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ATALÁLKOZÁSÖRÖMÉRE
Ünnepre gyűltünk a Vígszínház színpadára

február 21-én késő este. A találkozás
ünnepére készülődtünk. Arra, hogy annyi év
után ismét együtt legyünk a Kolozsvári Állami
Magyar Színház társulatának tagjaival, hogy
lát-hassuk előadásukat. Sokan szorongtunk az
előcsarnokban, színészek és rendezők, barátok
és rokonok, ismerősök és ismeretlenek,
Erdélyből elszármazottak és Erdélyben még
soha nem jártak. Más volt ez a várakozás, mint
egyéb vendégjátékokon, nem a megszokott
„szakmai" közönség zsivaja, a bennfentesek
és jólértesültek csevelye adta meg az
alaphangot. Kíváncsisággal és tisztelettek
vártuk az előadás kezdetét. Kíváncsisággal -
v a j o n milyen művészek képviselik a patinás
kolozsvári színházat, milyen előadás szüle-tett
Kao Hszing-csien A buszmegálló című
színművéből, és sikerült-e Harag György 1985-
ős újvidéki előadásához hasonló színvonalú és
hatású produkcióval szerepelniük. S tisztelettel
- amelyet a művészek az elmúlt évek,
évtizedek egyéni és kollektív megpróbáltatásai
alapján joggal elvárhattak.

S a közönséghez hasonlóan a kolozsvári
társulat is izgalommal várta a találkozást.
Öröm és szorongás keveredett bennük.
Öröm - hogy Budapesten mutatkozhatnak
be, hogy az erdélyi színházak közül
elsőnek adhatnak hírt arról: élnek, dolgoz-
nak, s bizonyíthatják az egységes magyar
színházkultúrába tartozásukat. Ugyanak-
kor a felelősség súlya, előadásuk igazsá-
gának időközbeni módosulása, a hazaitól
különböző közönségreakcióktól való féle-
lem szorongást is okozott bennük.

A találkozás végül is létrejött, ünnepi
volt. Az előadásról a SZÍNHÁZ 1989.
augusztusi számában részletes és érzé-
keny beszámoló-elemzés olvasható, a kri-
tikus akkori megállapításai a bemutató óta
eltelt csaknem egy év után is igazak.
Mégis Pesten - alighanem - más előadást
láthattunk, mint amilyet a recenzens
Kolozsváron nézhetett meg. Hiszen más itt
és más ott az a politikai, kulturális és
morális közeg, amelyben a mű megjelenik.
Nyilvánvalóan másképpen szólnak például
Ma üzletvezető szavai a pult alóli
árusításról, a hiánycikkekről ott, ahol az
összeköttetések, a korrupció a túlélés
egyik, szinte egyetlen lehetősége volt, s
másképpen nálunk, és mást jelent ott a
városbajutás, és mást itt.

Tompa Gábor metaforikus színháza
minden ízében a romániai magyarság
léthelyzetéből születik, még akkor is, ha

formavilága egyszerre szuverén és világ-
színházi tendenciák szintézisét magába
foglaló. A darab maga is a várakozásról, a
kibírhatatlannak látszó helyzetek kibírásá-
ról, a menni vagy maradni dilemmájáról
(is) szól, de mindez felerősödik az elő-
adásban, s a társadalom rétegeit képvi-
selő szereplők drámájában egy etnikum
tragédiája sűrűsödik össze.

Ma Kolozsváron is kissé másképpen
nézik e darabot a nézők, mint a bemutató
idején, minden bizonnyal megváltoztak a
hangsúlyok, a felhangok, módosult, bővült
a mű asszociációs köre. Még tágabb, még
általánosabb érvényű alkotásként ér-
zékelhette a drámát a budapesti közön-
ség. S ez így van rendjén, ebben a meta-
morfózisban nincs semmi meglepő. Ha az
előadás jó, sokrétegű és sokszínű, akkor a
jelentésváltozás lehetősége már születése
pillanatában benne van. A buszmegálló
ilyen előadás.

S olyan előadás, amely minden nézőjét
szellemileg-érzelmileg rendkívül erősen
aktivizálja. Emlékeznünk kell azokra, akik
kényszerűségből a „menni"-t választották,
s azokra is, akik a maradás mellett
döntöttek - anélkül, hogy bármelyik tábor
fölött ítélkeznénk. Nem feledhetjük: volt
kritikus, akinek álnéven kellett ide-haza
publikálnia, hogy máskor is beléphessen
Romániába s tudósíthasson az erdélyi
színházakról; egyre többen voltak azok,
akik egyáltalán nem mehettek Romániába,
mert a határon hol durván, hol kevésbé
agresszíven visszatoloncolták őket a
szomszéd ország határőrei; jog-fosztottan
élt a magyarság tetemes része, amely a
maga akaratán kívül egy másik ország
nemzetiségévé vált; rokonokat és
barátokat hosszú időre elválasztottak egy-
mástól; évek óta egy szál SZÍNHÁZ vagy
egyéb kulturális és művészi folyóirat, he-
tilap, sőt napilap sem érkezett meg a
romániai címzettekhez... s a példák, a
keservek kifogyhatatlanul sorolhatók.

Az előadást nézve mindenkiben élővé
vált az a többnyire bonyolult, ellentmon-
dásos viszony, amely őt Erdélyhez köti. A
kritikus sem kivétel, s ez ellen a belső
kényszer ellen nem tud - s talán nem is
akar-tenni. Ambivalens helyzetbe kerül.
Nézi az előadást, örül a szép pillanatok-
nak, de bosszankodik a döccenők, a meg-
oldatlanságok miatt, regisztrálja a színészi
egyenetlenségeket, de nincs kedve
kukacoskodni. Összehasonlíthatná Tompa
rendezését Harag Györgyével, de nem
teszi, nincs értelme a méricskélésnek.
Máskor, máshol és másról szólt az új

vidéki és a kolozsvári előadás, így hát
egyetértően elfogadja érzékeny lelkű s
pontosan fogalmazó szomszédjának
megállapítását: Harag előadása az emberi
viszonyokról, Tompáé egy helyzetről szólt.

Egy helyzetről, amelynek elviselhetet-
lenségéről a színészi jelenlét intenzitásával
beszélnek, kétségbeesett tekintetek
szólnak s a művészek belső hite és
indulata tudósít. Az a hit, amely lélekben
meg-fiatalítja Senkálszky Endrét, s falra-
vas-függönyre kúszatja fel a fiatal Bács
Mik-lóst, átszellemültté és titokzatossá
varázsolja a zenész Demény Attilát s
alázatos áldozatvállalóvá Rekita Rozáliát.
Ez a hit sugárzik az izgő-mozgó, rettegő,
nagy-hangú kisfőnököt megszemélyesítő
Csiky Andrásból, a két keze munkájában
bízó Mestert alakító Miske Lászlóból, a
nyugtalan, perspektívától megfosztott
értelmiségit játszó Bíró Józsefből éppúgy,
mint az életben s a színpadon egyaránt
gyógyító nyugalmat árasztó Orosz
Lujzából.

A leeresztett vasfüggöny mögött ülő
nézők s a közöttük, középen játszó színé-
szek közös zárt tere az előadás végén
megnyílik. A vasfüggöny lassan felemel-
kedik, a színészék kisétálnak a színpad
szélére, leülnek, lábukat a zenekari árokba
lógatva néznek kifelé, az üres nézőtérre. A
kép egyszerre konkrét és metaforikus,
egyszerre jelzi azt, hogy színházban va-
gyunk, s mutat is túl ezen az állításon. A
látvány felidézi Ascher Tamás legutóbbi
Godot-ra várva-interpretációjának szín-
padképét. De ott az előadás végén a néző-
tér mélyén vörös nap izzik. A kolozsváriak
előadásában nincs nap. Csak remény van.
Konok remény. Hogy lehet még máskép-
pen is élni. Hogy lesz egyenjogúságon
alapuló közös jövő. Olyan jövő, amelyben
nem számít kivételes ünnepnek a találko-
zás. Természetes lesz, hogy budapesti,
veszprémi, egri, pécsi s más színházak
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön, Újvidéken, Kassán, Ko-
máromban, Beregszászon is játszanak, s a
határainkon kívüli magyar színházak is
szerepelnek Magyarországon.

De most még megrendítő ünnep volt ez a
február végi, két estére szóló találkozás.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy A busz-
megálló kolozsvári előadása nyerte el az
1989-es év legjobb előadása díját Romá-
niában. E díjat a Román Színházművészek
Szövetsége ítélte oda a Tompa Gábor
rendezte produkciónak.


