
Ez a bonyolult kettősség talán nem
független attól, hogy Efrosz átértelmezései
általában nem politikai aktualitások
jegyében születnek. Inkább az összetett,
nehezen megoldható morális problémák
foglalkoztatják. Nem a pillanatnyi helyzet,
hanem az általános emberi szituációk
megragadására törekszik. Hol érintkeznek
például a shakespeare-i és a mai jellemek,
mi a közös, az örök a két világ
magatartásformáiban?

Efroszt gyakran vádolják pesszimiz-
mussal. Mintha egy késői, az eredetinél
sokkal tragikusabb Shakespeare néző-
pontjából szemlélné az eseményeket -
vetették szemére a Rómeó és Júlia bírálói.
Hiszen Shakespeare-nél - úgymond - még
a legkeserűbb pillanatokban is föl-
fölcsillan a remény és a szeretet. Efrosz
nem utasítja vissza a vádakat, csak meg-
kérdőjelezi az örömteli, optimista vég-
kicsengés lehetőségét. Meggyőződése,
hogy ő általában egy jottányit se változtat
a szerző világlátásán. De hát Shakespeare
nem az Éjjeli menedékhely Lukája - a
vigasztalás nem kenyere. Shakespeare
vagy mondjuk Brecht figyelmeztet, és
nem hamis illúziókkal áltat. Hiszen min-
den illúzió végül is csak újabb szeren-
csétlenségek forrása. Miféle
megkönnyebbülésről lehet szó, mikor a
két halott ott fekszik a lábad előtt? A kibé-
külésnek kissé magas az ára.

Nos, válasz-e a könyv a néző kérdé-
seire? Válasz, csak nem éppen egyszerű,
mint ahogy Efrosz egyetlen előadása sem
az. Efrosz föladja a kérdéseket, százféle
alakban újrafogalmazza őket, míg csak
magától ki nem kerekedik a felelet, bo-
nyolult problémák összetett megoldása,
mely azonban sem a színház, sem az írás
nyelvén nem fejezhető ki a közhelyek
egyszerűségével.

A könyvben a részletek lazán kapcso-
lódnak, az előadásokat nem egymás után,
hanem szimultán elemzi Efrosz; a tárgyalt
jelenetek váltogatva követik egy-mást, egy
a Sirályból, egy a Don Juanból, majd az
Othello következik, hogy aztán a Sirály e g y
újabb részletének adja át helyét. Az
elmélet és a gyakorlati problémák
összefonódnak, egyik a másikból
következik. A stílus az elbűvölően
szerkesztett rendetlenséghez illően
kötetlen, beszélgetős. A sok személyes
emlék, kedélyes történet elénk varázsolja
a rendezőt és színészeit, ők barátainkká,
az előadások pedig átélt élménnyé
lesznek.
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A nagyváradiak
Debrecenben

Két napig a Debreceni Csokonai Szín-ház
vendége volt a Nagyváradi Állami
Színház. A Román Szocialista Köz-
társaság Bihar megyéje, valamint a Ma-
gyar Népköztársaság Hajdú-Bihar me-
gyéje közötti kulturális csere keretében
egyre rendszeresebbé válnak e színházak
vendégjátékai. A nagyváradiak nyárelői
magyarországi fellépését a debreceniek az
ősszel viszonozzák.

A Nagyváradi Állami Színház vendég-
játéka alkalmából rövid interjút kértünk
Eugen Tuguleától, a színház igazgató-
jától, azt tudakolván: milyen feladatokat
tűz maga elé a Nagyváradi Állami Szín-
ház, milyen művek szolgálják elképze-
léseiket, miért D. R. Popescu két darabját
játszották Debrecenben?

Eugen Tugulea a következőket nyi-
latkozta:

- A színház kulturális és politikai fórum.
Ennek megfelelően megtisztelő,
ugyanakkor felelősségteljes feladatok há-
rulnak rá, különösen olyan környezet-ben,
ahol - mint Nagyváradon és kör-nyékén -
magyarok és románok együtt élnek. Itt a
színháznak is a barátságot kell erősítenie.
Ez indokolja, hogy a Nagyváradi Állami
Színház két tagozatos, magyar és román
nyelvű előadásokat tart. A. két társulat
előadásai egyformán fontosak. Sok éve
dolgozunk és élünk egy fedél alatt, úgy is
mondhatnám, közös az otthonunk.
Megosztjuk egymással a siker örömét, és
időnként a kudarc szomorúságát is.
Őszinte barátság uralkodik a két társulat
között, ez - úgy vélem - érződik a
bemutatott elő-adásainkból és abból, hogy
jelenleg a két együttes stílusa is hasonló.

A mindnyájunk előtt ismeretes és vi-
lágos társadalmi, politikai célok megva-
lósítását igyekszünk a magunk eszközei-
vel elősegíteni. Elsősorban eredeti mű-
veket játszunk, magyar és román szer-
zőktől egyaránt; a világirodalom alko-
tásaiból csak a legrangosabb szerzők
legjobb műveit, azokat, amelyek a mai
ízlésnek, követelményeknek megfelel-
nek. Műfajilag változatos a repertoárunk,
operettől tragédiáig, musicaltől komédiáig
mindent játszunk. S hogy ne

csak általánosságban jellemezzem szín-
házunk munkáját, íme az 1975-76-os
szezon bemutatóinak sora: a román ta-
gozat Mircea Bradu Fehér szaka című
történelmi tárgyú darabját, Mihail Se-
bastian Névtelen csillag című színművét, B.
Hatch - Ch. McArthur A nap szenzációja

című musicaljét, Berlini Fontana trevi című
színművét, V. Frunze A z új nagy állomás

című drámáját, valamint a Debrecenben is
látott D. R. Popescu A z erkély című
társadalmi drámáját játszotta. a magyar
tagozat pedig V. Rebreanu Juhmarta ember

című művét, Nestroy Lumpáciusz

Vagabundusz című játékát, Darvas József
Szakadékját. Miller P i l lantás a hídrólját,

Emlékszel még címmel operett-összeállítást,
és végül a vendég-játékon is játszott D. R.
Popescu A sz o morú angyalok története

című drámáját mutatta be. Az előző évben
Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című
művének adaptációját mutatták be, jövőre
pedig Bródy Sándor Dadája szerepel a
társulat műsorán.

- Ami a terveinket illeti, műsorunk,
céljaink elveiben változatlanok, továbbra
is a változatosságra és az eredetiségre tö-
rekszünk. A tévé és a rádió konkurren-
ciájára gondolva kevésbé ismert, de lé-
nyeges mondanivalójú és művészi eré-
nyekkel rendelkező darabokat keresünk.

A debreceni vendégjátékra házi szer-
zőnknek számító D. R. Popescu két
darabját hoztuk. Azért esett ezekre a vá-
lasztásunk, mert hűen tükrözik együt-
teseink célját: a politikai, társadalmi
problémákhoz való hozzászólás igényét és
az újszerű színpadi fogalmazásra tö-
rekvést. A szomorú angyalok történetét már
játszotta néhány éve a román tagozat, de
Szabó Józsefnek, a magyar tagozat
rendezőjének nagyon megtetszett a mű,
dramaturgiai átalakításokkal cirkuszi térbe
helyezte a cselekményt, s ezzel új vonásait
tárta fel a darabnak. A szerző jövőre új
darabot ír számunkra, valószínűleg szintén
a magyar tagozat fogja játszani.

*

A Debrecenben látott előadások igazolják
az igazgató szavait. A neves román szerző
- akinek több regénye, novellája olvasható
magyarul is - színműveiben erős
társadalomkritikai szándék nyilvánul meg.
Mindkét darabjában arra keres választ:
hogyan lehet kommunista módon, tisztán,
becsületesen élni? Az alap-kérdést számos
probléma kíséri: a hajdanvolt forradalmár
vezetőnek a szá-



mító, anyagias környezet hatására be-
következő korrumpálódása, a funkcio-
nárius bürokratává válása, a karrierizmus,
a zabolátlanul szókimondó, heves vérű
fiatalok és a megalkuvó középkorúak
ellentéte és így tovább. E néhány kissé
leegyszerűsített probléma felsorolásából is
látható, hogy ezek mindegyike külön-
külön is elegendő lenne egy drámához.

E sok-sok problémát a drámákban
kettős keretbe ágyazva vonultatja fel a
szerző. A szomorú

agyalok történetében az
alaptörténet két érzékeny, többszörösen
megsebzett lelkű fiatal találkozása és
elválása. Életüknek ebbe az eseményébe
sűríti a szerző azokat a konfliktusokat - az
első szerelem és csalódás, munkahelyi
összezördülések a karrieristával, a
funkcionáriussal stb. - amik formálták a

fiút és a Iányt. A keretet egy újabb keret
fogja körül: az egész egy cirkuszi
mutatvány. A különös bohóc celebrálja a
produkciót, hol narrátor-ként, hol az egyes
epizódok, emlékek szereplőjeként.

Az erkély önvizsgálatra késztető játék,
melynek lényege: a fiú számon kéri apján
a hajdanvolt ellenállót, s szembesíti
környezetével. Ez az alapkonfliktus
lehetőséget ad arra, hogy számos élősdi
figurát, káros szemléletet, jelenséget is
bemutasson a szerző. A darabot végig-
kísérti egy öngyilkos ugrás. A három fel-
vonás a ház három különböző szintjén
játszódik, az expozícióban tudomást
szerzünk a fiú halálos zuhanásáról, s a
következőkben, az alsó emeleteken, az
apánál és az anyánál játszódó jelenetek-
ben ez a lelkiismeretet felrázó tragikus tett
visszatér, mintegy második keretbe
foglalva a történteket.

A darabok gondolati, közéleti szándéka
erősebb, mint a művészi megvalósítás
színvonala. Mindkét darabban túl sok
probléma zsúfolódik össze, az egyes
részkérdések árnyalt kidolgozása elmarad.
Ezen problémacsokrok puszta fel-
villantása is érdekes lenne, elképzelhető,
hogy a néző feladata a továbbgondolás, a
szelektálás, a súlyozás. De ha a bemutatás
felszínes, a gondolatok gyakran nem
lépnek túl a közhelyeken, ha a szín-padi
helyzetek egy része spekulatív, akkor a
nézőt kevéssé aktivizálják a művek.

Az előadások rendezői - Szabó József
illetve Alexandru Colpacci - élnek a mű-
vek nyújtott jó lehetőségekkel, és az itt-ott
meglevő dramaturgiai fogyatékosságokat
igyekeznek elsimítani, a valódi- és irreális,
emlékező részek arányát ponto-

A szomorú angyalok története a nagyváradi színház magyar tagozatának előadásában A
gitáros lány: Csoma Judit (Weisz István felvétele)

A sok epizódból álló Az erkélyben az

egyes figurák csupán illusztrációk az apa-
fiú konfliktusához, érveihez, így a
színészeknek igen nehéz élő alakot for-
málniok. A rendező láthatóan arra töre-
kedett, hogy a kiemelkedő színészi tel-
jesítmények helyett jó együttes játékot
produkáljon. Az előadás kétségkívül
legjobb alakítása Eugen Tugulea nevéhez
fűződik, aki az apa, az idős kommunista
szerepét sokoldalúan, tévedéseiben,
vívódásaiban is erősnek, a fia igazságában
a maga végig nem vitt harcait fel-ismerő
hősnek ábrázolja.

Mindkét előadás egyszerű díszletét,
valamint a jelmezeket Tatiana Manolescu-
Uleu tervezte.

A Nagyváradi Állami Színház debreceni
vendégjátéka ismét megerősíti azt a jogos
igényt, hogy a környező országok
színházai csereelőadások keretében rend-
szeresen és legjobb produkciójukkal
adjanak képet szomszédaiknak nemzeti
kultúrájukról.
N . I.

san meghatározzák és finom eszközök-kel
érzékeltetik. A darabok sokféle stílust
sűrítenek magukba - szürreális, cirkuszi,
naturalista, realista, stilizált -, s bár az
együttesek lényegében mindegyik
eszközeit bírják, mégsem jött létre egy-
séges játékstílus egyik előadásban sem.

A szomorú angyalok történetében Csoma
Judit a Lány szerepét sokszínűen, teljes
embert ábrázolva alakította. Éreztette,
hogy a Lány álarcot hord, érzékenységét,
sebezhetőségét védi a külvilágnak
mutatott viselkedésével, ugyanakkor ér-
zelmei nem uralkodhatnak fölötte, ő az,
aki két fiatal közül sorsukat meghatározó
módon dönteni tud. (Egyébként ő az
elhangzó beatszámok zeneszerzője is.)
Zalányi Gyula nehezen birkózik a Fiú
környezetének kisebb-nagyobb gazságait
meglátó, ellenük szónokló, de cselekedni
képtelen figurájával. A Különös bohóc
Miske László, aki a különböző stílusú
részekben egyaránt otthonos. Alakításának
nemcsak gondolati, dramaturgiai, de
stiláris összekötő ereje is van.


