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Mikó István (Chaplin) és Kreisz Rudolf (Kölyök)
(Papp Dezső felvétele)

giai hiba árán is - igyekezett happy endinggé át-
fabrikálni az eredeti fanyarkás befejezést, túl-
áradó csúcsjelenetként tüntetve fel anya s gyer-
meke egymásra találását, s a főszereplőt gya-
korlatilag eltakarítva a színről.

Pereg tehát a „film" a stroboszkóppal elvágott
jelenetekben; Kónya András némafilmek hangu-
latát idéző, fekete-fehér fényképkivágatokra
emlékeztető díszletelemei között (a boltívek
mindazonáltal nem nagyon jellemzik az amerikai
nagyváros utcaképét). A szereplők meg-meg-
vallják érzelmeiket Nagy Tibor túlcsorduló tánc-
dalaiban, melyeket Bradányi Iván szövegeire írt,
nagyjából Máté Péter stílusában, s közben von-
tatottan bár, de araszol előre a történet. A revük
világában otthonosabb Ferkai Tamás színházi
rendezésére is leginkább a show-műsorok logi-
kája jellemző: az énekbetéthez érő hős mögé
nemegyszer leereszti a függönyt; valósággal ki-
tépi ezzel a színházi szituációból, hogy az abszo-

lút reflektorfénybe, pódiumra állíthassa. Meg-
szorul viszont Ferkai, ha drámai helyzetet kell
megoldania: például amikor Chaplin és asszonya
gyermekük haláláért szenvedélyesen egy-mást
vádolják, egymástól tizenöt-húsz métere állnak
lecövekelve, majd a főhős egyenes vonalban fel-
alá masíroz a színpadon - így fest a szakítással
végződő családi veszekedés. A rendezőnek az
sem szúr szemet, hogy szükség-szálláson
tengődő hölgyek nemigen járnak kivágott fekete
bársonyruhában - még ha táncos-nőként
hamarosan szükség is lesz rá az amúgy
meglehetősen sikktelen menhely-charlestonban.

Reménytelennek mondható feladat hárul Mikó
Istvánra, hiszen magát Chaplint kell eljátszania.
Ő magára is ölti a modell bő nadrágját, szűk
kabátját és keménykalapját, s igyekszik utána-
csinálni a mókás esetlenséget. Ám ahol a bohóc-
ból elő kellene hívnia a fájdalmat, az érzést, ott
csak édeskés érzelgősséget sikerül előcsalnia -
arról nem beszélve, hogy nem bírja kiénekelni a
magas hangokat. A táncdalfesztivált is nyert
Keresztes Ildikó az énekesnő-mama szerepé-
ben erős, képzett hangon énekel, és elegáns je-
lenség, de igazából a függöny előtt állva, széttárt
karral van elemében. Ahol játszania kellene, a
rendező beállítja, s ő merev pátosszal elmondja
a szöveget. A Kölyök - a premieren Vass Gábor -
nyújtja, amit kell: kedves, vagány, jópofa kis
csibész - biztos siker.

A film embersége elsikkadt a színpadon, de
legalább a show lenne show! Gajdos József ko-

Temesvar a forradalom varosa. Tudjuk. De aki
gyanútlan idegenként érkezik a „Begaparti
metropoliszba", annak az első !be-nyomása a
tankcsapdányi gödrökkel ékes utcák, a lerobbant
házak, illetve a kisebb-nagyobb, angol feliratos,
importáruval teli üzletek látványa. Más ez a
város, mint Kolozsvár, Marosvásárhely vagy
Sepsiszentgyörgy - hogy csak a színházzal
rendelkező városok egyikét-másikát említsem -,
más a hangulata. Polgárias. Magán viseli - még
ma is - a magyar, román és német lakosság
egymás mellett éléséből, a korábbi kedvező
gazdasági és földrajzi helyzetéből fakadó
előnyök áldásos nyomait. Mára azonban alig
maradt német ajkú, s rendkívüli mértékben
megfogyatkozott a magyar népesség. A hajdani
egységes, eklektikus város-kép az idők során
lepusztult, a régi házak egy ré

reográfiái -- főleg az utca népére írottak - ötle-
tesek és mozgalmasak, a megvalósításra viszont
nem. jellemző a technikai tökély. Soka pongyola
mozdulat, az egyik lány erre köröz a tányérral, a
másik arra. A színházon kívülről verbuvált
revügörlök arcán betanult, merev mosoly, pillájuk
reszket a kínos koncentrálástól. El-elvé-tik a
lépést, fordulásnál egymásba ütköznek - s van
közöltük, aki egész egyszerűen tömzsi. S
egyáltalán: miért karcosak, koszosak a tükrök?
Miért lengedez a téglafal? Ha a Kölyök beveri az
ablakot, miért nincs benne üveg, hogy összetör-
jön? A kályhában miért nem ég a tűz, s ha már fe-
kete lyuk tátong a helyén, miért kell a főhősnek
feltűnően megforgatni benne a piszkavasat? S
ha az a baj, hogy fenyő helyett tuját hoz valaki ka-
rácsonyra., akkor az legyen tuja, ne fenyő.

Ott a fényfüzér a színpad körül, ott a profi
Chaplin-figura logóként a függönyön. Ennyi len-
ne Hollywood, „a csodás, a varázs" - ahogyan a
kórus énekli?

Nagy Tibor-Pozsgai Zsolt-Bradányi Iván: A kölyök
(Arizona Színház)
Díszlet-jelmez: Kónya András. Zenei vezető: Papp
Gyula, Dalla Péter. Koreográfus: Gajdos József. Ren-
dező-dramaturg: Ferkai Tamás.
Szereplők. Mikó István, Vass Gábor, Keresztes Ildikó
m. v., Bede-Fazekas Annamária, Tóth Auguszta, Si-
pos András, Kocsis György, Bede-Fazekas Szabolcs
f. h., Urmai Gábor, Bácskai János, Konrád Antal, Nagy
Gábor, Benkő Péter, Nyírö Bea, Hacser Józsa, Pálfai
Péter, Hüse Mariann, Magócs Ottó.

sze helyett újakat építettek, ugyanakkor az el-
múlt két évben számos értékes épületet és épü-
letegyüttest dicséretes igyekezettel felújítottak. A
főtéren álló színház is visszanyerte régi szép-
ségét.

A Helmer és Fellner cég által tervezett épület-
ben három színház működik: a nagyteremben a
román prózai és operatársulat, egy emeleti kiste-
remben pedig a magyar és a német együttes. (Ez
utóbbit az elvándorlás következtében gyakorlati-
lag az amatőr szintről kellett újjászervezni.) A
magyar tagozat 1989 után Csiky Gergely nevét
vette fel.

Ha az erdélyi színházakról általában elmond-
ható, hogy rossz körülmények között dolgoznak, a
temesvári egyenesen katasztrofális állapotban
volt 1989 után. Mindössze hét diplomás színész
alkotta a társulatot, s hiányzott a rendező, a ter-
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vező, a dramaturg stb. A helyzet ma sem sokkal
jobb, bár rendezője, tervezője már van a szín-
háznak, s az időközben szervezett színészstúdió
hallgatói is részt vesznek az előadásokban. Gaz-
daságilag változatlanul rendkívül mostoha körül-
mények között dolgozik az együttes, különös te-
kintettel arra, hogy a városban a közönségbázis
viszonylagos szűkössége (valamint a szervezés
kényelmessége) miatt elég kevés előadást tud
tartani, viszont a környező településekre, a szín-
ház vonzáskörébe tartozó szomszédos megyék-
be - tehát ahol a legnagyobb szükség lenne az
élő színházra - alig tud kimozdulni (nincs busza,
drága a kiszállás költsége stb.).

Lehet-e, illetve milyen színházat lehet ilyen
körülmények között csinálni? A kérdés első fe-
lére evidens a válasz, a másodikra - három pro-
dukció ismeretében - már kissé kevésbé. Jó és
rossz benyomások egyaránt értek, miközben
Csiky Gergely Buborékokját, Moliére-től a Sca-
pin furfangjait és Demeter András önálló estjét
(A név kapui előtt) néztem.

Műkedvelősdi

Az együttes névadójának vígjátékát Miszlay Ist-
ván rendezte. A bemutató az 1991-92-es évad
nagy sikere volt. Nemcsak otthonukban, hanem
Magyarországon, sőt Újvidéken is játszották.
Mindez nem változtat azon, hogy az előadás
színvonala alig üti meg egy békebeli műkedvelő
együttes produkciójáét. (Mint annyiszor, ezúttal
is a darabnak volt sikere, nem az előadásnak.)

Miszlay egyike volt az elsőknek, akik, értesül-
vén a romániai magyar színházak katasztrofális

állapotáról, a magyar állam hathatós segítsége
mellett az erdélyi színházakban rendezést vál-
lalt. Ő emellett nemcsak a magyar, hanem a töb-
bi temesvári társulatnál is dolgozott az elmúlt há-
rom évben. Ez dicséretes. Ám a Buborékokat
látva érthetetlen, miért sikerült oly igénytelenre a
produkció. A rendező a darabot az 1985/86-os
szezonban a Józsefvárosi Színházban már
szín-re vitte, s az ott használt díszlet szolgált
kiinduló pontként a temesvárihoz, és annak az
előadás-nak a jelmezeit hordták a temesvári
szereplők is. A látvány mégis szegényes
összbenyomást kel-tett, aminek csak egyik oka
lehet a gyatra kivitelezés, a gondatlan tárolás, a
másik - súlyosabb - a rendezői igényesség
hiányával függ össze.

Úgy tűnik, a rendező figyelme csupán a darab
történetének közérthető lepergetésére, illetve a
főbb figurák általános jellemzésére terjedt ki. Az
amúgy is fantáziátlan térben a szereplők csopor-
tokba verődve ácsorognak és mondják szövegü-
ket; ha férfiak vannak a színen, akkor a színpad
jobb oldalán, ha nők, akkor a bal oldalon. S ha
egy mód van rá, akkor mindenki igyekszik leülni a
két térfélen elhelyezett ülőgarnitúra valamely da-
rabjára, hogy aztán ki-ki minden belső indok nél-
kül ismét felálljon, s megint minden indok nélkül
visszahuppanjon. Ez az előadásmód eleve ki-
zárja, hogy a darab - kétségtelenül nem túl bo-
nyolult - szituációi, illetve figurái árnyaltabban,
összetettebben jelenjenek meg.

Makra Lajos Solmay Ignácnak csupán a pa-
pucsférji vonásait ábrázolja, gyakran a kabaré-

Orbán Attila, Majorán Attila és Makra Lajos a
Buborékokban

humor szintjén, de mindvégig a jó ízlés határain
belül. Az alak belső változásait alig sejteti. Sol-
may feleségét Ferenczy Annamária egyetlen jel-
lemvonás kiemelésével rajzolja meg, az ő Szidó-
niája csupán egy nagy hangú, a realitásokkal mit
sem törődő, férjét nyúzó házisárkány. Dukász
Péter még csak kísérletet sem tesz arra, hogy a
darab egyetlen igazi „drámai hősének", Rábay
Miklósnak a tragédiáját - még ha az nemis vég-
zetes - megjelenítse; egyértelműen pozitív hőst
játszik, mereven, egyetlen pózba dermedve. A
cselekmény középpontjában álló Szerafint, Rá-
bay nejét Szász Enikő külsődleges, modoros szí-
nészi eszközökkel, s ezáltal a figurát lefokozva
játssza. Az előadás legjobbja Higyed Imre Moro-
sán Demetere; a színész pontosan érzékelteti az
alak kettős, kívül érdes, belül csupaszív termé-
szetét. Morosán Tamás, a szerelmes ifjú kis
szerepében feltűnt Demeter András tiszta,
egyszerű s erőteljes figuraformálása. A többi
szereplőről nem sok jó mondható el,
legtöbbjüknek még a szöveg elmondása is
gondot okoz, a jelmezek viseléséről vagy a
figura legalább külső jellemzéséről nem is
beszélve.

A Buborékok a rendezői rutin tucatterméke.
Miszlay István e cikk írásakor egyszerre két
újabb darabot állít színre a temesvári magyar tár-
sulattal, egy zenés vígjátékot meg az Ágacskát.

Rendező nélkül

Demeter Andrásnak ez az első évadja a
temesvári színháznál. Tavaly végzett
Marosvásárhelyen. A helyét kereső színész
nemcsak szerepátvételekkel, illetve új
szerepekben mutatkozott be a közönségnek,
hanem önálló műsorral is. Első hallásra kissé
furcsa témát választott, hiszen az előadók
többsége vagy egy-egy költő életművéből állítja
össze műsorát, vagy valamilyen épp
aktuálisnak tűnő tematikát próbál körüljárni az
irodalom segítségével. Demeter formailag szin-
tén tematikus összeállítást készített, de az ő té-
mája a keresztnevek története. A Bibliától mai
versekig számos olyan művet válogatott össze,
amely a nevekről, a nevek mágiájáról,
szépségé-ről szól, s ezeket rendszerezett, nyelv-
és kultúrtörténeti ismereteket tartalmazó
szövegek kötik össze. A két réteg harmonikusan
egészíti ki egy-mást, akárcsak a művész efféle
elődásmódja. Demeter a színpadon ülő nézők
között adja elő műsorát. Jól értelmezett
szövegmondásában teátralitás és a közlés
intimitása váltakozik. Mindazonáltal látszik,
hogy rendező nélkül dolgozott, a helyenként
túlzottan szétszedett szövegek, a hétköznapi
kellékek - cigaretta, borosüveg, könyv -
fölösleges használata, a hosszú s erőtlen zenés
expozíció olyan modorosságok, amelyek külső
kontroll segítségével könnyen elkerülhetők
lennének.
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A háttérben fegyverropogás

Nem szokványos Moliére-interpretáció a temes-
vári Scapin. Az előadást az a Laurian Oniga ren-
dezte, aki az előző szezonban Göncz Árpád Rá-
csokjával hazai és magyarországi szakmai sikert
aratott, s aki ebben az évadban a társulat
rendezője lett. (Második rendezése a Tangó
lesz).

A közönséget nyitott színpad fogadja, ame-
lyen magas dróthálóval körülvett játszótér látha-
tó, mászókával, hintával, homokozóval. Az elő-
adás kezdetekor elsötétül a színpad, s hosszú
ideig csak zenét, illetve fegyverropogást hallani.
Majd a sötétben tapogatózva a dróthálón kívül
megjelenik az első jelenet két szereplője, Octave
és szolgája. Zseblámpájuk fényénél próbálnak
tájékozódni, s átjutni a kerítésen. Hozzájuk csat-
lakozik Scapin is, és segítségével a háló alatti ré-
sen átbújva bekúsznak a tiltott területre, amely -
ahogy ez később kiderül - Argante tulajdona. (A
sötétben lezajló kezdés azonban szinte követhe-
tetlenné teszi a történet elejét.) Többszörösen
metaforikus ez a tér. Itt zajlik csaknem az egész
cselekmény, ez a szerelmesek területe, itt csap-
ják be és leckéztetik meg az öregurat, ugyanak-
kor a „kint" és „bent" nagyon élesen szétválaszt-
ja a felnőtteket és a fiatalokat, a hatalmon belülie-
ket és kívülieket. A játszótérszínhely természete-
sen az infantilizálásszindrómára is utal. A játék
menete megmarad a moliére-i keretek között, a
történeten belül nincs semmiféle kikacsingatás,
aktualizálás, de az előadás befejezése ismét
visszatér az expozícióhoz, s a zajkulissza fájdal-
mas keretbe ágyazza a keserűen vidám históriát.
Még aki csak televízión kísérhette végig a te-
mesvári eseményeket, abban is egyértelmű
asszociációkat kelta keretjáték, de nemcsak az.
Az egész produkció hangvétele, hangsúlyai azt
sugallják, hogy ezzel az előadással a társulat
egy történelmi esemény analízisére, szubjektív
értékelésére tesz művészi kísérletet. Finoman,
minden erőszakoltság nélkül. Szórakoztatva, de
emlékeztetve is.

Mintha nem ugyanaz a társulat játszaná ezt az
előadást, mint a Buborékokat. Lendület, dina-
mizmus, sok mozgás, erőteljes, pontos szerep-
formálás jellemzi a játékot, legalábbis a férfi szí-
nészek esetében. Bár Moliére is mostohán bánt a
női szerepekkel, de a két lány alakja a színész-
nők műkedvelő alakításában annyira jelentékte-
lenné válik, hogy a szerelmi szál hiteltelenné s
emiatt dramaturgiailag felemássá degradálódik.
(Ferenczy Annamáriának pedig Nérine szerepé-
ben éppen csak egy karakteres figura körvona-
lainak megrajzolására nyílik lehetősége.)

Jó alakítást nyújt Higyed Imre (Argante), Mát-
ray László (Géronte), Orbán Attila (Leander) és
Sütő Udvari András (Szilveszter). Az előadás
motorja az Octave-ot játszó Demeter András és

Makra Lajos (Scapin) és Higyed Imre (Argante)
a Moliére-darabban

a Scapint alakító Makra Lajos. Mind a ketten a
szokványos vígjátéki karakternél mélyebb, ös-
szetettebb figurát dolgoznak ki. Demeter fiatal-
embere nem egyszerűen szerelmes ifjú, aki csak
Scapin furfangja által éri el célját, hanem lázadó
ember is. Naivságába szomorúság vegyül, indu-
latai koordinálatlanok, csapkodók, érzelmeinek
kifejezése szélsőségek között ingadozik; kiala-
kulatlan lény, aki Scapin segítségével, a végigélt
események hatására válik felnőtté.

Makra Lajos végül olyan Scapint állít elénk,
akit elsősorban a körülmények tesznek lelemé-
nyessé, ha úgy tetszik, hőssé. Olyan hőssé, aki
csupán rövid ideig élvezheti furfangjának gyü-
mölcseit, mert a dróthálón kívüli öregek megbo-
csátása álnok ígéret: a szolga saját segítőkész-
ségének lesz áldozata, teste a hintán marad kite-
rítve, míg a többiek a hálón túlról némán szemlé-
lik, s közben megszólal a fegyverropogás. Makra
győzi energiával és ötlettel a furfangos szolga
megjelenítését, és szinte eszköztelenül képes
Scapin megnemesítésére is.

E három produkció - úgy gondolom - túlmutat
önmaga értékén, sőt még a társulat életében be-
töltött szerepén is. A Scapin példája bizonyítja,
hogy ugyanaz a társulat mennyivel többre képes
egy koncepciózus rendező irányításával, mint
amire a megszokott rutin alapján számítani lehet.

De az is nyilvánvaló, hogy a romániai magyar
színházak teljesítőképességének legnagyobb
gátja a rendezőhiány. Saját erőből képtelenek
megoldani ezt a problémát; s az sem megoldás,
ha a társulatok csak román rendezőkkel dolgoz-
nak. (Arról nem beszélve, hogy a román rende-
zők se nagyon vállalkoznak arra, hogy kizárólag
magyar társulathoz szerződjenek.) Egyelőre a
legkézenfekvőbb a magyarországi rendezők
meghívása, de az erdélyi - s általában a határo-
kon túli -- magyar színházak létérdeke, hogy
csak a legjobbak vállalják náluk a munkát. Ez kö-
zös felelőssége kell legyen a magyarországi
szakmának s mindazoknak, akik ebben a kér-
désben döntési helyzetben vannak.

Csiky Gergely: Buborékok (Temesvári Csiky Gergely
Szinház)
Diszlettervező: Winterfeld Sándor m.v. Rendezte:
Miszlay István m.v.
Szereplők: Makra Lajos, Ferenczy Annamária m.v.,
Dukász Péter, Szász Enikő, Higyed Imre, Réthy
Margit, Mátray László, Sütő Udvari András, Nemes
Péter, Orbán Attila, Fall Ilona, Hozó Márta, Makra L.
Katalin, Majorán Attila, Orbán István - Demeter
András, Hozó Éva, Szilveszter Olga.

Moliére: Scapin furfangjai
Fordította: Karinthy Ferenc. Díszlet-jelmez: Nagy
Krisztina. Rendezte: Laurian Oniga.
Szereplők: Higyed Imre-Nemes Péter, Mátray Lász-
ló, Demeter András, Orbán Attila, Hozó Éva, Hozó
Márta, Makra Lajos, Sütő Udvari András, Ferenczy
Annamária, Majorán Attila, Erdődi Endre, Patay Sán-
dor, Kolletll Rudolf, Bodics János, Virág Zita.


