
tiszteletére. Nyilvánvaló, hogy az NDK-
ban sem minden előadás fesztiválszín-
vonalú, és a látott bemutatók közt is
akadtak halványabbak; a jelentős elő-
adások is ébreszthettek - és ébresztettek is
- kételyeket a messziről jött nézőkben.

A magam kételyei, fenntartásai közül
ezúttal csak egyetlenegyre utalnék: a
brutalitás számomra riasztó, elfogadha-
tatlan kultuszára. Ésszel felfogom, hogy a
mindenkori rendező ily módon is tilta-
kozhat, s hogy az agresszivitás érzékletes,
szélsőséges megjelenítése a színpadon a
leleplezés szándékával is történhet. De
nézőként mégis, a zsigereimben is tilta-
kozom! Nem pusztán a véres látvány
taszít, vitathatónak érzem a brutalitást
túlhangsúlyozó jellemrajzokat is. Volker
Braun darabjában, Walter Höchst
bemutatásakor, legalább értem az
agresszió karakterizáló szerepét. Ámde
semmilyen észérvvel nem sikerült
magamnak meg-magyaráznom, hogy
miért kellett Stockmann doktornak - Ibsen
példamutató hősének - felesége után a
lányát is nyílt színen (majdnem)
megerőszakolnia.

A fesztivál repertoárját összegezve, is-
merem - és osztom is - azoknak a külföldi
kollégáknak a véleményét, akik szóvá
tették: hiányoztak a palettáról a legújabb
nevek, fiatal szerzők friss törekvéseket
kifejező, útkereső drámái. Es sokak szerint
feltűnően hiányzott ezúttal maga Bertolt
Brecht is, akinek sem színháza (az éppen
átépítés alatt álló Berliner Ensemble), sem
életműve nem volt igazán képviselve ezen
a találkozón. (Gondolom, ez a
meggondolás is vezérelhette azokat a
zsűritagokat, akik Á szecsuáni jólélek
Peter Schroth és Peter Kleiner rendezte
főiskolás előadását pártolták.) Én magam
mégsem értettem egyet azokkal, akik
Bertolt Brecht (szellemi) jelenlétét
hiányolták: hiszen Heiner Müller
látásmódjában, Volker Braun költésze-
tében, Thomas Langhoff és a többi ren-
dező történelemszemléletében, analitikus
szenvedélyében, a klasszikus adaptáció
műfajának változatlan népszerűségé-ben, a
bizarr maszkokban és a kemény, fehér
fényekben is Brecht elévülhetetlen, máig
megtermékenyítő hatását tapasztalhattuk.
Más kérdés, hogy mikor és hogyan sikerül
az NDK színházának kilábalnia a jelenlegi
- nemcsak az átépítésből eredő -, jogi
tényezőkkel, örökösödési vitákkal is
súlyosbított Brecht-válságból. De azt
mégis meg merném kockáztatni, hogy
Brecht nélkül az NDK második nemzeti
színházi fesztiválja és a német színházi
glasznoszty sem juthatott volna el oda,
ahova - sokak meglepetésére és
valamennyi résztvevő, néző és kritikus
örömére - eljutott.

REMETEI ANDREA

Sepsiszentgyörgyi évadok

Jegyzetek egy jubileum margójára

Negyvenedik évadját zárta Sepsiszent-
györgy város állandó magyar színháza. Az
intézmény részletes történetét még nem
dolgozták fel. Pályaképét fölvázolni - akár
a teljesség igénye nélkül is - igen nehéz.
Információink meglehetősen gyérek, a
híranyag időszakonként változó
mennyiségű és minőségű, sőt a sajátos
politikai-társadalmi körülmények ismerete
és figyelembevétele nélkül félrevezető is
lehet. Mégis, ha a hozzáférhető in-
formációk birtokában megpróbáljuk idő-
rendi sorrendben végigkövetni az esemé-
nyeket, kirajzolódik előttünk egy mostoha
körülmények közt is helytálló, mind
történelmi, mind földrajzi szempontból
hátrányos helyzetű, de sajátosságait,
másságát mindenkor méltósággal viselő
társulat pályája.

1948-ban Petru Groza, a jó emlékű
kormányfő szavatolja az országban élő
nemzeti kisebbségek - így az akkor még
több mint hárommilliós magyarság - teljes
jogegyenlőségét. Ennek szellemében az
évben a meglévők mellett új állandó
magyar színház születik Erdélyben. A
Kolozs Megyei Szakszervezeti Tanács
védnöksége alatt 1946-ban létesült Dol-
gozók Színházának magyar tagozatát
Sepsiszentgyörgyre helyezik. (A román
tagozat Tordán kezdi meg önálló műkö-
dését.)

A javarészt amatőrökből álló együttes
Sepsiszentgyörgyi Népszínház néven hi-
vatásos, államilag dotált állandó intéz-
ménnyé válik, és 1948. augusztus 23-án
ünnepélyes keretek között nyitja meg első
évadját Szemlér Ferenc Égy híd elkészül
című egyfelvonásosának bemutatójával. A
szerző a felszabadulás utáni romániai
magyar irodalom jeles képviselője, a mű
szocialista-realista típusú alkotás. Maga a
darabválasztás is nyilvánvalóvá teszi,
hogy a színház küldetése a kor-társ hazai
drámairodalom népszerűsítése, feladata a
közönség szocialista szellemben való
nevelése. Nem könnyű vállalkozás.
Sepsiszentgyörgy tizennyolcezres
lélekszámú (akkoriban még színmagyar)
álmos kisváros az azóta már nem létező
Magyar Autonóm Tartomány területén, a
Hargita lábánál, Erdély legkeletibb
csücskében. Természetes, hogy a társulat
eleve tájolásra rendezkedik be. Meg kell
próbálnia közönséggé kovácsol-ni
nemcsak a városka, de az egész Székely-
föld kisebb-nagyobb falvainak népét is.

Bár hivatalosan „drámai színház", amely
nevét Sepsiszentgyörgyi Népszín-házról
1949 februárjában Sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színházra változtatja,
népszínházi jellegét évtizedekig megőrzi
még. Élén Bokor Antal fizikai munkásból
lett színész-igazgató áll, ki-nek
színházszerető tiszta lelkesedése minden
bizonnyal nagyobb, mint hozzá-értése.
Néhány név az alapító tagok közül: Berkó
György, Fekete Gyula, Bokor Ilona,
Kudelász Ildikó, Deési Jenő és az a Király
József, aki még a nyolcvanas évek-ben is a
sepsiszentgyörgyi színpadon van.

Valódi „hőskorszak" kezdődik. Csap-
nivaló technikai felszereléssel, egy hete-
rogén publikum kiforratlan ízlésével és a
korszakra jellemző (műsor)politikai
kényszerűségekkel dacolva működik a
színház. Az első tíz év bemutatóira visz-
szatekintve kiderül, hogy javarészt „idő-
szerű" témákkal foglalkozó, az ötvenes
években dívó, sematikus darabokat ját-
szottak, zömmel az aktuális román és
szovjet irodalomból fordítva - fölsorolni
ezeket fölösleges. De meg kell jegyez-
nünk, hogy feltűnően kevés a színpadra
vitt kortárs romániai magyar szerzők szá-
ma. (Tíz év alatt mindössze hat.) Az emlí-
tett előadások mellett természetszerűleg
szükség volt a közízlésnek megfelelő,
könnyű szórakozást ígérő, nem igazán
magas művészi színvonalú bemutatókra,
melyek az - előbbi műsorkategóriák által

elriasztott közönséget visszacsalogatják
a padsorokba. Így játsszák az Állami
Áruházat, a Csárdáskirálynőt, a Zsuzsit.

Mindazonáltal - kritikusok tanúsága
szerint - az első évtizedben született
néhány említésre méltó produkció is, Ben
Jonson Volpone, Lope de Vega Hős falu,
Móricz Rokonok, Beaumarchais Figaro
házassága, Móricz Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül, Gárdonyi Lámpás, Mo-
liére Botcsinálta doktor című műveiből. A
művészi nívó fokozatos javulásához
hozzájárul az új, már hivatásos tagok ér-
kezése (Lavotta Károly, Vadász Zoltán),
az, hogy 1953-ban ide szegődik rende-
zőnek a nagyváradi újságíró Völgyesi
András, valamint a Marosvásárhelyi Szé-
kely Színház igazgató-főrendezőjének,
Tompa Miklósnak értő kezű, atyai támo-
gatása.

Tompa javaslatára kerül a direktori
székbe 1956-ban Kováts Dezső, az is-mert
karakterszínész, a marosvásárhelyi színház
volt gazdasági vezetője. Az új igazgató
korszaka nagyjából a színház második
évtizedét öleli fel. Ugrásszerű minőségi
változás nem ígérkezik (a szín-házon
belüli és kívüli körülmények csak lassan
módosulnak), de sor kerül néhány
meghatározó eseményre: 1957-ben Völ-



Eredeti színészegyéniségek lépnek
színpadra: Bíró Levente, Pap') Nusi,
Molnár Gizella, majd Zsoldos Árpád,
Krizsovánszky Szidónia. Itt kell megje-
gyeznünk, hogy bár a színészek jó része
hűségesen kitart a színház mellett, mégis a
társulat egyik legnagyobb gondja a
színészvándorlás. Sokan éppen képességeik
virágjában, pályájuk delelőjén mennek el a
még mindig mostoha körülményekkel
küzdő együttestől (gondoljunk csak az
állandó tájolásra vagy a minden
jelentősebb kultúrcentrumtól való távol-
ságra), és szerződnek át Nagyváradra,
Kolozsvárra, a nagyobb, nevesebb társu-
latokhoz. Es kevés azoknak a száma, akik
szívesen jönnek ide. Sepsiszentgyörgyöt
ebben az időben Erdély Szibériájának
becézi az értelmiség. Zord éghajlatú, távoli
sarok, ahová büntetésből szokás kerülni.
Az előítéletek korlátait pedig nehéz áttörni.

Visszatérve a színházhoz, még mindig
elenyészően kevés a hazai magyar drámák
bemutatója a műsoron. 1962-ben aztán
bemutatják Sütő András Tékozló szerelem
című vígjátékát. A darab - mely a falusi
életformában bekövetkezett változásokat
tárgyalja optimista hangnem-ben, kedves
derűvel - még távol áll ugyan a későbbi,
klasszikus értékű Sütő-drámáktól, a
bemutató mégis színháztörténeti
jelentőségű. Ezzel veszi ugyanis kezdetét a
később programként vállalt, nagy
jelentőségű Sütő-ciklus.

1963-ban kerül a társulathoz a színház
két későbbi vezető egyénisége, Seprődi
Kiss Attila és Visky Árpád, akiknek pá-
lyafutása nagymértékben meghatározza
majd az együttes sajátos arculatát.

Kőműves Mihály, Dobos Imre és Botka László Caragiale
Farsang című darabjában

Shakespeare születésének 400. évfor-
dulójára 1964 márciusában műsorra tűzik
A windsori víg asszonyokat; ezzel a
bemutatóval kezdődik a színház Shakes-
peare-ciklusa. Az előadás Szombati Gille
Ottó vendégrendezésében - remek példája
a második évtized folyamán elért
eredményeknek, művészi sikereknek. Ezt
követi 1965-ben az Othello nagy sikerű
bemutatója. A produkció rendezője Kováts
Dezső, főszereplői Mester András (Jago)
és Fekete Gyula (Othello). Az 1967-es
Romeo és Júlia-előadásból máig
emlékezetes maradt a fiatal marosvásár-
helyi vendégművésznő,, Toszó Ilona légies
Júliája és Zsoldos Árpád Romeója. Az
előadást Tompa Miklós és Völgyesi
András rendezte. Minőségi ugrást jelen a
társulat történetében az 1968-ban Völgyesi
által színpadra állított Saul Levitt-dráma, a
Parancsra tettem. Ebben Bíró. Levente,
László Károly és Zsoldos Ár-pád addigi
színészi pályafutásuk legjobb alakítását
nyújtják. Az említetteken kívül
természetesen játszanak még sok román -
már jóval igényesebb - kortársdrámát,
Lucia Demetrius, Mihail Sebastian, Aurel
Baranga, Victor Eftimiu műveit. Siker
kíséri Csiky Gergely Buborékok, Molnár
Ferenc Liliom, Móricz Zsigmond Kisma-
dár, Zuckmayer A köpenicki kapitány és
Maugham Imádok férjhez menni című
darabjának előadásait.

1968 mérföldkő a színház életében.
Országszerte területi-adminisztratív vál-
tozások vannak folyamatban. Sepsiszent-
györgy megyeszékhely lesz, a régi
Háromszék vármegye területén létesült
Kovászna e központja. A város
iparoso d i k , é s f o k o z a t o s a n
iskolavárossá növi ki magát. Lakossága - a
még mindig szinte színmagyar lakosság -
gyarapszik, fiatalokkal töltődik fel.
Beindul a Megyei Tükör című hetilap,
szerkesztőségében Vári Attilával, Farkas
Árpáddal, Magyari Lajossal. Jelentősen
növekszik az emberek kulturális igénye,
különös tekintet-tel az anyanyelvi - és
azon belül is a sajátos transzszilván
magyar - kultúrára.

1968 februárjában mutatják be Tamási
Áron Énekes madár című játékát. Az elő-
adást Tompa Miklós rendezi, a főszere-
peket a marosvásárhelyi - már nem
Székely, hanem Állami Színház művészei,
Mózes Erzsébet és Ferenczy István játsz-
szák. A siker óriási; ennek nyomán szüle-
tik a Tamási összes művét felölelő ciklus
terve.

1968. március 5-én nyugdíjba vonul
Kováts Dezső igazgató, helyére Dukász
Anna, a színház közkedvelt művésznője
kerül. Az ő igazgatása alatt a színház egy-
re markánsabbá alakítja sajátos arculatát.
Dukásznak - és művészeti tanácsá-

gyesi András rendezésében bemutatják
Heijermans Reményét, mellyel a társulat a
Fiatal Színészek Országos Versenyén
második díjat nyer, és ezáltal eddigi
játékkörzeteinek határain kívül is is-
mertté válik. A rendező véleménye szerint
az együttes tagjaiból - diplomásokból és
nem diplomásokból - ekkor, a Remény
próbái alatt lett homogén társulat. Ebben
az évben kötelezi el magát a színház
állandó vendégszereplésre az akkori
Sztálinváros, ma Brasov, azaz Brassó
városában. Táblás házak előtt játsszák itt A
kertész kutyáját és Gárdonyi Borát. A
brassói színházban és kisebb-nagyobb
falvakban, városokban játszanak 1958
folyamán addig is, míg a szín-ház állandó
épületének nagyszabású ta-tarozása
folyik.

A négy és fél millió lej állami költséggel
újjáépített otthonban 1958. december 30-
án tartanak ünnepélyes színházavatót és
egyúttal tízéves jubileumi megemlékezést.
A díszelőadás Gergely Sándor Vitézek és
hősök című drámájának bemutató-ja. Az
elkövetkezendő évek során a bővülő
lehetőségeket - az érettebb művészi erőket
és a jó irányba változó közönség-igényt -
figyelembe véve egyre több klaszszikus
értékű világirodalmi alkotás kerül színre.
Már kiforrott művészi formában van
műsoron 1961-ben az Ármány és sze-
relem és Figueiredo Á róka meg a szőlő
című színműve, 1962-ben a Szent Johan-
na, melynek főszerepében a kitűnő Tanay
Bellát láthatja a szentgyörgyi közönség,
1963-ban a Ruy Blas és Tennessee Wil-
liams Üvegfigurák című színműve, majd
később egyes Shakespeare-, Ibsen-, Sar-
dou- és Brecht-darabok.



nak - tudatos műsorpolitikai törekvései
vannak, amelyeket a megyei felsőbb
szervek - Király Károly megyei első titkár
és Sylvester Lajos kulturális vezető - is
támogatnak. A direktrisz-díva személyes
vonzerejével és szerteágazó kapcsolataival
sok olyasmit is ki tud harcolni színháza
számára, amit mások nem. Tehetséges új
tagokat szerződtet, Köllő Bélát, Ferenczy
Csongort, Péterffy Lajost, Csergőffy
Lászlót, Borbáth Otíliát, Bartis Ildikót,
Bencédi Sándort és Krizsovánszky
Szidóniát.

Az egyre rugalmasabbá váló kultúrpo-
litika adta lehetőségeket kiaknázva a
színház megnyitja kapuit a magyarországi
és a jelentőssé cseperedett hazai magyar
drámairodalom képviselői előtt.

'1968. november 9-én fennállásának
huszadik évfordulóját ünnepli az intéz-
mény. A díszbemutató Veress Dániel
Mikes Kelemenről írott történelmi drá-
mája, a Négy tél, melynek ősbemutatóját
két nappal előbb Zágonban tartották meg.
Veress Dániel, aki nemcsak „házi-
szerzője", de irodalmi titkára és drama-
turgja is lesz a színháznak, így ír műfajá-
ról: ,,...a klasszikus történelmi dráma a
romantika terméke volt. A helyzet ma
egészen más. A történelmi dráma tár-
gyában ugyan valóban történelmi, de
gondolat- és problémarétegei igencsak
jelenkoriak. Tehát a megnevezés, hogy
»történelmi dráma« - pontatlan. Törté-
nelmi nyersanyagból írt jelenkori dráma,
ez a körülírás a valós helyzetet jobban ér-
zékelteti."

Az előadást Völgyesi rendezi, a fősze-
replő Ferenczy Csongor. Az országos
visszhangot keltő nagy sikerű bemutató
túlmutat egy adott produkción. Ezennel
helyet kap a színpadon az erdélyi ma-
gyarság sok évszázados történelme, és a
fogadtatásból lemérhető, hogy igenis
szükség van nemzetiségi önismeretre, a
hovatartozás igazolására. Az elkövetke-
zendő évek során a történelmi témájú
drámák bemutatói sorozattá terebélye-
sednek a szentgyörgyi színpadon. 1969-
ben Sombori Sándor Gábor Áronját mu-
tatják be, mely Tompa Miklós rendezésé-
ben több mint száz előadást ért meg - hi-
szen a híres ágyúöntőnek máig tartó kul-
tusza van a vidéken. 1970 az új Veress-
dráma, a Véres farsang ősbemutatójának
éve. A főszerep, Báthory Zsigmond meg-
formálójaként - remek alakítással Fe-
renczy Csongort látjuk viszont. Zsigmond
fejedelemnek, történelmünk e hóhérrá
torzult diktátorának színpadra vitele máig
időszerű figyelmeztetés: hová fajulhat a
hatalom, ha célja kétes, gyakorlója pedig
hibás jellem, félresiklott lángész - lévén
egyszerre terméke és ál-

dozata a történelemnek. 1971- Wesselényi
személyében Péterffy Lajos éli a szín-padon
„a körülmények présébe szorult lélek"
vívódásait. A rövid idézet a szerző Veress
Dánieltől való, aki ezzel a művével arra
figyelmeztet, hogy a helyes ha-
gyományőrzés és újraértékelés szükség-
szerű történelmi feladat.

Ezekben az esztendőkben ismerkedhet
meg a közönség a kortárs magyarországi
drámairodalom egynémely képviselőjével
is. Még 1969-ben a színészből időközben
hivatásos rendezővé váló Seprődi Kiss
Attila állítja színpadra Görgey Gábor
színművét, a Komámasszony, hol a
stukker?-t, majd Völgyesi rendezésében
Németh László Papucshősét tűzik műsor-ra.
A bemutatót sok huzavona előzi meg, és az
előadás körül élénk vita zajlik. A közönség
mindenesetre leteszi a voksát: mellette. A
produkció száznál jóval többször kerül
színpadra, és harmincnyolc-ezer ember
tekinti meg. Nem sokkal ez-után Illyés
Gyula-drámát játszanak, a Különcöt,
Dukász Anna és Zsoldos Árpád
főszereplésével. Játsszák az Ahogy
tetsziket, az Ifjúság édes madarát (Dukász
Annával és Péterffy Lajossal), a Ham-letet
Győri Andrással és E. Márton Erzsébettel a
főszerepekben, a Peer Gyntöt,
címszerepében Ferenczy Csongorral, majd
A helység kalapácsát Dukász Annával,
Técsy Sándorral, Király Józseffel a főbb
szerepekben. 1971-ben folytatódik a
Tamási-sorozat, a szerző tüneményes
népiességében is megdöbbentően modern
színjátékával, a Csalóka szivárvány-nyal.

A társulat országszerte egyre népszerűbb.
Sorozatosan szerepelnek Marosvá-

Balázs Éva (Marja) és Dobos Imre (Podszekálnyikov) Az
öngyilkosban

sárhelyen, és 1971-ben a kolozsvári szín-
házzal kölcsönös együttműködési és bér-
letcsere-egyezményt kötnek. Dukász Anna
még igazgatói tevékenységének első
évében bemutatja társulatát a fővárosban
is, ahol ötnapos „mikro-staggionét",
előadás-sorozatot tartanak. Utána or-
szághatárokon túlra is kitekintenek: 1972-
ben az Állami Déryné Színház együttese
vendégszerepel a Székelyföldön, s a láto-
gatást 1973 áprilisában viszonozzák a
szentgyörgyiek. A magyarországi turné,
melynek során a Csalóka szivárvánnyal és
Paul Everac Ki vagy te? című kétsze-
mélyesével mutatkoznak be, valóságos
diadalút. Ekkor merül fel a veszprémi
színházzal való állandó együttműködés
gondolata, a két társulat közti nyilván-való
szellemi rokonság alapján. Az együtt-
működés meg is valósul, kétévenként is-
métlődő kölcsönös vendégjáték formá-
jában.

A szentgyörgyi társulat pályája felfelé
ível, miközben a megyei vezetőségben
nagy változások következnek be. Király
Károly lemond. A művelődési titkár Syl-
vester Lajost a színház igazgatói székébe
„buktatják". Dukász Anna marad szí-
nésznőnek, de nem sokáig, mivel kisvár-
tatva az Egyesült Államokba települ.
Nyilván ez az oka annak, hogy az 1982-
ben megjelent Á hét évkönyv Színházi
Kislexikonából kimarad Dukász Anna
érdemes művész, színházigazgató, annyi
nagy klasszikus szerep megformálója, az
erdélyi színház egyik meghatározó egyé-
niségének neve. Ebben az időszakban so-
kan mások is elmennek a társulattól: Fe-
renczy Csongor és Borbáth Otília Ma-
rosvásárhelyre, majd Magyarországra,



Jelenet Illyés Gyula Dupla vagy semmi című darabjából

Köllő Béla Szatmárra, Péterffy Lajos Te-
mesvárra, F. Márton Erzsébet Nagyvá-
radra szerződik, és elmegy Técsy Sándor -
Amerikába. Helyettük új tagokkal bővül
az együttes-ide szerződik Nemes Levente,
majd a friss diplomás Balázs Éva, Bálint
Péter és Nászta Katalin.

Sepsiszentgyörgy nem „Szibéria" többé,
hanem egyre jelentősebb kultúrcentrum, az
erdélyi magyar kultúra végvára, egyfajta
rezervátum, ahogyan nemrégiben a Film
Színház Muzsika hasábjain Vári Attila
nevezte.

A Sylvester-éra alatt érkezik pályafu-
tásának delelőjére a színház. Újfajta, nem
szokványos dramaturgia jellemzi, mely
elsősorban a friss, szokatlan hangot
megütő hazai magyar drámairodalomra és
kortárs világirodalmi művekre támasz-
kodik. Jó példa ez utóbbira 1974-ben a
Megbombáztuk New Havent Seprődi Kiss
Attila rendezte meghökkentő elő-adása.
Egyfajta kísérlet az 1974 augusztusában
rendezett tíznapos előadás-sorozat, a Hazai
Drámairodalom Dekádja, melynek
keretében több román kortárs dráma
mellett műsorra tűzik Páskándi Géza
Apáczairól írott Tornyot választok című
drámáját. Paul Everac A számlát egyszer
benyújtják című tragikomédiája a társulat
előadásában, Constantin Codrescu
bukaresti vendégművész rendezésében
Románia országos színházi fesztiválján
második díjat nyer. Ezt az előadást viszik
el Veszprémbe 1975 májusában Illyés
Gyula Dupla vagy semmije és a Székely
János csodálatos Dózsa-poémájából
szabott monodráma mellett. Ez utóbbit
Nemes Levente adja elő - elemi erővel s
ugyanakkor kristálytiszta logikára
alapozott visszafogottsággal. 1976-ban
Tamási Tündöklő Jeromosát mutat

ják be nagy sikerrel Tompa Miklós és
Seprődi Kiss Attila rendezésében. Ezt
játsszák az évad végén Kolozsváron, a
bérletcsere-akció keretében is. A szé-
kelyföld közönsége azalatt a Harag ren-
dezte Csillag a máglyán kolozsvári elő-
adásának tapsolhat. Játsszák Az öreg hölgy
látogatását: címszerepében a nagy-szerű
Vitályos Ildikó vendégszerepel. Az
előadás-bár szakmai körökben nem arat
osztatlan sikert - mindenképpen figye-
lemre méltó, rendezői ötletekben (ren-
dező: Seprődi Kiss Attila) és jó színészi
alakításokban gazdag.

Az 1976-77-es évad első felében szín-
padra kerül (Bálint Péter és Dálnoky
Zsóka tolmácsolásában) a Csongor és
Tünde - székely viseletben. (Ebben az
időben egyesek - például a kolozsvári hi-
vatalos személyek már ferde szemmel
nézik a huszáruniformist és a díszmagyart.
De úgy tűnik, Sepsiszentgyörgyön többet
lehet, mint másutt.)

1976 decemberében vajdasági vendég-
szereplésre indul az együttes. A látványos,
szép Vörösmarty-előadással, Székely
János Dózsájával és George Ciprian
Gácsérfej című groteszkjével mutatkoznak
be. Ez utóbbi, Seprődi Kiss Attila
rendezésében, szokatlan kísérletezésnek
számított a szentgyörgyi színpadon. A
szimbolikus, néhol szürrealista játék bi-
zonyára közelebb állt a formabontó szín-
házi kísérletek terén már otthonosan
mozgó jugoszláviai nézőkhöz, mint a ha-
gyományosabb, reálisabb színjátszáshoz
szokott erdélyi közönséghez.

1977 legjelentősebb bemutatója, a
Csillag a máglyán vakmerőségnek tűnik
alig egy évvel a nagy sikerű kolozsvári
produkció után. A vállalkozás mégis
eredményes: az előadást az utóbbi éva

dok egyik legsikerültebb produkciójának
minősítik, dicséret illeti Völgyesi András
rendezőt, néhány igazi jó színészi alakítás
megformálóját - Nemes Leventét „szik-
lából szakított" Kálvinjáért, Zsoldos Ár-
pádot „tépett idegzetű" Szervétjéért -
valamint a jónevű festőművészt, Plugor
Sándort, nemcsak a darab színpadképé-ért,
hanem a műsorfüzet remek grafikájáért is.

Ebben az esztendőben kerül sor a szín-
ház negyedik Tamási-bemutatójára, a már
lassanként igazi Tamási-szakértővé vált
Tompa Miklós és Seprődi Kiss Attila
megvalósításában színre került Hegyi pa-
tak ősbemutatójára is. Rendezőt avat a
társulat Balogh András személyében, aki
Emil Poenaru gyengécske - szerelmi há-
romszögből és krimiből szőtt - színjátékát,
a Holt peront viszi színpadra, még-pedig a
szöveg adta lehetőségekhez képest jól,
hitelesen. Nagy esemény a Bánk bán
előadása, mely a társulattól teljes
erőkifejtést igényel. Emlékezetes marad
Völgyesi rutinnal szakító rendezése és a
színészek, Zsoldos Árpád, Visky Árpád,
Nemes Levente, Molnár Gizella, Krizso-
vánszky Szidónia, Bálint Péter, Balázs
Éva, Szász Enikő képességeikhez méltó
teljesítménye.

1977 az újabb veszprémi találkozó éve
is. Előadják a Holt peront, a Hegyi pata-
kot, és elhozzák a Csillag a máglyánnal
Sütő szavait: „nem szabad az a hit, mely
elnyomja mások hitét". Ugyanebben az
esztendőben Vörösmarty Csongor és
Tündéjét viszik a bukaresti közönség elé.

1978. A veszprémi színház Csurka Ist-
ván Nagytakarításával, Gyurkó László Az
egész élet című kamaradarabjával és
Gerhart Hauptmann A bunda című vígjá-
tékával vendégszerepel Sepsiszentgyör-



gyön. Az előadás-sorozatnak a romániai
sajtóban jelentős visszhangja van.

Folytatódik a romániai magyar színhá-
zak történetében eddig egyedülálló tör-
ténelmidráma-sorozat is, Veress Dániel
Örvényben című drámájának ősbemuta-
tójával. A halál küszöbén álló Kemény
Zsigmond lelkiismereti-gondolati válsága
arra figyelmeztet, hogy a múltból okulni
„fájó kényszer és bölcs kötelesség". A
dráma „gondolatiságát gerincig
csupaszítva a fanatikusokról szól - a fa-
natikusok ellen. A jelenkorunkat a história
kátyúiba buktató szélsőségesekről - a
valamikori és mindenkori szélsőségesek
ellen" (Veress Dániel).

Az ország kultúrpolitikájában felsejlő
fenyegető változások ellenére úgy tűnik: a
sepsiszentgyörgyi színház körül minden
rendben van.

1978 áprilisában bekövetkezik a nem-
zetiségi színházak jelenkori legnagyobb
eseménye: a nemzetiségi színházak Or-
szágos Kollokviuma, a Sepsiszentgyörgyi
Állami Magyar Színház rendezésében. A
kollokvium az együtt élő nemzetiségek
etnikai sajátosságait hivatott feltárni, a
legközvetlenebbül ható művészet, a szín-
ház tükrében. A nemzetiségi színházakon
kívül meghívót kapnak a rendez-vényre
azok a román színházak is, melyek
nemzetiségi szerző munkáját vitték színre.
De míg a magyar vagy német nyelvű
színházak nagy számban mutatnak be
román szerzőt, addig a román színházakat
egyedül az aradi társulat képviseli az első
kollokviumon Méhes György Dup-
lakanyar (Atentie la cotitura) című szín-
művével. A kollokviumra nem áll mó-
dunkban részletesen kitérni. De meg kell
jegyeznünk, hogy a rendezvényen jelen
van a hat magyar színház mellett a Szebeni
Állami Színház, a Temesvári Állami
Német Színház és a Bukaresti Állami
Zsidó Színház társulata, valamint ven-
dégként a Székelyudvarhelyi Népszínház
és a marosvásárhelyi Színművészeti
Főiskola egy-egy előadással. Műsoron van
Sütő (azóta már nem játszható) Lócsi-
szárja és a Vidám sirató; Kós Károly (ki-
nek manapság a nevét sem szabad ki-
nyomtatni odaát) Budai Nagy Antalja;
játsszák Tamási, Veress Dániel, Sahia,
Everac, Tömöry Péter, Kocsis István, So-
rescu, Szabó Lajos és az azóta már Auszt-
riában élő Hans Kehrer műveit. A verseny
eredménye: a legjobb előadásnak kijáró
díjat Sütő András Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapja című drámájának előadá-
sáért a Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház társulata nyerte el, a legjobb rende-
zésért járó díjat az előadás színpadra vite-
léért Harag György, a legjobb férfialakítás
díját pedig a produkció főszereplője,

Héjja Sándor (aki azóta már a pécsi tár-
sulat tagja).

A rendezvénynek óriási országos és
nemzetközi visszhangja van. Felmerül egy
állandó sajtófórum igénye a hat romániai
magyar színház számára, valamint az a
gondolat, hogy az elkövetkező kol-
lokviumokon a nemzeti klasszikusok be-
mutatásának is teret kellene biztosítani. A
rendezvénysorozatra a tervek szerint
kétévenként kerül sor.

1979-ben a társulat legjelentősebb be-
mutatójának Sütő Káin és Ábele bizonyul.
A Völgyesi rendezte előadás öt szereplője:
Visky Árpád (Káin), Krizsovánszky
Szidónia (Éva), Zsoldos Árpád (Ádám),
Bálint Péter (Ábel) és Balázs Éva
(Arabella) emlékezetes alakítást nyújtott.
Újabb bemutatóval bővül a Ta-mási-
ciklus: a Hullámzó vőlegényt Tompa
Miklós rendezi. Továbbá Seprődi Kiss
Attilának sikerül Deák Tamás A hadgya-
korlat című „könyvdrámáját" cselekmé-
nyessé varázsolni a színpadon. Az előbbi
két előadást - még ebben az évben - Bu-
dapest, Veszprém és Székesfehérvár kö-
zönsége is láthatta, Caragiale Farsangjá-
nak társaságában.
Ősbemutatót tartanak Csiki László A

nagypapa látni akar benneteket című
színművéből, és ezzel (valamint a Móricz
Erdély-trilógiája nyomán Sylvester Lajos
és Nemes Levente által írott A boszorkány
című történelmi drámával) vesznek részt a
soron következő, 1980 áprilisában
megrendezett kollokviumon. A rendez-
vényen részt vevő előadások szerzői
között ott találjuk - többek között -Székely
Jánost, Kocsis Istvánt, Schalom Aléjche-
met, és szerepel - versenyen kívül - egy
magyar klasszikus, Móricz Zsigmond Nem
élhetek muzsikaszó nélkül című színműve,
Harag György rendezésében. A nagydíjas
előadás Hans Kehrer Két nővér (Zwei
Schwester) című szürrealisztikus játéka (a
szerző rendezésében), mely a romániai
nemzetiségek immár nagyon időszerűvé
vált sorskérdésének, a „menni vagy
maradni" dilemmájának tragikumát vetíti
előre.

1981 októberében a Budapesti Művé-
szeti Hetek keretében a sepsiszentgyörgyi
színház társulata bemutatja az évi re-
pertoárjának legjelentősebb darabjait:
Caragiale Az elveszett levél című komédi-
áját Seprődi Kiss Attila rendezésében,
Sütő A szuzai menyegzőjét, szintén Sep-
rődi Kiss Attila színrevitelében, Büchner
Woyzeck című drámáját a fiatal, még fő-
iskolás Tompa Gábor színre állításában,
valamint Balázs Évának Farkas Árpád
verseiből készült összeállítását, Apáink
arcán címmel. A szuzai menyegző Parme-
nionjaként és a Woyzeck címszerepében

- „egy Kollektív Értelmetlenségben, a
Parancs dróton rángatott bábujaként" a-
művészileg és emberileg immár teljesen
kiforrott Visky Árpád remekel.

1982-ben a Petőfi Színház Caragialét,
Móricz Zsigmond Kismadarát és Hubay
Miklós Késdobálókját mutatja be Sepsi-
szentgyörgyön és környékén. A színház-
ban Veress Dániel jelenkori történettel, az
Ünneprontókkal van műsoron. Bemutatják
Stendhal Vörös és fekete című regényének
adaptációját és Christian Maurer-Curt
Conrad A hidegszív című mese-játékát. A
színháznak évtizedek óta hagyományos
programja a gyermekszínházi produkciók
színrevitele. Íme néhány cím, mely ezt a
hetvenes években kibontakozott
kezdeményezést illusztrálja: Grimm
testvérek: A rút kislány, Hamupipőke,

Király József a Hullámzó vőlegény című Tamási Áron-
darabban



Aranytallér, Brauszevics-Karnauhova:
Mese a bíborszínű virágról, Marton Lili:
Fordított világ, Angel Cârstea: A gyufa-
árus kislány, Benedek Elek: Többsincs
királyfi. Fontos és egyre fontosabb a gye-
rekek színházhoz - és anyanyelvi kultú-
rához való szoktatása, hisz a nyolcvanas
évek román kultúrpolitikája mindenki
számára ismeretes.

A reménybeli résztvevők nagy várako-
zással tekintenek az 1982-ben esedékes
újabb kollokvium elébe. A rendezvényt
azonban bizonytalan időre - majd mind-
örökre - elhalasztják.

1983 februárjában Nyikolaj Erdman Az
öngyilkos című drámája van műsoron,
Seprődi Kiss Attila rendezésében. Egyik
este a közönség hiába várja az előadás
kezdetét. A darab főszereplőjét, Visky
Árpádot a román állambiztonsági szerv
letartóztatta. A művészt ötévi börtönre
ítélik. Másfél év múlva szabadul, de szín-
padra többé nem állhat.

1983. október 15. A magyarországi
napilapok közzéteszik a sepsiszentgyörgyi
színház soron következő vendégjátékának
műsorát. Egy nap múlva kiderül, hogy a
turné elmarad. Betiltották.

A romániai magyar irodalom lassacskán
országszerte kiszorul a nagyszínpadokról.
De értékes pódiumműsorok születnek.
Nászta Katalin, a szentgyörgyi színház
művésznője bemutatja Kányádi Sándor
verseiből készült összeállítását, a
Kenyérmadárt. Nemes Levente elkészül
Bajorunk van című egyéni produkciójával,
de a bemutatóra nem kerülhet sor.

Sylvester Lajos igazgató A hét hasáb-
jain megjelent nyilatkozata szerint a tár-
sulat az etikai-erkölcsi eszmények bemu-
tatását, a hazafias öntudatra való neve-lést
tekinti feladatának. Énnek szellemé-ben
mutatják be Sylvester Gyanú című
kétrészes színművét, mely egy mai faluban
játszódik, és pozitív emberi eszmény-képet
állít a közönség elé. Ezt követően
nagyszabású ünnepi műsort mutatnak be a
Megéneklünk, Románia fesztivál kere-
tében.

1984 májusában megjelenik Sylvester
Csókák a kéményben című írása A hét-ben.
A színidirektor aggodalommal - és némi
iróniával - a falusi kultúrotthonok szomorú
sorsáról elmélkedik. A cikket később
felsőbb szervek „nemzetgyalázásnak"
minősítik.

Bemutatják A néma leventét. Beppó
Zsoldos Árpád, a produkció ifjú Ziliája a
friss diplomás Incze Ildikó (azóta már
magyarországi lakos). Az előadás hirtelen
kerül le a műsorról, éppen úgy, mint
Csurka Házmestersiratója vagy Bródy
Sándor Tanítónője.

1984 októberében Dehel Gábor Az ár

tatlan című politikai drámáját tűzik mű-
sorra - a Román Kommunista Párt XIII.
kongresszusának tiszteletére.

1985-ben leváltják Sylvester Lajos
igazgatót - minden indok nélkül. A szín-
ház új direktora Dali Sándor.

Letiltják a Boldog nyárfalevél című új
Tamási-produkciót.

Völgyesi András nyugdíjba vonul.
Seprődi Kiss Attila Magyarországra
települ.

Kitelepülési kérelmének engedélyezé-
sére vár Visky Árpád, akit 1986 január-
jában a város melletti erdőségben holtan
találnak. A hatóságok öngyilkosságnak
minősítik az esetet.

Közben játszanak, amit még lehet: Ile-
ana Vulpescu-Ion Banica A társalgás
művészete című aktuális témájú munká-
jának színpadi feldolgozását, Vörösmar-
tytól A fátyol titkait, Móricztól a Kerek
Ferkót és Békeffy István Janikáját.

A színház „önellátóvá" válik, miközben
műsorpolitikája kötött. Gazdasági helyzete
egyre kétségbeejtőbb, annak el-lenére,
hogy eredeti tizennyolc bérletét az adott
politikai és műsorpolitikai körülmények
között is huszonkettőre növeli.

1987. április 12. Ünnepélyes keretek
között felavatják az intézmény újonnan
létesült román tagozatát. A színház neve
ezentúl Sepsiszentgyörgyi Állami Szín-
ház - magyar tagozat. (Megjegyzendő,
hogy a város lakosságának még mindig
mintegy nyolcvan-kilencven százaléka
magyar ajkú.) A román tagozat vezetője
Constantin Codrescu, népszerű bukaresti
színész-rendező. Az újonnan létesült tár-
sulat bemutatkozó előadásként Elena és
Nicolae Rosu A cselekmény napjainkban
játszódik (Actiunea se petrece in zilele
noastre) című politikai drámáját viszi
színre ősbemutatóként. A magyar tagozat
művészei E. Busuioceanu Kor és valóság
(Timp si adevar) című drámájának
előadásával köszöntik az új együttest.
Rangos fővárosi művészek „hazafias lel-
kesedés légkörében" adják elő A haza ta-
vasza című versösszeállítást.

1988 októberében megrendezik a Sep-
siszentgyörgyi Színházi Napok elnevezésű
fesztivált. Nem, nem a rövid életű kol-
lokvium támadt fel hamvaiból. A rendez-
vényen a sepsiszentgyörgyi román és ma-
gyar tagozat, a brassói román színház, a
bukaresti Nemzeti, valamint a nagyváradi
és marosvásárhelyi színházak magyar
tagozata vesz részt, összesen tíz előadás-
sal, melyből öt román, öt magyar nyelvű.
Játszanak két Shakespeare-drámát,
ezenkívül Arbuzovot, Tudor Popescut,
Mazilut, Dohotarut és Karácsony Benő
Rút kiskacsáját.

Itt tartunk.

TATÁR ESZTER

Londoni mozaik

Nagy nevek nyomában

Rex Harrison, Sir Alec Guinness, Dame
Wendy Hiller, Edward Fox, Mickey
Rooney...

Ma is sztárok, még akkor is, ha megje-
lenésükben már csak emlékeztetnek korai
ragyogásukra. Bizony szomorú, hogy a
Pygmalion délceg Higgins professzora,
Rex Harrison ma már egy igen-igen öreg
úr, akit J. M. Barrie The Admirable
Crichtonjában, a Royal Haymarket szín-
padán kézről kézre adogattak partnerei,
egy olyan színdarabban, amelyet átlagban
tízévenként felújítanak. Amolyan ju-
talomjáték, valamelyik, még életben lévő
hírneves öreg színész kedvéért. Filmen is
vagy öt változatban aratott már sikert; leg-
utóbb tán Kenneth Moore-t láthatták a
főszerepben a magyar tévénézők, néhány
évvel ezelőtt. A címszereplő, „a Csodála-
tos Crichton" ezúttal Edward Fox, A sakál
napja bérgyilkosaként megismert ki-váló
színész.

A történet egy, az osztályok egyenran-
gúságát hirdető idős lord és a szolgálatá-
ban álló lakáj kapcsolatáról szól, az első
világháború előtti évek Angliájából. Az
idős lord elhatározza, hogy népes cseléd-
ségét embernek tekinti. Ezért a hó egy ki-
jelölt napján vendégül látja őket ötórai
teára. Ezen a délutánon a lordok és a ladyk
szolgálják fel a teát a mintegy húszfőnyi
személyzetnek, lovászfiúknak, konyha- és
szobalányoknak, szakácsnak stb. A dolog
azonban Crichton, a lakáj roszszallását
igazolja. A cselédség nem hajlandó
keveredni. Osztály-előítélettel telten,
öntudatosan egymás után felmondanak, a
teát követő másfél órán belül. A lord (Rex
Harrison) három leányával és azok
jövendőbelijeivel, no meg a meg-maradt
kétfőnyi személyzettel, a bámulatra méltó
Crichtonnal (Edward Fox) és a belé
szerelmes konyhalánnyal, yachttúrára
indul. Hajótörést szenvednek, s el-
vetődnek egy lakatlan szigetre. Most derül
ki, hogy a bámulatra méltó Crichton az
egyetlen férfi, aki ura a helyzetnek. A
sziget kormányzójaként megtanítja a
ladyket a napi teendőkre: halászatra, va-
dászatra, favágásra és házépítésre, míg a
kemény, férfias munkára alkalmatlan
lordok a konyhalánynak segítenek a ta-
karításban és a házimunkákban. Az öreg
lord igen ügyesen fonja a pálmaleveleket,
az ifjú lordok pedig a vízhordásban és
mosogatásban mutatnak jeles készséget.
Természetesen a hagyományokat és a


