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Múló évek -
feltörő emlékek

A romániai magyar színművészeti
oktatás negyven éve

A múló évekkel egyenes arányban soka-
sodnak emlékeink. Ezeknek nem szabad
foszlányokká tépődniök, helyükre kell
kerülniök, különösen akkor, ha az egyéni
élet, a közélet valamilyen területével volt
szüntelen kapcsolatban. Ezeket az emlé-
keket, nagy idők különös sorsformáló
élményeit próbálom meg helyükre tenni,
rendszerezni.

Az én nemzedékem, mely több mint fél
évszázaddal ezelőtt született, egy új
társadalmi rend kialakulásának forrongó
korszakában hagyta el az iskola padjait,
és „lépett ki az életbe".

A marosvásárhelyi fiataloknak az a
csoportja, amelyről szólok, a színház, az
irodalom, a zene- és képzőművészet von-
záskörében élt; az állandó jellegű vásár-
helyi színház megnyitásáról, az irodalmi
életnek a lapok, a folyóiratok vonzáskö-
rében való újjászületéséről, filharmoni-
kus zenekar alakításáról és egy új minő-
ségű képzőművészet kibontakozásáról
álmodozott.

... és az álmok, hála a társadalmi fejlő-
dés dinamizmusának, a párt nemzetiségi
politikájának, gyors ütemben valóra is
váltak.

A hajdani csendes kisváros rövidesen
egyetemi központ és a romániai színész-
képzés otthona is lett.

Az a közel négy évtized, melyet előbb
diákként, majd rendezőtanári minőség-
ben a Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézet falai között eltöltöttem, arra
késztet, hogy régi emlékeimet feleleve-
nítve nemzedéktársaimról, tanáraimról,
önmagamról szóljak.

A mi nemzedékünk - a háború utáni
években - a szüntelen cselekvés, tenni
akarás mámorában élt. Jellemző, hogy az
irodalom és a különböző művészetek
iránt érdeklődő fiatalok leghamarabb a
műkedvelő színjátszásban (diákszínját-
szásban) találtak egymásra; bár ez végső
soron természetes is, hisz egy színházi
előadásban a színész és rendező művé-
szete mellett az irodalom, valamint a
zene-, tánc- és képzőművészet elemei is
helyet kapnak.

A vásárhelyi diákszínjátszás, amely a
felszabadulás után, kezdetben inkább a
fiatalok zenei, színészi képességeit meg-
csillantó vegyes műsorú Diákestekkel je-
lentkezett, a Tompa Miklós szervező mun-
kájának eredményeképpen 1946. március
10-én megnyílt Székely Színház elő-
adásainak hatására igyekezett eredeti
hangvételű műsort kialakítani. A sepsi-
szentgyörgyi Seprődi Ilona folklórihle-
tettségű mesejátéka, A Szent Anna-tó
regéje a tanítóképzősök előadásában, majd
a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság
védnöksége alatt bemutatott Márai Sán-
dor-mű, a Varázs, valamint Moliére A
botcsinálta doktor, Kényeskedők, Déry
Tibor Itthon című műveinek előadása
igényesebb műsorpolitikára való törek-
vést tükrözött.

Kik voltak a szereplők?

Köllő Béla (aki neves színészként
nemrég örökre eltávozott sorainkból),
Csorba András (színművészeti intéze-
tünk jelenlegi rektora), Tóth Erzsébet
(népdalénekesnő), Székely János (költő
és drámaíró), Hajdú Győző (főszerkesz-
tő), Sós Angéla, Tompa Attila (jelenleg a
szatmári színház tagjai) és jómagam, aki
a rendezés munkáját is igyekezett ellátni.
Lényegében ez volt a mag, mely köré a
„társulat" tömörült.

Ez a „színházzal fertőzött" nemzedék
„vigyázó szemét" természetesen Kolozs-
vár felé vetette. Ez a város volt számunk-
ra a „művészet Mekkája" és a kocsárdi állo-
más az örök várakozások szimbóluma;
olyan fórum, amelyen egymással soha
véget nem érő vitákat lehetett folytatni.

Tizenhét éves gimnazista fejjel mentem
fel először ebbe a városba „körülnézni",
mert úgy hírlett, hogy 1946-tól a Mócok
útján levő Zenekonzervatórium kereté-
ben színművészeti osztály is működik. A
hír igaznak bizonyult, de az én kérdé-
semre - hogy mikor kezdődik el a rende-
zőképzés - senki sem tudott válaszolni.
A színészjelöltek nagy része (szám sze-
rint tízen) a kolozsvári színház „ösztön-
díjasa" volt. Ez valamilyenfajta jelképes
összegekkel, „statisztapénzekkel" járt.
Rövidesen személyes kapcsolatba
kerültem Harag György, Horváth Béla,
László Gerő, Lohinszky Loránd, Orosz
Lujza, Tanai Bella nemzedékével. Őket
nemsokára a Bánk bán, Antigoné,
Kényeskedők vizsgaelőadásain, valamint
a színház keretében bemutatott első
„koprodukció-

ban", Kornyejcsuk Platon Krecset című
műve előadásában színpadon is láthat-
tam. A vizsgaelőadások a régi, legtöbb-
ször a magán-színiiskolák hagyományai-
nak megfelelően, minden tanév végén
egyetlen alkalommal kerültek színre. A
magyar nyelvű színtársulatok - bár
abban az időben élveztek bizonyosfajta
köztámogatást is - az államosítás pillana-
táig lényegében a tőkés színházi gyakor-
lat módszerei szerint működtek. Az idő-
leges működési engedéllyel, kis művész-
személyzettel rendelkező vidéki együt-
tesek tőkehiány miatt gyakran felbom-
lottak. Ilyen körülmények között a ko-
lozsvári színház mellett csak a váradi és
az újonnan szervezett vásárhelyi társulat
bizonyult életképesnek. A konzervató-
riumi színészosztály tagjainak jövője
1947 körül így elég bizonytalannak tűnt.

... de jöttek a nagy fordulópontok: az
államosítás, a tanügyi reform, egy széles
körű felsőoktatási hálózat megteremtése
és a művészeti oktatás új alapokon, az
állam általi megszervezése és végül min-
den diplomát szerzett növendék hivatal-
ból való szerződtetése.

1948 októberében két művészeti intézet
létesült Kolozsváron. A Román Művé-
szeti Intézet színházi, zene- és táncmű-
vészeti tagozattal és a Magyar zene-,
szín- és képzőművészeti karral.

Megszületett tehát a hivatalos állami
színészoktatás; és sokunk örömére ren-
dezői szak is létesült.

A színiiskolai felvételi vizsgák abban
az időben nem jártak annyi izgalommal,
mint napjainkban. Lehetséges, hogy fel
sem fogtuk a ránk váró feladatok súlyát?
Nem tudom már. Csak annyit tudok,
hogy mindannyian hittünk álmaink való-
ra váltásának lehetőségében.

A színművészeti fakultáson, hetven-
egy diákkal, az új intézmény megszerve-
zésével járó nehézségek miatt csak 1949
februárjában kezdődött a tanév. A má-
sod- és harmadévet a régi, konzervató-
riumi hallgatók képezték.

Vegyes, kedves, tarka társaság volt. De
álmaikat sajnos kevesen tudták valóra
váltani. Az 1948149-ben indult színész-
osztály növendékei közül hatan végez-
tek, és ma már csak ketten vannak a
pályán: Csorba András és Ille Ferenc. A
rendezők közül Harag György, Horváth
Béla, László Gerő és én diplomáztunk.



(Abban az időben a színifakultásra be-
iratkozottak - bár nem ugyanabban az
időben - elvégezhették a rendezői szakot
is, és így két diplomát szerezhettek.) Két
kollégánk a filmhez pártolt, egy pedig
operarendező, majd ismert szerkesztő,
műfordító és színikritikus lett.

Az intézet első felvételi vizsgája - a
tehetségek tömeges jelentkezését illetően
- nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Ezért 1949 nyarán - a „csonka
tanév" végeztével - az egész tanári kar
széles körű tehetségkutató körútra indult,
és a párt-, valamint a tömegszervezetek
segítségével igyekezett felkutatni a
művészetek iránt érdeklődő munkás, és
parasztszármazású fiatalokat. A tanári
kar tagjai ezerkilencszázegy jelentkezőt
hallgattak meg. Négyszáznyolcvanegy-
nek ajánlották az intézet különböző
fakultásain zajló felvételi vizsgán való
részvételt. A színművészetin abban az
évben nyolcvanegyen felvételiztek, ötve-
nen vizsgáztak sikerrel; ezek közül tizen-
nyolc hallgató végzett, akik egy kivétel-
lel, Harag György vezetésével, az 1953-
ban Nagybányán szerveződő társulathoz
kaptak kinevezést.

Ezek a tehetséges fiatalok - Csiky And-
rás Székelyudvarhelyről, Elekes Emma,
Ács Alajos, Diószegi Iván Kolozsvárról,
Török István Gyergyóból, Cseresnyés
Gyula Sófalváról, Krasznai Paula Zilahról,
Költő Béla, Sós Angéla, Tompa Attila
Vásárhelyről, Vándor András, Nagy Iza,
valamint Farkas István rendezőhallgató
Váradról és a többiek nemcsak hogy egy
kitűnő évfolyamot alkottak, hanem a
nagybányai (később Szatmárra költözte-
tett) színház alapító tagjaiként is meg-
állották a helyüket.

...és a tanáraink?

Színészmesterségre Delly Ferenc, Ko-
vács György, Senkálszky Endre, Kőmí-
ves Nagy Lajos, Imrédi Géza, Sarlai Imre,
színháztörténetre a költő Szentimrei
Jenő és a drámaíró Szabó Lajos okított.

A rendezőhallgatókkal Tompa Miklós,
Méliusz József, majd később, 1951-től
Szabó Ernő foglalkozott. A színpadi
mozgásművészet tanára Éghy Ghissza,
az aradi származású híres táncpedagó-
gus, a művészeti beszéd oktatója Tessi-
tori Nóra, a két világháború közötti iro-
dalmi estek ismert szavaló művésznője
volt. (A konzervatóriumi színészosztály-
ban még Póor Lili is tanított.)

Hogyan zajlott az oktatás?
Mai, divatos szóval élve: non stop

mód-szerrel.
Időnk nagy részét a kolozsvári színház

falai között töltöttük; a társulat tagjaival,
tanárainkkal és a mindig mosolygó, en-
ciklopédikus műveltségű, színház- és
film-történészként ismert Jordáky
Lajossal szüntelenül együtt voltunk. A
gyakorlati munkára felkészítő nevelés
során a színészjelöltek nemcsak kisebb
feladatokat kaptak, hanem főszerepeket
is eljátszottak, mi pedig bizonyosfajta
segédrendezői feladatokat is elláttunk.
Az élő lexikon hírében álló Kőmíves
Nagy Lajos szellemes színházi és
irodalmi anekdotáival, Méliusz József
berlini élményeivel, Piscator, Brecht,
valamint a nagy orosz rendezők:
Vahtangov, Tairov„ Mejerhold rendezői
módszereinek ismertetésével
műveltségünk gyarapításának örök
forrásai voltak. De az igazi eseményt éle-
tünkben a vásárhelyi vendégprofesszo-
rok: Delly Ferenc, Kovács György, Tom-
pa Miklós, Szabó Ernő érkezése jelen-
tette. Már a repülőtársaság irodája előtt
lestük őket, hogy aztán nyomban az inté-
zetbe siessünk, és elkezdjük valamelyik
darabrészlet elemző-, rendelkező- vagy
emlékpróbáit. Sokat beszélgettünk, sok-
sok kérdést tettünk fel (mert kérdezni,
azt tudtunk!), közösen gondolkodtunk,
töprengtünk, gyötrődtünk, majd a próba-
színpadon különböző művészi megoldá-
sokat kerestünk. Amikor pedig a késő
esti órákban véget ért a munka., mi, ren-
dezőhallgatók a sarkon levő Zokogó ma-
jomban, vagy az akkoriban megnyílt Sza-
mos étteremben tovább folytattuk a dis-
putát, a tervezgetést, az álmodozást.

Az igazsághoz azonban az is hozzátar-
tozik, hogy ismereteinket elég szervezet-
len formában „csipegettük". A külön-
böző fakultásokkal működő művészeti
intézetekben a tanítás rapszodikusan, sok
akadály közepette zajlott. Ezért az 1950-
es esztendőben az oktatási struktúrának
újabb tökéletesítésére került sor. A
szakok szerinti átszervezés eredmé-
nyeként megalakult a Szentgyörgyi Ist-
ván Színművészeti, a Gh. Dima Zene-
művészeti és a Ion Andreescu Képzőmű-
vészeti Intézet.

Az első ötéves tervidőszak kulturális fel-
lendülése egész sor új román., magyar,
német színház alapítását, illetve kibőví-
tését is jelentette. Ezzel a nagy fejlődési
ütemmel a színművészeti oktatás nem

tudott akkoriban lépést tartani, hisz csak
a nagybányai (később szatmári) társulat
szervezéséhez tudott a végzős növen-
dékek elhelyezése révén hozzájárulni, a
temesvári magyar és német társulatot
már tehetséges műkedvelőkből kellett
megalapítani. Nagy színészhiánnyal küz-
dött a szintén műkedvelőkből verbuvált
sepsiszentgyörgyi színház is, melynek
„őse" a kolozsvári szaktanács mellett lét-
rehozott Dolgozók Színháza volt. (Az
államosítás után ennek román tagozatát
Tordára, a magyart Sepsiszentgyörgyre
helyezték, hogy ott hivatásos társula-
tokká szerveződjenek.) Vásárhely, Várad,
Kolozsvár szintén várta a fiatalokat. A
színházművészet fejlődése szempontjá-
ból ezért igen nagy jelentősége volt an-
nak, hogy Bukarest mellett Kolozsvár,
majd Marosvásárhely az új színésznem-
zedék nevelésének olyan központja lett,
mely háromszázkilencvenkét román és
magyar színésznek (ebből tizennégy ren-
dezőnek) adott diplomát. Hajdani román
hallgatóink nemcsak a vidéki, hanem a
fővárosi színházi életnek is jeles szemé-
lyiségei, sokan neves filmszínészek let-
tek; a hat hazai magyar színház, illetve
társulat csaknem mindegyik színésze en-
nek az intézetnek a diplomása.

Ebben a közös műhelyben nevelkedtem
én is, akit az a ritka szerencse ért, hogy
1950-ben, harmadéves koromban, a
Szentgyörgyi István Színművészeti Inté-
zet rendezői tanszékére, Tompa Miklós
mellé gyakornoknak kineveztek. Ez nagy
megtiszteltetés volt, mert Tompa Miklós
már akkor is széles látókörű, nagy művelt-
ségű művésznek számított. A „kollektív
rendezések" korszakában (amely a leg-
több színházban semmilyen kézzelfog-
ható eredménnyel nem járt) ő - Szabó
Ernő, Delly Ferenc, Kovács György köz-
reműködésével - olyan rendezőkollektí-
vát teremtett, melynek produkciói a Szé-
kely Színházat már a negyvenes évek
végén, az ötvenes évek elején az ország
legjobb társulatainak sorába emelte. En-
nek a munkamódszernek az volt a lénye-
ge, hogy a kollektíva egyik tagja nagy
vonalakban felvázolta a leendő előadást a
színpadon. Tompa Miklós csak a próbák
előrehaladott szakaszában kapcsolódott
be a munkába, és friss szemmel, jó
analizálóképességgel más, új értelmezési
lehetőségeket is felvillantott, és olyan
szöveg mögötti értelmekre, rejtett össze-
függésekre hívta fel a figyelmet, hogy
azzal valósággal lázba hozta a társulatot.
Alkotó szellemű útkeresések, vitatkozá-
sok, valóságos szellemi párviadalok jelle-



mezték az ezutáni próbaszakaszt. A kö-
zös munka meghozta gyümölcsét, általá-
ban a jó előadást.

A rendezőképzésben ezt a munka-
módszert igyekezett a főiskolán is meg-
honosítani, amely sok szempontból rend-
kívül tanulságos volt. Színészpedagógus-
ként megtanította növendékeit a szerep
alapos kielemzésére, majd annak felépí-
tésére és a minél változatosabb, sokolda-
lúbb, színesebb jellemábrázolásra való
törekvésre.

A színésznevelő munka ezekben az
években a realista színjátszóhagyomá-
nyok szellemében, a Sztanyiszlavszkij-
rendszer jegyében bontakozott ki. Ezt a
stilust képviselték a színpadon a már
említett művésztanárok, valamint az
intézet élén álló Marfia Cupcea érdemes
művész, majd Stefan Braborestu, a nép
művésze, a román színjátszás doyenje,
kiknek művészetszemlélete, nyugalmat,
kiegyensúlyozottságot sugalló egyéni-
sége nagyban elősegítette az igazi alkotó
légkör kibontakozását. Az én legmara-
dandóbb élményeim ebből az időszakból
a későbbi nagybányai (szatmári) társulat-
tal való próbák voltak. A négy vizsgaelő-
adás (Vihar, Szentivánéji álom, Apák ifjú-
sága, Liliomfi) közül az utóbbi kettő
megalkotásában én is közreműködhet-
tem. Ezzel a mindig újat akaró, rendkívül
fogékony társulattal több érdekes, a Szta-
nyiszlavszkij-rendszer és a színpadi rea-
lizmus tágabb értelmezésének jegyében
fogant kísérletet is végeztünk (erről
annak idején az Utunk hasábjain Egy szí-
nielőadás előkészítése című cikkemben be
is számoltam).

1953 nyarán szomorúan váltam el tő-
lük Kolozsváron, mert engem kinevezé-
sem már az intézethez kötött. Akkor nem
sejtettem, hogy életem első szakasza
ezzel lényegében véget is ért, és hogy
rövidesen ismét visszakerülök szülővá-
rosomba, Marosvásárhelyre. 1954 nya-
rán ugyanis - miután a főiskola szárnyra
bocsátotta Tarr László, Bereczki Júlia,
Barkó György, Pásztor János, Schaaser
Richard, Tarnói Emília nemzedékét - a
bukaresti Színművészeti Intézetet egy-
beolvasztották a Filmművészeti Intézet-
tel, valamint a kolozsvári intézet román
tagozatával és a rendezői szakkal, a
magyar tagozat pedig önálló főiskolaként
Marosvásárhelyre költözött, és itt foly-
tatta tovább munkáját.

A kolozsvári közönség előtt lezajlott
huszonhat román és magyar bemutató,
Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Ka-
tona, Vörösmarty, Szigligeti, Gogol,

Csehov, Gorkij, Musatescu, Baranga, Lu-
cia Demetrius és mások művei lényegé-
ben tehát négy színésznemzedék indulá-
sát tették lehetővé, s többen közülük -
Bisztrai Mária, Harag György, Ács Ala-
jos, Csiky András - igazgatói minőség-
ben is színházkultúránk jelentős szemé-
lyiségeivé lettek.

1955. január 24. A marosvásárhelyi Kul-
túrpalota nagyterme. A harmincnyolc
diákot számláló új intézet első, nyilvá-
nosság előtti jelentkezése.

Shakespeare Ahogy tetszik című vígjá-
tékának a bemutatója.

Ismét szülővárosomban vagyok, isme-
rős színpadon, ismerős teremben ját-
szunk. A nézőtéren a város vezetői, írók,
zenészek, képzőművészek, az orvostu-
dományi egyetem híres professzorai -
sok nemzedéktársam és ... Szabó Lajos.
Az új intézet vezetője, majd 1977-ig
annak rektora, aki Vásárhelyre költözött
Ion Cherejivel és Zsigmond Ferenccel,
hogy otthont teremtsen az intézetnek. Az
egész élete eltéphetetlen szálakkal
kapcsolódott a színházhoz, a színészne-
veléshez. Fiatal korában a kolozsvári
színház dramaturgja, majd a színháztör-
ténet professzora és ismert drámaíró,
kinek Misztótfalusi Kis Miklósról szóló
Mentség című történelmi drámája, vala-
mint a Menekülés, Családi fészek, Az ott-
hon szigetén, Hűség című, a kortárs való-
ságból ihletődött színjátékai közül több
jelentős sikert aratott akkoriban. Az inté-
zet élén, mint kiváló szervező és nagy-
szerű gyakorlati ember, kivívta nemcsak
közvetlen környezetének, de felettesei-
nek megbecsülését is. Őszinte segítő-
készsége, mély embersége, a diákokkal
szembeni atyai szigora, de ugyanakkor
igényessége révén sok színésznemzedék
emlékezik rá csodálattal vegyes tisztelet-
tel. Tudása, munkája révén örökre beírta
nevét nemcsak a Köteles Sámuel utcai
intézet történetébe, hanem a város kul-
turális életébe is.

Ezen az estén ő is elégedett volt. A
Tompa Miklós rendezte Ahogy tetszik
fergeteges sikert aratott, és a kezdeti ne-
hézségek átvészelése után a vásárhelyi
párt- és állami szervek segítségének kö-
szönhetően az intézet rövidesen jó mun-
kakörülmények között folytathatta tevé-
kenységét. Én pedig intézeti munkám
mellett a vásárhelyi színházban is dol-
gozhattam, így alkalmam nyílt arra, hogy
nemcsak a rendezői munkába, hanem a

nagy színészek szerepalkotó módszerei-
be is mélyebb betekintést nyerjek, és
szemtanúja legyek Szabó Ernő, Kovács
György és a többiek érdekes munkamód-
szereinek. Asszisztálhattam a román ren-
dezőiskola két személyiségének, Moni
Ghelerternek és Sicá Alecsandrescunak
a próbáin, majd darabokat rendezhettem,
sikereket és bukásokat könyvelhettem el.

Szemtanúja voltam a színházkultúra
kiteljesedésének; ott voltam a román tár-
sulat első évadnyitó előadásán 1962-ben;
majd naponta láttam, hogyan emelked-
tek az új színházpalota falai; és átéltem
az új színház felavatásának ünnepi pilla-
natait.

A múló idő lassan homályosuló tükré-
ben azonban egyre jobban érzem, hogy a
vásárhelyi színháznál „másodállásban"
eltöltött tizenöt esztendő mennyire meg-
határozó tényezője volt életemnek.

Az intézet hallgatóinak a Kultúrpalota
színpadán tartott bemutatói - Lope de
Vega: A kertész kutyája, Goldoni: Miran-
dolina, Sebastian: Névtelen csillag, Shaw:
Pygmalion, Szophoklész: Antigoné, Ib-
sen: Nóra, Racine: Phaedra, Caragiale:
Zűrzavaros éjszaka, Móricz: Légy jó
mindhalálig, továbbá Dorel Dorian, Al.
Voitin, Afinogenov, Rozov és mások
művei - továbbra is mind-mind a realista
színjátszás jegyében fogantak. Jelentősé-
gük, hogy ezekben a darabokban lépett
először színre az intézet második korsza-
kának ifjú művésznemzedéke: Vitályos
Ildikó, Varga Vilmos, Makra Lajos,
Korcsmáros Jenő, Bács Ferenc, Czikéli
László, Fábián Ferenc, Sinka Károly,
Kakuts Ágnes, Szabó Lajos, Dehel Gá-
bor, Balogh Eva, Tóth Tamás, Gyarmati
István, Török Kati, Laczó Gusztáv, Jánó
János, Balla Miklós, Kőfalvi István,
Péterffy Lajos, Molnár Gizi, László
Károly, Zsoldos Árpád, Boér Ferenc, Fe-
renczy István, Mózes Erzsébet, Kőműves
Mihály, Székely Anna, Nemes Levente,
Kakassy Ági, Kisfalusy Bálint, Vértes
József és a többiek, akik e hét esztendő
húsz bemutatóján bizonyíthatták tehet-
ségüket, képességüket, amit a bukaresti
vendégszerepléseink során is igen nagyra
értékeltek.

Előadásainkra a testvérintézet híres
tanárai, Costache Antoniu, Eugenia Po-
povici, Beate Fredanov, Ion Fintesteanu
és a többiek mellett a fővárosi élet sok-
sok kiválósága is eljött. (Néha olyanok is,
akik ugyanazt a szerepet valamelyik szín-
házban játszották.) Sohasem felejtem el
az Antigonét alakító Balogh Eva riadt



tekintetét arra a hírre, hogy Olga Tudo-
rache, aki a szomszéd utcában levő szín-
házban estéről estére szintén Antigonét
testesíti meg, lent ül a nézőtéren; majd
Évának azt az önfeledt boldogságát elő-
adás után, mellyel a „nagyok" szerencse-
kívánatait fogadta.

Szigligeti Ede Liliomfija szintén lelkes
fogadtatásban részesült. Színészéletről
szóló „musical"-nek tekintették, és az
ötletes, szenvedélyes, fergeteges játékot
dicsérték.

E három évtizeddel ezelőtt elkezdődött
és a mai napig tartó kölcsönös ven-
dégjáték-sorozat során alakultak ki és
szövődtek azok az egymás munkájának,
művészetének kölcsönös ismeretén, meg-
becsülésén alapuló őszinte és igaz barát-
ságok, melyek később oly jelentőssé vál-
tak mindannyiunk életében; azóta minden
nemzedéknek megvan a maga bukaresti
sikerélménye; a testvérintézet ka-
maraszínháza - a Casandra-terem - diák-
jaink második otthona lett.

1962. október 24. A Köteles Sámuel
utcában felépült Stúdió Színház ünnepé-
lyes felavatása.

A szervező-, nevelőmunkában fárad-
hatatlan Szabó Lajos „beköszöntő be-
széde".

Moliére Tartuffe je, a negyedéves hall-
gatók előadásában, Kovács Györggyel a
címszerepben. Diák, tanár és néző közös
nagy ünnepe.

A felsőfokú oktatásban a hatvanas
évek elején egyre nagyobb szerepet kez-
dett játszani az elméleti és a gyakorlati
tevékenység szerves egybekapcsolása. Ez
a mi esetünkben az új Stúdió Színház fel-
építését eredményezte, amely lehetővé
tette, hogy a negyedévesek gyakorlati
munkája lényegében a színházi munka-
feltételekkel azonos körülmények között
történjen. Ez mindenekelőtt az évi négy
bemutató nyolcvan-száz estén megismé-
telt előadásában (1979-től a román tago-
zat vizsgaelőadásaival a bemutatók szá-
ma hét-nyolcra, az évi előadásszám pél-
dául a 85/86-os tanévben százötvenket-
tőre emelkedett) jutott kifejezésre. A heti
három stúdióbeli fellépés, valamint az év
végi vendégjátékkörutak során a
hallgatók olyan színpadi gyakorlatra te-
hetnek szert, amely példa nélkül áll a
színésznevelés történetében.

A Stúdió Színházat és annak évenként
változó „társulatát" hamar megszerette a
vásárhelyi közönség. Kezdetben termé-
szetesen az új terem varázsa is hatott,

majd a néző örömmel fedezte fel, hogy
ezen a színpadon minden évben új és új
arcokat láthat. A „nagy" színházban már
jól ismeri a művészeket, tudja, kitől mit
várhat, de i t t . . . itt sohasem tudhatja,
milyen lesz a játék, és milyen érdekes
rendezői, színészi megoldásnak lehet
szemtanúja a következő pillanatban.

A „felfedezés öröme" fontos hatás-
pszichológiai faktornak bizonyult. A kö-
zönség minálunk mindig új arcokat, új
tehetségeket akar látni. Ha felfigyel vala-
kire, annak érdeklődéssel kíséri további
életpályáját, évek múltával a különböző
társulatok vendégjátékainak alkalmából
valóságos közelharcot vív a jegyekért,
mert nemcsak a darabot, hanem a Vásár-
helyen végzett hajdani növendékeket is
látni akarja, hogy felmérje, mennyiben
váltották be a hozzájuk fűzött remé-
nyeket.

Színész és közönség viszonyának új
minőségű megtestesülése mindez.

A Stúdió Színház műsora a hatvanas
években továbbra is a jól bevált realista
játékhagyományokra épült. Euripidész,
Shakespeare, Goldoni művei mellett
azonban rövidesen feltűntek a növendé-
kek számára nagy erőpróbát jelentő, bo-
nyolult lelkivilágú hősöket felvonultató
olyan darabok is, mint például Gorkij: A
napfiai, Az utolsók, Miller: Édes, fiaim, A
salemi boszorkányok, Tennessee Wil-
liams: Orpheusz alászáll, Üvegfigurák,
O'Neill: Boldogtalan hold, Ibsen: Kísér-
tetek, valamint más hasonló jellegű, a
lélektani realizmus jegyében fogant
alkotások is.

Az abszurd, az epikus színház, a teat-
ralizmus irányában történt fordulat az
1967-es évben veszi kezdetét. (Az én
munkásságomban A kopasz énekesnő ren-
dezésével.) A következő évadban Lohin-
szky Loránd osztálya Pirandello Hat sze-
rep keres egy szerzőt című művét játssza,
majd következnek Kovács Leventének
az epikus dráma, epikus színház jegyé-
ben fogant, eredeti hangvételű Brecht-
rendezései (Egy fő, az egy fő, Dobszó az
éjszakában), aztán Anouilh Medeájának
gondolatgazdag előadása. A színészmes-
terség tanítása terén, a totális színész esz-
ményképéhez közelítve, egyre nagyobb
hangsúlyt kap a mozgásművészet, az
ének oktatása is. A stúdiószínpadi reper-
toár - mindezek hatására - egyre nyitot-
tabbá válik.

A nemzeti klasszikusok modern meg-
szólaltatása mellett a különböző régi drá-
mai emlékeknek vagy ritkán játszott mű-
veknek az előadása (ami a repertoár egy
másik vonulatát képezte) szintén figye-
lemre méltó eredményekkel járt. Balassi
Szép magyar komédiájától, a Kocsonya
Mihály házasságától, a csíksomlyói Rusti-
cus imperanstól, a Magyar Elektrától, a
Karnyónétól, a Csongor és Tündétől Cara-
gialéig - akinek valamennyi műve hol
román, hol magyar nyelven szüntelenül
szerepelt a játékrendben -, Alecsandriig,
Kiritescuig, továbbá kevésbé ismert szer-
zők, Kodolányi János Földindulás, Füst
Milán Boldogtalanok, Szomory Dezső
Györgyike, drága gyermek, valamint köz-
ismertebb művek, Sebastian A sziget,
Tamási Aron Énekes madár, Tündöklő
Jeromos, Sütő András Káin és Ábel drá-
máinak műsorra tűzése sok emlékezetes
színészi alakításra adott lehetőséget.

A harmadik vonulatot a kortárs ab-
szurd irodalom, Teodor Mazilu, Ion
Báiesu, Bajor Andor, Marin Sorescu
vagy Slawomir Mrozek műveinek a
bemutatása képezte, ami újfajta színpadi
forma-nyelv kikísérletezését igényelte.

A növendékek fejlődése szempontjá-
ból nagy jelentőségűek a már 1952-ben
bevezetett és hosszú évtizedeken keresz-
tül rendszeresített versműsorok, iro-
dalmi összeállítások - újabban egyéni
műsorok -, amelyek során az egyes hall-
gatók nemcsak a pódiumművészet elsa-
játítása terén elért eredményeikről, ha-
nem irodalomszeretetükről is tanúbi-
zonyságot tettek. Adám Erzsébet, Farkas
Ibolya, Kiss Törék Ildikó, Varga Vilmos,
Boér Ferenc, Mátray László, Papp Éva,
Nemes Levente és a többiek a korszerű
pódiumművészetnek, hazai irodalmunk
népszerűsítésének valóságos apostolai
lettek. Egyesek közülük, például Adám
Erzsébet még távoli országok közönsége
előtt is messzehangzó sikereket arattak;
verslemezeik révén pedig hazánk legel-
dugottabb falujában is jelen vannak. (Saj-
nos, ez a fajta művészi tevékenység az
utóbbi időben alábbhagyott.)

A Stúdió Színházban és az intézetben
időközben felnőttek a hatvanas-hetve-
nes években végzett színésznemzedékek
is: Biluska Annamária, Széles Anna, Raj-
hona Ádám, Geréb Attila, Botár Endre,
Mihály Pál, Szegő Teréz, Kiss Törék Il-
dikó, Bartis Ildikó, Ádám Erzsébet, Szé-
lyes Imre, Koszta Gabriella, Borbáth
Ottília, Csoma Judit, Czintos József,
Miske László, Nagy Dezső, Zalányi Gyu-
la, Dávid Sándor, Benczédi Sándor, Szi-



lágyi Enikő, Fülöp Sándor, Tóth Páll
Miklós, Bálint Márta, Parászka Miklós,
Győri András, Hajdú Géza, Szabó Zol-
tán, Dobos Imre, Győrffy András, Bölöni
Klára és a többiek (akiket meg sem tudok
említeni, mert ha mindazokat felsorol-
nám, akik ismert színészegyéniségekké
váltak, a névsor olyan hosszú lenne, hogy
az Igaz Szó sohasem közölné cikkemet).

A sokoldalú színészképzésre való tö-
rekvés sikerét látom a filmművészettel
kapcsolatos viszonyunk alakulásában is.
Míg a hatvanas években Széles Anna,
Lohinszky Loránd, Csorba András, Csi-
ky András, Farkas Ibolya, Aurel Giuru-
mia, Teofil Vilcu, Szabó Lajos, Fábián
Ferenc, Ferenczy István, Sinka Károly,
Török István tűntek fel a filmvásznon,
addig a hetvenes években Szilágyi Enikő,
Ádám Erzsébet, Gabriela Cuc, Nicolae
Virtan, Dan Glasu és sokan mások arat-
tak ezen a téren is babérokat.

Színészi sokoldalúságra való nevelés,
minél nagyobb műfaji-stílusbeli változa-
tosságra való törekvés, a legkülönfélébb
dramaturgiai és rendezői irányzatoknak a
megismertetése, megszerettetése, ez a
Csorba András által vezetett intézetnek
egyik fő alapelve.

Az évek azonban nagyon gyorsan
szállnak. Stúdió Színházunk is nemso-
kára negyedszázados lesz. Es az a 458444
néző, aki előadásainkat megtekintette,
tanúja annak a nemes törekvésnek, hogy
ez a kis színpad valóban kultúrateremtő
közeggé igyekezett válni; százhuszonhét
bemutatójával, melyet 2622 estén ját-
szott, a hazai és az egyetemes drámairo-
dalom sok-sok értékes művével ismer-
tette meg a közönséget.

Szeretem a stúdiót, az intézetet, hisz
életem jelentős részét ennek falai között
töltöttem. Ha a múltra gondolok, oly sok
fiatal arc, annyi emlék, annyi hang, annyi
gesztus és olyan sok pályakép tűnik fel
előttem. A legfiatalabb - a nyolcvanas
években végzett - nemzedéké, Fábián
Enikő, Szentmiklósi József, Darkó Éva,
Incze Ildikó, István Márta, Panek Kati,
Tatai Sándor, Meleg Vilmos, Ander Zol-
tán, Rekita Rozália, Salat Lehel, Lőrincz
Ágnes, Keresztes Sándor, Molnár Júlia,
Kőrösi Csaba, Bíró József, Csapó Gyuri,
Meggyesfalvi Sándor, Monica Ristea,
Cristina Pardanschi, Dan Glasu, Cornel
Ráilean, Daniel Vulcu, Maria Teslaru,
Kilyén László, Nagy István és a többiek
képe élesebben, a másoké - akiket ritkáb-
ban látok színpadjainkon - halványabban.

... mert sajnos olyanok is akadnak,
akik még nem bizonyíthattak, a színház

nem adott erre lehetőséget. Bizonyos
szerepek elkerülték őket, vagy talán a
talentumok körül hibádzik valami?

Szerteágazó, bonyolult kérdések ezek,
melyekre csak a tények alapos ismereté-
ben lehet felelősségteljes választ adni,
mert az már kevésbé köztudomású, hogy
a színészet nagyon veszélyes pálya. Aki
helyben topog és nem fejlődik, aki nem
képes művészi kifejezési eszközeinek
szüntelen megújítására, az menthetetle-
nül visszaesik, majd elnyeli az a bizonyos
„süllyesztő", amelyből nagyon nehéz ki-
kászálódni.

Ezeknek az arca is fel-feltűnik előttem,
néha emlékeimben, néha a valóságban, a
színpadon, valamelyik társulatunk
vendégjátéka alkalmából. De néha egye-
sek olyan alakításokat is nyújtanak, ame-
lyek láttán a nézőtőren le kell sütnöm a
szememet, bár jól tudom, hogy a fény
mellett ott az árnyék, a tehetség mellett
a . . (de ezt nem is kell már leírni).

Annyi bizonyos, hogy nincs a világon
olyan színiakadémia, amely csak tehet-
ségeket bocsátana erre a pályára. A rizi-
kófaktor sokféleképpen nyilvánul meg,
és sokfajta szerepet játszik.

Évről évre új, ifjú színészjelöltarcok
tűnnek fel, más és más a közönség, de
változnak a tanárok művészettel, okta-
tással, repertoárral kapcsolatos nézetei
is. A nézők egyre gyakrabban láthatják a
fiatalabb rendezőnemzedék, Kincses
Elemér, Tompa Gábor eredeti hangvé-
telű előadásait is. A mai fiatal nemzedék
művészettel kapcsolatos elvárásai ter-
mészetesen mindannyiunkat elgondol-
koztatnak, és a mi munkánkra is hatást
gyakorolnak.

Célunk, hogy a színésznevelői célkitű-
zések valóra váltása mellett a közönség
minden rétegét meghódítsuk, és hogy a
színházak, nézők elvárásainak minél
nagyobb mértékben eleget tegyünk.

FÖLDES ANNA

Csoportkép - sztárokkal

Londoni levél

Annak, aki egyetlen hetet tölt London-
ban, riasztó olvasmány a heti műsor-
kalauz, az aktuális What's On. Lévén,
hogy egy hétnek csak hét - a hagyomá-
nyos vasárnapi szünnapot figyelembe
véve: csak hat - estéje van, míg a heti,
What's On (ottjártamkor) százhúsz szín-
házi ajánlattal kecsegtet.

Érdekesség kedvéért a kínálat, műfaji
bontásban: tizenkét színmű, harmincegy
komédia és musical, négy thriller. A
Fringe gyűjtőcím alatt ezúttal harminc-
egy ajánlat sorakozott, s a széles választé-
kot felölelő lista az Othellótól a Bernarda
h á z á i g , népszerű tévékomédiától rituális
mesemondók montázsműsoráig ívelt.
Igaz, a hét jelen idejű választékát a
műsorlapban huszonkét előre jelzett pre-
mier, illetőleg preview (előbemutató) is
gazdagítja.

Okolhatnám a véletlent is, a magam
balszerencsés választását, amiért ezúttal
nem sikerült Londonban reveláció jel-
legű, egész életre szóló nagy színházi
élményhez jutnom. De valójában - angol
kollégák szerint - az idén az esztendő
majd minden hete hasonló képet mutatott
volna. Sok az érdekes, szakmailag
igényes vagy széles visszhangot kiváltó,
de kevés a jelentékeny, a felejthetetlen
előadás.

Ennek az információnak a birtokában a
választásnál ugyanaz a szempont veze-
tett, ami az átlagnál csak egy kicsit is
érdeklődőbb turistát: megpróbáltam biz-
tosra menni. Nem tagadom: vonzottak a
nagy nevek, a kritika által is hitelesített
sikerek. (Amelyek természetesen Lon-
donban sem azonosak a bevételi rekor-
dokat megdöntő gigantikus szériákkal, a
csúcsprodukciókkal, amelyek közül
egyik-másik, például Agatha Christie
harmincnégy éve játszott Egérfogója iga-
zából már nemis színházi, hanem inkább
turistalátványosság, mint Mme. Tussaud
panoptikuma. . .) Tudomásul vettem azt
is, hogy a hetekre előre betáblázott musi-
calekhez sajtójegyet szerezni akkora
feladat, hogy az erőfeszítés többnyire
nem áll arányban az eredménnyel. Igy
azután a legnépszerűbb műfajról és a leg-
hangosabb sikerekről - az Operaházfan-
tomjától a Nyomorultakig - eleve le-


