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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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zetközi kapcsolatrendszere segítségével nem-
csak a román színművészet üstökösként be-
robbanó, ám csillagként állandósult népszerű-
ségét alapozta meg a világban, hanem ez úton
a politikai praktikák - ha a gyakorlatban nem is
mindig orvosolhatók, viszont - hamar nemzet-
közi publicitást kapnak. Az európai színházi
szervezetek tagjainak közös állásfoglalását, til-
takozását váltották ki például a kormányzat
olyan intézkedései, mint az UNITER által támo-
gatott neves személyiségek gyors és jogtalan-
leváltása a színházak éléről, produkciók létre-
jöttének mesterséges akadályozása, előadá-
sok levétele a műsorrendről vagy a Színházi
Szövetség kirekesztése az általa kitalált és
mindeddig koprodukcióban szervezett I. L. Ca-
ragiale Nemzeti Színházi Fesztivál tavalyi meg-
rendezéséből. (Minderről lapunk idei, márciusi
számában Supporták mindig lesznek címmel
már beszámoltunk.)

A román hatalom intézkedéseire adott vá-
laszképpen az UNITER Szenátusa 1994. októ-
ber 20-i, rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy
nem delegál zsűritagot, és az általa alapított dí-
jat is visszavonja - amit a legeredetibb pro-
dukció nyerhetett volna el - és azt az UNITER
Gálán adják majd át. A Román Színházi Szö-
vetség ugyanis minden év január utolsó napjai-
nak valamelyikén olyan neves személyiségek
jelenlétében, mint például Margit román her-
cegnő, kiosztja az előző évad legjobb előadá-
sáért, rendezéséért, tervezéséért, női és férfia-
lakításáért, kritikájáért, életművéért, debütálá-
sáért, hang-, illetve tévéjátékáért járó kitünteté-
seket. Ekkor hirdetik ki azt is, hogy melyik ro-
mán darabot tartják az év legszínvonalasabb új
művének, s ez megjelenik az UNITER hivatalos
kiadója, az UNITEXT gondozásában.

Az UNITEXT először 1992 júniusában mu-
tatkozott be a nyilvánosság előtt. Élén előbb
művészeti tanácsadóként az UNITER akkori
alelnöke, Marian Popescu állott, majd e neves
kritikus, teoretikus és egyetemi oktató lett a ki-
adó igazgatója. Marian Popescu munkatársai-
val együtt több sorozat létrehozását tervezte,
hiszen a színházi szövetség - jellegéből adó-
dóan - nagy súlyt fektet színművek mellett, hi-
ánypótló elméleti szakmunkák közreadására is.

A Román dramaturgia című sorozatban mai
színművek is napvilágot látnak, köztük „az év
legjobb román drámája" is. 1993-ban az előző
két év díjnyertes darabjai egy kötetben jelentek
meg. A Franciaországban élő Matei Vişniec
Angajare de clown (Bohócfelvétel) című, há-
romszereplős színművének sikerét mi sem jel-
lemzi jobban, mint hogy az 1991/92-es
évadban több színház műsorán szerepelt; míg
az 1964-ben született Alina Mungiu
Evangheliştii (Evangélisták) című darabja az
év egyik legvisszhangosabb botrányát váltotta
ki, mert a

debütáló írónő sokak sarkára rálépett merész
témájú és hangvételű alkotásával. A jóval ke-
vésbé ifjú Iosif Naghiu - akinek első gyűjtemé-
nyes drámakötete 1969-ben került a könyves-
boltokba- 1993-ban a Spitalul special(Külön-
leges kórház) című, szintén politizáló darabjá-
val nyerte el az UNITER elismerését. A tavalyi

kitüntetett pedig a fiatalabb nemzedékhez tar-
tozó Răzvan Petrescu Farsa (Bohózat) című,
négyszereplős színműve lett.

A legújabb román drámatermés mellett az
UNITEXT kötelező olvasmányokat és külföldi
drámák román fordításait is közre kívánja adni.
Az elméleti szakirodalom gazdagítására
visszaemlékezések, esszék, antológiák, doku-
mentumgyűjtemények megjelentetését terve-
zik. A Dialog sorozatot eredetileg Cristina Du-
mitrescu Andrei Şerbanról szóló könyvével
akarták elindítani, végül elsőként Miruna Run-
can és férje, C.C. Buricea-Mlinarcic interjúkö-
tete jelent meg benne, Cinci divane ad-hoc cí-
men. (Talán öt alkalmi találkozásnak lehetne
lefordítani, de valójában a cím magyarul nem
adható vissza teljes hűséggel, mert a „divanul
ad-hoc" a román fejedelemségekben „össze-
hívott államtanács"-ból származik, a divan pe-
dig felidézi a díva szó képzetét.)

A könyv öt, a mai romániai színházművésze-
tet fémjelző rendező portréját rajzolja meg. Az
egyes beszélgetéseket lexikon-szócikkszerű
pályaképpel indítják, majd a kötet szerzői
esszében mutatják be a megkérdezettet. Ebből
a rendezőről alkotott személyes benyomások
mellett megismerjük a beszélgetés helyét és
körülményeit is, amelyek valamilyen formában
jellemzik az interjúalanyt. A magnóról lejegy-
zett interjúk a rendező színházról alkotott néze

teit, munkájával kapcsolatos vallomását tartal-
mazzák, amelyet mottóként egy kiragadott és
jellemző idézet vezet be.

Az öt megkérdezett rendező azonos nemze-
déket képvisel: a legidősebb 1954-ben, a legif-
jabbak 1957-ben születtek. Nemcsak a romá-
niai színházművészet vezető személyiségei ők,
akiknek hitvallása valamilyen időszakban
színházak arculatát határozták vagy határoz-
zák meg, hanem nemzetközileg ismert és elis-
mert alkotók.

Mihai Măniuţiut a budapesti és a brit közön-
ség a Kolozsvári Nemzeti Színházban színre
vitt, erősen politikus lonesco: Különóra-rende-
zése kapcsán ismerheti, de hírnevét főként a
bukaresti Odeonban bemutatott III. Richárd
alapozta meg. A könyv szerzői 1991 decembe-
rében a rendező könyvtárnak beillő kolozsvári
lakásában rögzítették a beszélgetést. A köny-
vek egyébként is jellemzik Măniuţiu személyi-
ségét, hiszen eddig négy kötete jelent meg; Av-
ram lancuról szóló drámáját pedig osztálytársa,
Alexandru Dabija rendezte meg 1978-ban.

A nála egy esztendővel ifjabb Dabija nem er-
délyi, Moldvában született, a remek színházzal
rendelkező Piatra Neamţon. Az 1993 februárjá-
ban vele felvett beszélgetés még a bukaresti
Odeon Színház igazgatói irodájában zajlott le,
ahonnan Dabiját tavaly nyáron elmozdították.
Jogtalan leváltása nemcsak az UNITER, ha-
nem nemzetközi színházi szervezetek tiltako-
zását is kiváltotta.

Dabijáéknál két esztendővel később, 1980-
ban vehette át rendezői diplomáját a kolozsvári
Dragoş Galgoţiu, aki a könyv másik négy sze-
replőjéhez képest kevésbé ismert Magyaror-
szágon, pedig színpadfilozófiája, egyéni stílusú
előadásai szintén figyelemre méltóak.

Victor loan Frunzăt, a Kolozsvári Nemzeti
Színház volt igazgatóját ugyanúgy a távollété-
ben mozdították el székéből 1992-ben, mint
Alexandru Dabiját két esztendővel később.
Frunză általában ellentétes vélemények ke-
reszttüzében áll. Tavaly Marosvásárhelyen
összes produkcióját levették műsorról,
Satyricon című, vitákat kavaró előadása pedig
nem vehetett részt a Caragiale Fesztiválon.

1991-ben a budapesti Nemzeti Színházban
rendezte meg a Cseresznyéskertet, s ennek
kapcsán szerzett tapasztalatait is megemlíti a
beszélgetésben. Frunzăt annak idején nagyon
meglepte, hogy nálunk mennyire ismerik és
csodálják a román színházművészetet. A bu-
dapesti munka azért is volt számára kedves,
mert a romántól eltérő közönséggel ismerked-
hetett meg, amely másként reagál a színpadi
történésekre, sokkal koncentráltabban figyel -
csendben. Egyébként Frunză is rávilágít szín-
játszásunk jellegzetes vonásaira, nevezetesen,
hogy verbálisabb, szigorúbb és kevésbé
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látványos, mint a román. Ugyanakkor a színé-
szek mesterségbeli tudása, felkészültsége le-
nyűgözte. A román rendező azon észrevétele,
amelyet 1991-es budapesti munkája alapján
tett, 1995-ben már biztosan nem érvényes:
„Sok pénzük van az előadások előállítására".

V. I. Frunză osztálytársa, a nála egy hónap-
pal idősebb Tompa Gábor portréja zárja a köte-
tet. A bevezető esszéből kiderül, hogy Miruna
Runcanra az összes megkérdezett közül talán
Tompa tette a legmélyebb benyomást. Nem-
csak „arisztokratikus eleganciája", „karizmati-
kus" egyénisége és pontos, azonnal és szó
szerint rögzíthető fogalmazása miatt, hanem
azért is, mert a magyar rendező „más", és ez a
másság előnyt jelent. Tompának ugyanis sike-
rült tőkét kovácsolnia abból a hátrányból, hogy
Romániában kell magyar színházat csinálnia.
Nála azonban mindez olyan kiegyensúlyozott
szemléletté vált, amellyel a történéseket szer-
ves összefüggéseiben képes nyomon követni, s
ez az egyéni látásmód nyűgözte le a szerző-
nőt. A beszélgetés egyébként 1993 májusában
készült, a brit turné előtt, amikor Tompa Buka-
restben járt és a Nemzeti Színházzal tárgyalt a
Troilus és Cressida színreviteléről. (Ami végül
nem jött létre.) Az interjúban a kérdező által lá-
tott, még főiskolásként megrendezett
szentgyörgyi Woyzeck, illetve a híres A kopasz
énekesnő című előadások mellett szóba
kerülnek azok a személyiségek - elsősorban
Harag György -, munkatársak, produkciók,
filmek, stílusok, színházi vonulatok, amelyek
Tompára hatással voltak. Előadások kapcsán
fejti ki saját színpadi látásmódját, terveit; s
beszél arról, hogy mit jelent ma színházat
csinálni olyan veszélyeztetettségben, amikor a
katasztrófa nem időben mögöttünk, hanem
térben mellettünk zajlik.

A Tompáról szóló fejezet nemcsak azért ér-
dekes, mert vallomásértékű, s igen szemléle-
tes képet ad egy alkotó művész gondolkodás-
módjáról, hanem azért is, mert jelzi a román
színházi szakma véleményét a Kolozsvári Ma-
gyar Színház igazgatójáról, s azt, hogy milyen
helyet foglal el Tompa Gábor, a Bukarestben
román színházrendezői diplomát szerzett, er-
délyi magyar rendező az ottani színházi élet-
ben.

Az UNITEXT tervei között több fontos szín-
házi kézikönyv megjelentetése szerepel. A már
említett Şerban-könyv mellett előkészületben
van az 1993-as színikritikusi díj győztesének,
az UNITER programigazgatójának, Victor
Scoradeţnek az 1989 utáni román színházról
szóló kötete is.

A sorozatoktól függetlenül 1993-ban adták ki
Diana Tihu szerkesztésében az Aspects du
theatre helvetique (A svájci színház aspektu

sai) című kétnyelvű, francia és román tanul-
mánygyűjteményt.

Az UNITER kiadója azonban nem csak
könyveket jelentet meg. Az idén májusban jött
ki a nyomdából az új, kéthavonta megjelenő
színházi folyóirat, a Semnal Teatral (színházi jel
vagy tünet) első száma, amely - a főszerkesz-
tő, Marian Popescu bevezetője szerint - esélyt
szeretne teremteni a színház lényegének telje-
sebb felfedezésére. El akarják kerülni, hogy a
román színjátszás belemerüljön a „nárcisztikus
önimádatba", ezért a szokásos esztétikai, szín-
házelméleti, szociológiai elemzések mellett. az
európai színház mind teljesebb megismerése
felé is nyitni szeretnének, mégpedig különleges
információk, projektek, problémák közreadá-
sával; illetve viták formájában a kiadvány teret
ad a párbeszédnek, az ellentétes nézetek üt-
köztetésének is.

Az első szám nagyon érdekes interjúval kez-
dődik, amelyben a főszerkesztő a világhírű Sil-
viu Purcăretével beszélget abból az alkalom-
ból, hogy a romániai színjátszás legjelentősebb
rendezője 1996-tól a Limoges-i Színházi Köz-
pont igazgatója lett. Irina Coroiu részletesen
elemzi az interjúkönyv kapcsán említett Dragoş
Galgoţiu rendezői munkásságát. Cristina Du-
mitrescu pedig a pályájának újabb zenitjére ér-
kezett Cătălina Buzoianu két olyan rendezésé-
vel foglalkozik, amely a Caragiale Fesztivál
nagydíját és az UNITER elismerését egyaránt
kivívta. Ezek: a Sirálya bukaresti Kis Színház-
ban, illetve a Dybuk a Zsidó Színházban.

A Dokumentum-rovatban Adriana Grand
díszlet- és jelmeztervező kilenc grafikája sze-
repel. Ezt vezeti be a képzőművésznő rövid
vallomása arról, hogyan látja ő férje és
munkatársa, Victor loan Frunză betiltott
Satyricon-előadásának belső világát. (Adriana
Grand egyébként az UNITEXT kiadványainak
állandó illusztrátora, grafikai tervezője.)

A folyóiratszám román színjátszással foglal-
kozó további oldalai az ottani értelmiséget je-
lenleg a leginkább foglalkoztató kérdést,
művészet és politika viszonyát járják körül.
Nem véletlen hát, hogy az Antológia-rovatban,
ami a színházi gondolkodás jelentős
dokumentumai-nak bemutatására szolgál,
most Howard Barker Polítika a politikán túlról
című írását közlik annak a Marian Popescunak
a fordításában, aki a szerző Jelenetek egy
kivégzésböl című színművét is átültette
románra.

E szám vitatémája: „Nehezedik-e ma politi-
kai nyomás a színházakra?" A válaszadók -
Victor Scoradeţ, Cristina Dumitrescu, Marina
Constantinescu, Doru Mareş színikritikusok;
Nicolae Scarlat rendező, a Piatra Neamt-i Ifjú-
sági Színház, illetve fesztivál igazgatója és Val
Butnaru dramaturg, a moldáviai, kisinyovi meg-

szüntetett lonescu Színház volt igazgatója -
egyértelmű igennel felelnek. De kifejtik azt is,

miért tartják a politikai pressziót a diktatúra
cenzúrájánál is sokkal veszélyesebbnek és ká-
rosabbnak. 1989 előtt ugyanis a színház ellen-
zéki erőt jelentett. Hiába gyilkolt a cenzúra,
nagy előadások születtek, az alkotók köteles-
ségüknek érezték, hogy dolgozzanak. Ma vi-
szont mindent a pénz motivál. Emiatt a román
Művelődési Minisztérium egyenes úton halad
afelé, hogy „propaganda minisztériummá" vál-
jon. A kultúra gazdasági hátterének centralizá-
lásával a legnagyobb csapást mérhetik a mű-
velődési intézmények, így a színházak életére
is. Hisz nincs kimondottan „cenzúra", az elő-
adásokat nyíltan nem tilthatják be, „csupán" le-
váltják a vezetőket, és saját embereiket neve-
zik ki helyükbe. Az új igazgató pedig leveszi a
műsorról a ferde szemmel nézett produkciót,
vagy hátráltatja például a szabóműhely műkö-
dését a jelmezek elkészítése idején, nem ad
próbalehetőséget stb. Ráadásul, most már
nem primitív pártaktivisták ülnek a hatalom író-
asztalainál, akikkel annak idején egységesen
szemben állhatott az értelmiség, hanem intelli-
gens, magasan kvalifikált, ravasz kollégák, így
a helyzet még visszásabb, amelyet a financiális
alapú érdekellentétek tovább rontanak.

Hogy az ankét véleménynyilvánítóinak
mennyire igazuk van, azt a szó szerint közölt
dokumentumok bizonyítják: a központosításról
szóló kormányrendeletek és utasítások, az
ellenük tiltakozó UNITER-nyilatkozatok, az
UNITER Szenátusának határozatai és levelei,
a Caragiale Fesztivál, a Satyricon-ügy és a
Dabija leváltása körüli viták bel- és külföldi do-
kumentumai.

A témát Marian Popescu Szélsőségek a poli-
tikában és új színház keresése című tartalmas
írása szintetizálja. (Ez és a Purcărete-interjú
angolul is megjelent az angol nyelvű tartalom-
jegyzék szinopszisa mellett. A szerkesztők ígé-
rik, hogy a jövőben francia nyelvű tartalom és
rezümé is lesz.)

A Semnal Teatral - a bevezető ígéretéhez
híven - tudósít az európai színházi életről is.
Ebben a számban a Theatre/Public 121 1995
január-februári lapjának tartalmi ismertetése
mellett, brit és szlovén színházi híreket közöl.
Rövid krónika olvasható az Európai Színházak
Uniójának milánói fesztiváljáról; és a prágai Ja-
na Machalická az 1989 utáni cseh színházak
életéről ad képet.

A folyóirat a régi sokszorosított UNITER-In-
fót beépítette a lapba, és ebben közli a romániaí
társulatok híreit; emellett bibliográfiát találunk
az 1992 és 1994 között megjelent román szín-
házi szakkönyvekről; továbbá tizennégy román
és külföldi színmű szinopszisát közli.


