre könynyebb
vödröt - hiszen útközben ki-loccsant
belőle a víz egy része -, meg-roggyan a
térdük, zihálnak, vánszorog-nak. Végül
Woyzeck lecsapja a vödröt, s a maradék
víz kiömlik a színpadra, a nézőtérre. A
vizet természetesen Woyzecknek kell a
következő jelenetben feltörölni.
Hallatlanul erős ez a jelenet, mely az
értelmetlen, személyiséget nyomorító
tevékenység, a kiszolgáltatottság és
megalázottság, az elfojtott indulatok
robbanásig fokozódását és levezetésé-nek
irányított és ellenőrzött folyamatait fejezi
ki.

A rendező által megkívánt intenzív
színészi jelenlét - s ezen belül a pontosan
koreografált, gépiesen végrehajtandó
mozgások, az expresszív hangkeltés és
szövegmondás - a színház, sőt az erdélyi
magyar színházak stílusától gyökeresen
elütő feladatot jelentett a színészeknek.
(Valljuk be, hazai színházaink zömében
is az lett volna!) Ennek természetesen
nem mindenki tudott egyforma
érzékenységgel megfelelni. Visky Árpád
(Woyzeck) és Orbán Károly (Doktor)
hibátlanul beszélik ezt a színházi nyel-vet
is, a többiek is hallatlanul fegyelmezetten
hajtották végre feladataikat.

Ennek az előadásnak számos - főleg a
túlzásokból adódó -- megoldatlan részlete
van, s az egész megkomponálásával is
lehet vitatkozni. De mégsem a hibák és
erények regisztrálása a leglényegesebb,
hanem annak kifejezése, hogy a színház -
és nemcsak a sepsiszentgyörgyi, hanem
minden nemzetiségi területen élő színház
- számára milyen élet-bevágóan fontos az
a fajta megújító munka, amilyen a Tompa
Gábor rendez-te Büchner-darab, a
Woyzeck.


