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fiatalabb rendezők, tele ambícióval, ötletekkel.
Pezsgő, eleven, színes színházi életet sejtek a
négy előadás alapján, amelyet láttam. Vagy a
szerencsés válogatás látszata csal?

(Második kép) Ülök egy hatalmas térben, figye-
lem, mi történik körülöttem. Folyik az előjáték.
Középen, egy nagy dobogón félmeztelen férfiak
vívnak botokkal stilizált harci küzdelmet. Később
majd, mikor megkezdődik az előadás, ide eresz-
kedik alá az a hatalmas ketrec, amelybe a fog-
lyok, a „bilincsbe vert virágok" kerülnek. Egy-
máshoz fűzött álomjeleneteikben innen lépnek ki
egyenként, így idézik fel emlékeiket és fantáziá-
lásaikat: szorongásaikat, vágyaikat és látomá-
saikat. De most még csak a rémületet sejtjük,
ahogy a kemény hangeffektusokból összeállított
zörejzene szól, ahogy színészek rohangálnak
mindenfelé. Ebben a „rohamtempóban" vezetik
be kézen fogva a nézőket. Ők határozzák meg, ki
hová ülhet. Akik együtt jöttek, biztos nem kerül-
nek egymás mellé. Aki feláll a helyéről, arra le-
csapnak: újból futnak vele egy kört a sötét folyo-
són át vissza a félhomályos térbe. A renitenst
biztosan máshová ültetik, mint ahová kívánko-
zott. (Ha valaki elmesélné nekem ezt az előadás-
kezdést, kétkedve mosolyognék ezeken az „al-
ternatív" ötleteken. Túl direktnek találnám, ha a
rendező ezzel a módszerrel kívánná megterem-
teni egy fegyház hangulatát. Ott, Bukarestben
azonban egyáltalán nem volt ilyen érzésem. Fe-
szülten figyeltem. Vártam, mi következhet mind-
ebből.) Időnként katonák masíroznak át a színen.
Később néhányan lányokat kergetve visszaro-
hannak. Leteperik áldozatukat a földre, erősza-
koskodnak vele. A közösülést imitálják. Úgy csi-

nálnak, mintha... Megnyugszom. Mégiscsak
színházban vagyok.

A színpadon van berendezve mind a nézőtér,
mind a játéktér. Különálló szigeteket alkotnak, a
székek és a különféle díszletelemek jelölik ki a
különböző helyszíneket. Ezek egyúttal az
előadás stílusrétegeit is meghatározzák. Az
egyik sarokban egy lokál színpada. Idézőjeles
jelenetek, a tömegkultúra ironizált formáit idéző
játékok színhelye lesz ez. Nem messze tőle
meredek sötét fal. Furcsa, érzékletes képek
születnek majd itt, a posztmodern
látványszínházra utal, ahogy a falon függő
szereplők azt a képzetet keltik, mint-ha az ágyon
fekve felülnézetből látnánk őket. Máskor a fal
hasadékaiban szürreális látomások jelennek
meg. Vele szemben, a színpad túlsó végében
emelt tér. Sín vezet a magasban álló,
vesztőhelyre emlékeztető szerkezethez. Szak-
rális utalásokkal teli, ritualizált jelenetek játszód-
nak le majd itt. Középen egy rácsos ajtóval elvá-
lasztott kifutó. Valóságos találkozások szemé-
lyes dimenzióit hangsúlyozzák az itt zajló jelene-
tek. Az egész teret betölti a katonák drabális
mozgása - a némileg stilizált naturalizmust is
bevonva a játékba. Groteszk hatása van annak,
ahogy különböző bizarrul használt, furcsa szer-
kezeteket görgetnek be, alkalmaznak az agitatív
jelenetekben.

Néhány nap múlva eszembe ötlik, hogy ha-
gyományos módon használt színházi teret nem
is láttam ez alatt a két nap alatt. Egyik előadás
sem vállalta a kukucskaszínpad konvencióját.
Talán ebből is adódik a román színjátszás ereje:
nem kötött a színpadi tér, kötetlen az a játékkon-
venció is, amelyre az előadások épülnek. A já-
tékmód, a stílus itt sosem evidencia. Folyton fe-
lülbírálandó, alkalmilag újból és újból megterem-
tendő az a forma, amely a játékot szervezi. A da-
rabértelmezést elsősorban nem a szerepértel-
mezések közvetítik, hanem az a stílus, amely
meghatározza a játékot. Az előadások mind-
egyike - némelyik eklektikussága ellenére is -
erős formaérzéket tanúsított.
(Harmadik kép) A hófehér színpadon fehér ruhás
szőke alak áll. Ég felé emeli a kezét, erre megin-
dul a hóesés. Maga is ámulva vizsgálgatja a ter-
mészeti jelenséget. Leveszi a cipőjét, és óvato-
san belelép az egyik hóbuckába. Tetszik neki a
játék. Aztán lehajol, és maga fölé szórja a hó-
pelyheket. Kezdődik a varázslat. A havazás híré-
re előrohannak a többiek is, a történet későbbi
szereplői. Táncolnak, meghempergőznek a hó-
ban, ölelkeznek, hógolyózni kezdenek. Felsza-
badult örömünnep zajlik. (Ezt erősíti meg a hát-
térben szóló barokk zene is.)

Hatalmas varázslat született Alexandru Darie
rendezésében a Téli regéből a Bulandra színpa-
dán. Valóságos téli álom. Akik belefeledkeznek a

(Első kép) Gyülekezik a tömeg. Toporgunk az
Odeon Színház bejárata előtt. Egyenként fogják
majd a színészek bevezetni a nézőket a játéktér-
re. Az Amerikából egyetlen előadás megrende-
zésére hazatért Alexander Hausvater kedveli a
különös megoldásokat. Persze minden elem is-
merős már valahonnan, de ezek szemtelen ele-
gyítése mégis hatásos keveréket alkot. A szakrális
színház, a látványszínház, a mozgásszínház; a
groteszk színjátszás és a realista emberábrá-
zolás vegyítése; a provokatív megoldások és a lí-
rai képek váltogatása emlékezetessé tette az el-
sőnek látott Arrabal-bemutatót. A bilincsbe vert
virágok hatásos felütése volt rövid bukaresti
színházi túránknak.

De most még csak várakozunk. Egyre többen
vagyunk. Ez a rengeteg ember mind befog férni? -
kérdezzük kétkedve egymástól. Bukarestben
általában „dugtig" vannak a színházak - mondja
a tolmácslány. (Mifelénk így mondják: dugtig -
erősíti meg, mikor rákérdezek. Sepsiszent-
györgyről került a bukaresti színművészeti főis-
kolára. Egyetlen előadás kellett ahhoz, hogy el-
határozza: színházrendező lesz. Tompa Gábor
Kopasz énekesnőjét látta egy vendégszereplé-
sen, a szülővárosában. Választott mestere rövid
úton kihajította, amikor felvételizett hozzá Ko-
lozsvárra. Most másodéves a bukaresti főiskolán,
Cătălina Buzoianu osztályában.)

Magam is úgy tapasztaltam: a közönség való-
ban vár valamit a színjátszástól. És úgy tetszik,
történik is valami Bukarestben. A forradalom után
hazatért legendás öregek (Serban, Ciulei) már
nem dolgoznak Romániában. De vannak

Jelenet a Bulandra Színház Téli regéjéből
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hóesés mámorába, csak későn eszméinek, mi-
lyen fagyos is ez az égi csoda. Milyen rémületes
titkokat is rejtegetnek az álmaik. Ezt sejti meg
Hermione, ahogy a fehér ruhás alakra pillant. Az
idő együttérző, mégis rideg törvényeit sejti meg
benne: a tündéralak kiveszi kezéből tükrét és le-
felé fordítva lóbálni kezdi, mintha ingaóra ütései-
vel mérné ki a sorsot. Aztán álmot bocsát a ter-
hes királynőre, lássa meg, mi várhat rá és gyer-
mekére.

Később Leontes is álmodik. A hóban elnyúj-
tózva megálmodja, miképp pusztul bele ártatla-
nul megvádolt felesége a szülésbe. A háttérből
vádlón vezeti felé a gyötrődő Hermionét a fehér
ruhás időtündér. Öleli, félti, nyugtatja. Darabos,
nyugtalan mozdulataikat a háttérből szóló fe-
szült, szaggatott barokk zene a szenvedés kore-
ográfiájává erősíti. Lassan aláhanyatlik a király-
nő elgyötört teste. A fehér ruhás alak kétségbe-
esetten tartja karjaiban az áldozatot. Aztán havat
szór rá, eltemeti a holtat. A háttérben a király fek-
szik ugyanilyen pózban. Sötét ruhás alakok vet-
ték körbe, s elvégezték vele is a kegyeletes ak-
tust. Egyetlen rögeszme végeredményeként két
holttest a hóban.

Nagy öröm volt látni a Bulandra varázslatos
előadását, annak ellenére, hogy a produkció má-
sodik része kevésbé fantáziadús, a végét pedig
kifejezetten elnagyoltnak érzem. A befejezés
nem oldja meg, nem zárja le mindazokat a képi
és gondolati motívumokat, amelyek átszövik az
előadást.

(Egy emlékkép) Egy héttel bukaresti látogatá-
sunk előtt a brassói színházban is jártunk. Bulga-
kov darabjának, a Bíborszigetnek a bemutatóját
néztük meg. Néhol ötletes, de többnyire fantázi-
átlan az előadás. A színészek a főszereplői. Rá-
juk is jellemző az a bájos természetesség, kötet-
len játékosság, amely a román előadások több-
ségén megfigyelhető. De játékuk felületesnek
tűnt; az egész előadást valami szelíd ripacséria
határozta meg. Átlagos vidéki színház - gondol-
tam a brassóiról. Ha ilyen előadásokat látok, más
összkép alakul ki bennem bukarestben is. Biz-
tos, hogy más a román színjátszás, mint a ma-
gyar, de átlagában aligha jobb.

(Negyedik kép) Akár képeslap is lehetne. Egy
modern színház belső terét ábrázolja. Alig egy
évtizede készült el a bukaresti Nemzeti Színház
új épülete. A nagyromán szocialista gigantomá-
nia jele a hatalmas nézőtér és a rendkívül nagy
méretű színpad. Első ránézésre az utóbbi be-
játszhatatlannak, az előbbi megtölthetetlennek
tűnik. (Az enyhén emelkedő széksorokban kb.
ezernégyszáz embernek jut hely.) És láss cso-
dát: ez a színház is „dugtig" van. Még oldalt is

George Calin (Romeo) és Teodora Cimpineanu
(Júlia) a bukaresti Nemzeti Színház előadásában

rengetegen állnak. Itt nem lehet normális elő-
adást tartani - gondolom a visszafogottan
díszített modern hodályt nézegetve. Néhány
perc múlva bebizonyosodik, hogy tévedtem.
Beatrice Bleont Romeo és Júliája betölti a
hatalmas szín-padot és magával ragadja az
óriási nézőteret. Az előadással érezhetően
együtt lélegzik a közönség. Nagy csöndek,
hatalmas nevetések tagolják a játékot. Az első
pillanattól kezdve úgy érezzük, varázslat
résztvevői vagyunk. Önkéntelen reakcióként
majd' mindegyik jelenet nyílt színi tapsot kap.
Mindez nem töri meg az előadás ívét, épp
ellenkezőleg, szinte szárnyaló lendületet ad a
játéknak.

Bájosan kamaszos, fiatalosan tiszteletlen,
szemérmetlenül kötetlen szemléletű Beatrice
Bleont előadása. A frissen diplomázott rendező-
nőt szemmel láthatóan nem feszélyezi semmifé-
le konvenció. Nem érdekli a darab előadásmód-
jához, értelmezéséhez tapadt egyetlen hagyo-
mány sem. A fantáziájára hagyatkozik, eredeti

játékötleteire, koreográfusi hajlamaira, képalko-
tó képességére. Bátran használ fel első hallásra
elképesztő megoldásokat, friss szemmel fedez-
tet fel új összefüggéseket. (Ruszt József függet-
len színpados Romeo és Júliája volt hasonló
szellemű, még ha egészen más játékstílust is va-
lósít meg a két előadás.)

Ebben előadásban például nincs erkélyjele-
net. Nem is lehetne, hisz - akárcsak Ruszt -
Beatrice Bleont is egyszintes üres térbe helyezi a
cselekményt. A rendezőnő díszlet helyett
külön-féle világítási megoldásokkal tagolja az
óriási színpadot. Az utcai jelenetekben szimultán
történések töltik meg a teret., a belső
helyszíneket viszont változó színű
fényfolyosók, különféle nagyságú fénykörök
jelölik ki. (Ez a megoldás megteremti a fénnyel
kiemelt helyszínek intimitását.)

Pontosan kidolgozott fénydramaturgia mű-
ködteti az előadást, amelyben fontos szerepet
kapnak az árnyjátékok. Ilyen az esküvői kép is. A
mérhetetlen magasból aláhullott vásznat Lőrinc
barát hatalmas árnyéka tölti ki. Mellette, kétoldalt
két apró emberi alak kontúrja. Félénken nyúlnak
a hatalmas tenyér felé, mely össze-



O VILÁGSZÍNHÁZ O

kulcsolja piciny kezeiket. Azt érezhetik, milyen
elveszettek ebben az űrben, mennyire ki vannak
szolgáltatva a föléjük magasodó erők gondvise-
lésének. De ha ily kegyesek az égi hatalmak,
hogy egymásra bízhatják sorsukat, nem marad-
hatnak sosem árván. Ezt kéri számon később
Romeo, mikor Júliája felől hírt várva Istenhez
imádkozik. Ezért szalad Júlia is Lőrinc baráthoz
segítségért, mikor a szülei máshoz akarják
kényszeríteni. Árnyjáték teszi láthatóvá a
szerzetes által kínált szer hatását. Lőrinc barát
hirtelen el-tűnik Júlia szeme elől, majd az újból
aláhulló vászon mögött sejlik fel alakja. Mintha
átlépett volna az életen túli tartományokba. A
fényeffektusok azt a látszatot keltik, mintha a
szerzetes egy-re beljebb hatolna az ismeretlen
birodalmában. Ide hívja a lányt is, akinek nincs
más választása, mint utánaeredni. És amikor
maga is átkerül a túloldalra, beleborzong abba a
magányba, amely

Claudiu Bleont (Mercutio) és George Calin a
Romeo és Júliában

odaát várja. Ez a látomásszerű kép fölöslegessé
teszi azt a hosszú monológot, amelyet Shakes-
peare adott a halál kísértésébe beleborzongó
Júlia szájába a szer bevétele előtt. A rendező ter-
mészetesen ki is húzta a részletet. Egyébként is
alaposan megkurtította a szöveget. Természe-
tes következménye ez szemléletének: nagyon
keveset bíz a szavakra, rengeteget a látványra.
Romeo Veronába való visszaszökése után
egyetlen szó sem hangzik el az előadásban. A
kriptajeleneteket teljes egészében koreográfia
helyettesíti. Romeo már bevette a mérget, mikor
Júlia öntudatra ébred. Még egyszer, utoljára ta-
lálkozik rémült tekintetük. De többé nem marad-
hatnak együtt. Ernyedten összekulcsolódó ke-
zük halálba zuhanó testük fölé emelkedik.

Az elmaradt erkélyjelenetet kádjelenet helyet-
tesíti Beatrice Bleont rendezésében. Júlia épp
habfürdőzik. Tényleg gyerek még, miért szé-
gyellné, hogy szeret játszani. Kabalaállatkáját is
megmosdatja. Neki kezd el Romeóról mesélni.
Az ismeretlen fiúról, akibe akkor botlott először
bele (szó szerint), amikor sárkányt eregetve át-
rohant a városon. Ezért üdvözölte ismerősként a
fiút, amikor az váratlanul felbukkant az esti bálon
is. Neki integet titokban, miközben a felnőtt Pa-
risszal kénytelen táncolni. Pedig mindenki lát-
hatná, hogy ehhez a szeles bakfishoz csakis ez a
szelíd kamasz illik. Úgy néznek ki máris, mintha
testvérek lennének. „Mi az a Montague?" - kér-
dezi Júlia a játékállattól az ellenséges család fiú-
sarjáról álmodozva a kádban. „Se kéz, se láb, se
kar, se arc, se test" - mondja, miközben a mos-
dószivaccsal megérinti mondott testrészeit. Ek-
kor toppan be Romeo. Néhány pillanat múlva
maga is a kádban találja magát. Együtt pancsi-
kolnak benne mind a ketten, felszabadultan és
ártatlanul. A nászéjszaka, illetve az ezt követő
búcsúzás jelenete is átalakul: két boldog, a jövő-
től megszeppent gyerek ül összeölelkezve egy
szelíden mozgó hintán. Ide szaladt Júlia koráb-
ban játszani, mikor az anyja a házasság lehető-
ségét hozta szóba. Ezt a játékeszközt látjuk az
előadás záróképében is: a halott gyermektestek
előtt elárvulva ring az üres hinta. (Csak egy-két
berendezési tárgyat alkalmaz az előadás. Ezek
használatának viszont motívumteremtő ereje
van.)

Beatrice Bleont a szimultán történések meg-
szervezésének is nagy mestere. Minden tömeg-
jelenet ilyen: az előadást indító, verekedéssé fa-
juló vallási körmenet, a bál, Romeo és a dajka ut-
cai találkozása, Tybalt és Mercutio küzdelme. Az
utóbbiban egyidejűleg jelennek meg az addig
exponált szálak. Paris tűnik fel. Híreket vár terve-
zett esküvőjéről. A háttérben lepleket mosó lá-
nyok kacéran üdvözlik az öntelt grófot. Paris vá-
rakozás közben elégedetten vizsgálgatja az es-
küvő garanciájaként Capuletéktől kapott rubin-
gyűrűt. Peckesen üdvözli a színen átvonuló sötét

alakot, Mercutiót. Benvolio szétszedett batárt
húz barátja után. A dajkától csenték el első talál-
kozásukkor. Az asszonyság az akkor még díszes
járgányon érkezett, hogy hírt vigyen Romeótól
Júliának. Mercutióék gátlástalan játéka azonban
nem kímélte sem a kocsit, sem utasát. Megjele-
nik az otromba ábrázatú Tybalt. Romeót keresi,
de Mercutio köt belé. Romeo is átrohan a téren.
Titkos esküvőjéről érkezik, a dajkát keresi, hogy
átvegye tőle a kötélhágcsót. A túloldalon fel is
bukkan az asszony, de rémülten menekül, ami-
kor meglátja Mercutiót. És minden egyszerre tör-
ténik: Mercutio és Tybalt verekszik. A közéjük
ál-ló Parisnak is jut egykét pofon, mire a gróf
sértődötten elvonul. Romeo a barátját is figyeli, a
kötélhágcsót is meg akarja szerezni. Péter vissza
akarja lopni a batárt, Mercutio folyton elkergeti,
közben meg Tybalttal is évődik. Egyszerre ka-
cagtatóan fenyegető és mélyen nevetséges
mindaz, ami történik. A jelenet folytatása is szi-
multán játék: az előtérben kuporog Júlia. Re-
megve várja a híreket férjéről. Közben a háttér-
ben lassított, stilizált mozgással zajlik a küzde-
lem, amelyben Romeo megöli barátja gyilkosát,
hitvese bátyját, Tybaltot.

Szigorúbb elemzés számos kifogásolnivalót
találna az előadásban: Beatrice Bleont éppúgy
nem tudja megoldani, akárcsak a Független
Színpad előadásában Ruszt, hogy a huncutjáté-
kosság és az évődő keménység magától értető-
dően forduljon át feltartóztathatatlan tragédiába.
Ez a rétege nem kidolgozott az előadásnak.
Több figura értelmezéséből, megformálásából is
hiányoznak az árnyalatok. Néhány kulcspozíció-
ban lévő színész alakítása erőtlennek tűnik. Ta-
lán túl sok a balettmozgásokat idéző szökellés,
taglejtés a játékban. A koreográfia is konzervatív
szemléletűnek tetszik. Ugyanakkor az előadás
egésze mégis friss, sodró erejű. Összhatásában
annyira magával ragadó a produkció, hogy a kri-
tikus úgy érzi, akár hallgathatna is kifogásairól.
(„Hiába, mégis csak nagy dolog a fiatalság. Ret-
tenetes erőfeszítés, gyönyörű próbatétel" -
mondja a barátom, miután megtekinti az előadás
Zsámbékon vendégszereplő változatát. A hírek
szerint a produkció elnyerte a román színházi
fesztivál kritikusi nagydíját is.)

(Ötödik kép) Szürke vásznon rajzolt képkeret-
ben különféle groteszk portrék sorakoznak. Előt-
tük keménykalapos, szelíd fiú téblábol. Egy-egy
vonást kiigazít rajzain. És ekkor hirtelen megele-
venednek a képek. A papírlapokat széthasítva
fejek bukkannak elő. A szelíd fiú családjának tag-
jai ők. Előbukkannak, majd eltűnnek. Hol
egyen-ként, hol kettes, hármas csoportokban,
máskor meg egyszerre. Megjelenéseiknek
éppoly izgalmas aszimmetrikus ritmusa van,
mint megszólalásaiknak. A különféle alakok
különféle szólamokat képviselnek. Zenei
szervezettségű az is,
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ahogy bedugják a fejüket a térbe, az is, ahogy
beszélnek. Perlekednek, számon kérnek, biztat-
nak. Érvelnek. Fenyegetőznek és ígérgetnek.
Mintha Jacques rémálma elevenedne meg arról,
miképp igyekszik magába olvasztani őt a család-
ja, hogyan akarja tévútjainak megismétlésére
kényszeríteni a világ.

A bukaresti Nemzeti Színház
stúdiószínházában ülünk. Ionesco darabját, a
Jacques vagy a behódolást nézzük.
Lényegében főiskolai vizsgaelőadást látunk. Az
osztályfőnök, Gelu Colceag rendezte a remek
produkciót. A nyelvi játékokkal, bizarr
szófordulatokkal teli darabból az alaphelyzet
érdekelte igazán. Nem a szöveg-mondás
kérdéseit, a verbális réteg nyelvfilozófiai
problémáit akarta megoldani, hanem azt a játé-
kot bontotta ki, építette fel, amely a szituációban
rejlik. A konformitás abszurd kényszereit ábrá-
zolta, azt a folyamatot, amelyben a család rög-
eszmés értékrendjét rákényszeríti az ártatlan
gyerekpárra, majd a hiábavaló erőfeszítés
következtében egyikük elpusztul. (Véletlen
csupán, hogy közvetlenül a Romeo és Júlia után
hasonló problematikát felvető előadást láttunk?)

Az előadás a Jacques-ot (1950) lonesco
1951-es darabjával, A jövő a tojásban van című-
vel egészítette ki. Valóban, mintha egymás foly-
tatása lenne a két szöveg. Az utóbbi ott kezdődik,
ahol az előbbi véget ér. Jacques és Roberte há-
zassága után három évvel a család hiába várja
az utód születését. Pedig a jövőt biztosítani kell.
Újból kezdődik a meggyőzés procedúrája. Rá
kell vezetni a fiatalokat, hogy milyen technikával
biztosítja az emberiség évezredek óta fajának
reprodukcióját. Rá kell ébreszteni Jacques-ot,
hogy a férfinak kötelessége kikölteni a jövő tojá-
sait. A fiú azonban nem hajlandó erre. Sem indi-
vidualistát, sem kollektivistát, sem anarchistát,
sem konformistát, sem kommunistát, sem fa-
sisztát nem kíván világra segíteni. Egyik út sem
jelenti a jövő ígéretét. Épp ezért kell végül eltűn-
nie...

Az előadásban megfogalmazott gondolatot
azonban nem a szavak, hanem a játékötletek, a
formai megoldások, a színjátszás szuverén jelei
közvetítik. Az, ahogyan változik a tér, ahogy új és
új alakzatot öltve új helyszíneket jelöl ki a
szereplők által mozgatott vászon. Az, ahogyan a
színészek oldott játékossággal karikírozzák a
figurákat, ahogy éles váltásokkal jelzik
hangulatváltozásaikat, taktikai megfontolásaik
módosulását. Az, ahogy a bájos játékötletek
metaforikus jelentést kapnak. (A szülés képe
például úgy jelenik meg, hogy a vászon
hasadékain keresztül léggömbök gurulnak be a
térbe. Ezek jelképezik a (jövő)tojásokat,
amelyeket Jacques-nak kellene kiköltenie. A
vita hevében természetesen jó néhány
luftballon szétpukkan.)

Jelenet a főiskolások Jacques-előadásából
(Szabó Péter felvételei)

(Utolsó kép) Hosszú asztal, rajta bor, kenyér, tá-
nyérok. Körülötte fiatalok. Éppen vacsoráznak.
Éjjel két óra van. Zsámbékon vagyunk. Itt ven-
dégszerepelt a Colceag-osztály, a határon túli
magyar amatőrszínjátszók fesztiválján. Nemrég
ért véget előadásuk. A Jacques „kistestvérét" is
bemutatták: a Különórát. Egy másodéves főis-
kolás rendezte. Ő is Cătălina Buzoianu
osztályába jár. Ez is kötetlen szemléletű, eredeti
ötleteket tartalmazó, játékos előadás. Szintén
szabadon kezeli a szöveget, ismét csak
absztrakt, variál-ható térbe helyezi a történetet,
a látvány és a já-

990 februárjában alakult meg az UNITER,
a Román Színházi Szövetség, amely
nem egyszerűen csak szakmai
tömörülés, ha-nem a világhírű román
színházművészet sok feladatot

felvállaló, kormányzattól füg-
getlen intézménye, valójában irányítója, mene-
dzsere, arculatának meghatározója. Az UNITER
alapításakor még szoros kapcsolatban állotta bu-
karesti Művelődési Minisztériummal - lévén

ték elsődlegességét sugallja a darabbal szem-
ben.

Túl vannak a főiskolások mind a két zsámbéki
előadásukon. Lassan véget ér hosszú utazásuk.
Carracasban voltak, aztán New Yorkban léptek
fel. Holnap hazaindulnak. Oldódik a feszültség.
Énekelni kezdenek. De Colceag rájuk szól. Szi-
gorú osztályfőnök - mondja a tolmácslány, aki
az utóbbi néhány napban együtt élt velük. Ren-
des időben van takarodó, Colceag megvárja, míg
elalszanak a tanítványai. Nem engedi, hogy a
lányok fessék magukat. Lehet, hogy valóban
szigorú osztályfőnök, de remekül menedzseli
őket. Figyel rájuk, fontosak egymás számára.
Együtt vannak. Minden gesztusukkal azt
bizonyítják, hogy a színház mégiscsak
közösségi intézmény.

akkor Andrei Pleşu a kultusztárca feje -, a politi-
kai visszarendeződés azonban nemcsak ártott
ennek a jó viszonynak, hanem nyílt ellenállást
váltott ki. Az emberi-szakmai irigység kihaszná-
lásával ugyanis a politikai hatalom régi-új perc-
emberkéi minden módon megpróbálják ellehe-
tetleníteni a színházi szervezet tevékenységét,
szűkíteni hatáskörét. Szerencsére nincsenek
könnyű helyzetben, hiszen az UNITER nem-
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