
gyen az a be széd még oly tö re de zett, fáj -
dal mas, ki üre se dett is.

Ha az elõ adás vé gén fel lob ba nó lán -
gok a vég íté let ese mé nyé vel ke re te zik a
lá tot ta kat, ak kor a sze rep lõk olyan tör té -
net ré sze se i ként ér tel mez he tõk, amely az
em be ri lé tet a Bib lia szö ve gé nek pers pek -
tí vá já ba ál lít ja. Az em ber szen ve dés re
ítél te tett bû ne i ért, és lán gok ban kell vé -
gül meg tisz tul nia. Ez több, ra di ká li sabb
még a re mény tõl meg fosz tott, vég rom lás -
ra ítélt vi lág becketti ví zi ó já nál is, mi vel
hoz zá ad ja a pró fé tai szó apo ka lip ti kus
jós la tát. Azt szû ri ki el sõ szá mú vi lág ér -
tel me zés ként a tör té nel mi pil la nat ból,
amely ben élünk, ami ab ban év ti ze dek óta
fo lya ma to san je len van, sõt az em be ri ség
bi zo nyos há nya da szá má ra a meg ha tá ro -
zó élet ér zé sek egyi ke. Ma gán vi se li a 20.
szá zad pusz tí tá sa i nak bé lye gét, mind -

azon fe nye ge té sek tu da tá val te téz ve,
ame lyek az óta is nyo masz tó an kö rül ve -
szik ko runk em be rét. 

Ez az élet ér zés ugyan ak kor nem 
há rít hat ja el a kér dést: be le der med-e 
az em be ri ség a tör té ne lem 20. szá za di
ta pasz ta la tá ba? Azt kell-e szün te le nül
lát nunk, ha elõ re te kin tünk? Kö te le zõ-e a
föld go lyó ra ki ter je dõ em be ri ség jö võ jé -
nek lá to má sát a nyu ga ti (ke resz tény) ci -
vi li zá ció vál ság tu da tá ra szû kí te ni? A
bib li ai Lót fe le sé ge, mint is me re tes, hát -
ra for dult, és só bál vánnyá vál to zott. Ez 
is a Szent írás ta ní tá sa. Az em be ri ség
szá má ra az, ami elõt te áll, min dig más,
mint ami mö göt te tor nyo sul. Ez ak kor is
így van, ha ép pen nem a tör té nel mi op -
ti miz mus ko rát él jük. Van új a Nap alatt.
Ez egy ma gá ban nem meg nyug ta tó, de
nem is mel lõz he tõ. 
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PO LI TI KUM ÉS ESZ TÉ TI KUM
Szín ház a to ta li ta riz mus mar ká ban
(1945–1989)

1960–1971. A mí tosz ge ne zi se
Fur csa, paradoxális kor szak, amely ben

szín ház tör té ne ti for du lat megy vég be, Bu -
ka rest va ló ság gal Eu ró pa egyik szín há zi
fõ vá ro sá vá vá lik, ez alatt a köz élet ben
meg ala po zó dik a ke let-eu ró pai to ta li ta riz -
mu sok egyik leg ke mé nyebb vál to za ta: az
a ro mán nacionálkommunizmus, amely
azu tán kul tu rá lis ge no cí di um má fa jul. Ki -
ala kít ják a rend szer ket tõs ar cu la tát: a sza -
bad, de mok ra ti kus vi lág fe lé egy részt a
füg get len sé gét, szu ve re ni tá sát õr zõ or szá -
gét, más részt a bel po li ti ká ban a totali-
tarista-etnokrata gya kor la tot. Gheorghiu-
Dej a párt ja és a ma ga szá má ra ügye sen
hasz nál ta ki a szov jet kom mu nis ta párt
XX. kong resszu sa után ki ala kult tör té nel -
mi helyzetet.1

Az 1962-es évet kö ve tõ en a ro mán
mû vé sze ti éle tet dön tõ en meg ha tá ro zó

cen zú ra is fo lya ma tos át ala ku lá son megy
át. Át szer ve zik a Mû vé szet ügyi Bi zott sá -
got, új ne ve: Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti 
Ál la mi Bi zott ság, ez gya ko rol ja szak ap pa -
rá tu sá val, fo lyó ira tai kri ti kai anya gán 
ke resz tül a párt po li ti ka meg va ló sí tá sát a
mû vé szet te rén. 1964-ben a Saj tó- és
Nyom tat vá nyok Fõ igaz ga tó sá gá nak (a to -
váb bi ak ban SNYF) fel adat kör ét új ra ér té -
ke lik, hogy össz hang ba ke rül jön az ál la mi
és tár sa dal mi élet változásaival.2

Az 1967-ben lét re ho zott Ide o ló gi ai 
Bi zott ság fel ada ta is mét rá e rõ sza kol ni a
mû vé szet re az ide o ló gi ai dog ma tiz must.
A Ro mán Kom mu nis ta Párt X. kong -
resszu sa 1969-ben a „sok ol da lú an fej lett
szo ci a liz mus” ide o ló gi á ja ne vé ben a párt
ál ta li irá nyí tást je löl te meg mo dell ként,
ami azt je len tet te, hogy a ha ta lom ki zá ró -
la gos bir to ko sa ként a párt el len õr zi és irá -
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nyít ja az egész tár sa dal mat. Rö vi de sen 
te tõ fok ára ért a sze mé lyi kul tusz ra és a
na ci o na lis ta mí to szok ra épü lõ pa rancs -
ural mi rend szer in téz mé nyes ki épí té se.

A kor szak zá ró 1971-es év hez kap cso -
ló dik a 17 pont ból ál ló „Té zi sek” el fo ga -
dá sa, ame lyek a kul tú rá ban is be ve ze tik a
pa rancs ural mi rend szert. Ki dol go zá suk -
ban sze re pet ját szott a párt ve ze tõ kí nai
lá to ga tá sa, az ot ta ni „kul túr for ra da lom”
ha tá sa. Ez zel Ro má ni á ban el kez dõ dik 
a mû vé szet élet-ha lál har ca a to ta li ta-
 riz mus sal.

Mind eköz ben a he te dik év ti zed fo lya -
mán a „reteatralizálás” je gyé ben a ro má -
ni ai szín ját szás a szín há zi vi lág for ra da -
lom egyik ki emel ke dõ en fon tos mû he lyé -
vé vá lik. A fõ is ko lai ok ta tást irá nyí tó ren -
de zõk nem ze dé ke ki ala kít ja a ro mán
„ren de zõ is ko lát”. Szem lé le tük ben a te at -
ra li tás szem be for dul az iro da lom mal és
az iro dal mi ság gal. Sza kí ta nak a szo ci a lis -
ta re a liz mus na tu ra liz mu sá val, a hang -
súlyt a vi zu á lis meg je le ní tés re, a nem
ver bá lis ele mek re helyezik.3

Szem be ál lít ják az artaud-i ér te lem ben
vett „vegy tisz ta” szín há zat az iro dal mi
szín ház zal. A ko ra be li szak iro da lom min -
de nek elõtt Meyerhold, Brecht, Copeau,
Artaud vagy Piscator örök sé gét je löl te meg
a kor szín há za szá má ra for rás ként. Az el sõ
irány mu ta tó és ko ro kon át íve lõ, ér té ket te -
rem tõ al ko tá sa en nek a szín há zi szem lé let -
nek 1961-ben Shakes peare Ahogy tet szik
cí mû víg já té ká nak elõ adá sa Bu ka rest ben,
a Lu cia Sturdza Bulandra Szín ház ban. Az
elõ adást ren de zõ Liviu Ciulei igaz ga tó ként
itt hoz ta lét re az egye te mes szín ját szás
egyik je len tõs al ko tó mû he lyét. Ami kor
meg kér dez ték az ön fel tá ró in ter júk tól és
ta nul má nyok tól ir tó zó mû vészt: „Van-e
Ciulei-stílus?”, õ azt fe lel te: „Az én stí lu -
som ál lan dó vál to zás ban van, hogy job ban
ta pad has son ar ra, ami a vi lág ban tör té -
nik.” Va ló ban, ha egy más mel lett vizs gál -
juk a Bulandra szín ház be li fõbb rendezé-
seit,4 meg ál la pít hat juk, hogy a hi va ta los
ide o ló gia erõ sö dõ tor zu lá sa it tük röz ték sa -
já tos mû vé szi vá lasz for má já ban. Ha kö zös
stí lus je gye ket ku ta tunk: a ha gyo má nyos és
a kor társ kul tú ra ar ca i nak har mo ni zá lá sát

fe dez het jük fel ben nük. Eb ben a vo nat ko -
zás ban ta lán leg be szé de sebb Shakes peare
Vi har já nak  szín re vi te le (1978).5

A Bulandra-szellemiség „is ko lá vá vá -
lá sát” pél dáz za az 1951-ben lé te sült
Piatra Neamþi-i tár su lat (1967-tõl If jú sá gi
Szín ház) mû kö dé se. Itt bon ta ko zott ki az
„új hul lám” je gyé ben ne velt ren de zõk
mun kás sá ga: Andrei ªerban, Alexandru
Dabija,6 Iulian Viºa,7 Silviu Purcãrete,8

Victor Ioan Frunzã9 – be lõ lük ala kult ki a
kor társ szín ház de rék ha da. 

Ha e kor szak ren de zõi fel fo gá sa i nak
és elõ adá sa i nak kö zös üze ne tét ele mez -
zük, ki tû nik, hogy a mû vé sze ket el sõ ren -
dû en az ab szo lút ha ta lom szo rí tá sá ban
élõ em be ri sze mé lyi ség és az ér ték rend jét
vesz tett kor vi szo nyá nak za va rai, a sza -
bad gon dol ko dás és az al ko tói sza bad ság
kér dé se fog lal koz tat ta. 

Hi te les val lo más er rõl Sü tõ And rás a
kor cre dó já nak is be il lõ írá sa, me lyet
1967-ben, a ko lozs vá ri szín ház meg la pí -
tá sá nak 175. év for du ló já ra kül dött: „A
szín pa don be szél ni annyit je lent, mint
cse le ked ni. A 175 éves Szín ház ezért volt
s le he tett buz dí tó cse le ke det – cse lek vés -
kép te len idõkben”.10

Él ve a sza ba dabb mû sor vá lasz tás 
jo gá val, a tár su la tok egy re több vi lág iro -
dal mi mû vet vit tek szín re, az együt te se -
ket a ko ro kon át íve lõ fi lo zó fi ai ta nul sá gok
se gí tet ték, az így szü le tett ren de zé sek ez -
ál tal pa ra bo lisz ti kus tar tal muk kal pél dá -
za tok ká vál tak.

Az er dé lyi ma gyar szín ház át vet te a
kor mû vé sze té nek sa já tos je gye it. A köny-
nyebb át te kint he tõ ség ked vé ért e fo lya -
mat há rom vo nat ko zá sát emel nénk ki: 

a) Ren de zõi egyé ni pá lyák ala ku lá sa 
A kor sza kot meg ha tá ro zó két, ki emel -

ke dõ te het sé gû ren de zõ – Ha rag György
és Taub Já nos – mû vé sze té nek ki bon ta ko -
zá sa az ad dig kö te le zõ sab lo nok ból va ló
ki tö rés sel va ló sul ha tott meg.

Jel ké pes nek érez zük, hogy a tár gyalt
idõ szak leg ele jén Ko lozs várt a ha gyo má -
nyos dra ma tur gi ai és szín pa di ká no no kat
leg in kább fe sze ge tõ elõ adás, Pavel Kohout
Ilyen nagy sze re lem cí mû drá má já nak
szín re vi te le e két ren de zõ kö zös al ko tá sa.
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Ket te jük kö zül a hat va nas évek re el -
sõ sor ban Taub Já nos kí sér le te zõ ked ve
nyom ja rá a bé lye get. A „reteatralizált”
szín ház esz kö ze i nek bá tor hasz ná la ta jel -
le mez te Brecht Kol dus ope rá já nak szín re -
vi tel ét a Ko lozs vá ri Szín ház ban (1964);
ugyan csak az õ ren de zé se a hat va nas
évek leg je len tõ sebb kí sér le te a kor sze rû
szín há zi nyelv Er dély be plán tá lá sá ra:
Harold Pinter A gond nok cí mû mû vé nek
te mes vá ri elõ adá sa (1969).11

Év ti ze dünk má sik, pa ra bo lisz ti kus
tar tal ma kat hor do zó fon tos elõ adá sa
Illyés Gyu la Ke gyen cé nek szín re vi te le Ko -
lozs várt 1968-ban, Sza bó Jó zsef ren de zé -
sé ben, aki az em lí tet tek mel lett az év ti zed
je len tõs al ko tó ja. Az elõ adás a kor szak
em be ré nek alap ve tõ di lem má já ról szólt:
med dig le het szol gál ni egy ab szo lu tis ta
rend szer fe jét, aki nem a köz ja vát szol -
gál ja. Aki nek nem az em ber az esz mé nye,
ha nem csak egy em ber – ön ma ga. A Ke -
gyenc a ha ta lom el vont, kor tól és idõ tõl
füg get len kri ti ká ját tar tal maz za. 

Ki emel ke dõ elõ adá sok ról szól va meg
kell em lí te nünk Sławomir Mrożek Strip-
tease-ének ko lozs vá ri be mu ta tó ját (1968),
ame lyet vi lág szín há zi ran gú nak mi nõ sí -
tett a kri ti ka. Szom ba ti Gille Ot tó a lát -
vány szín ház hí ve ként kí sér le te zett (Dür-
renmatt: Fi zi ku sok, Nagy vá rad, 1964),
Rappaport Ot tó ne vé hez egész sor gon -
do lat éb resz tõ elõ adás meg ren de zé se 
fû zõ dik.

b) Szín há zi mû he lyek
Két olyan együt tes rõl kell szól nunk

eb ben az év ti zed ben, amely mû sor rend je,
já ték stí lu sa ré vén sa já tos pro filt ala kí tott
ki. A fi a tal szat má ri szín ház az zal von ta
ma gá ra kul tu rá lis éle tünk köz fi gyel mét,
hogy olyan ran gos szel le mi mû helyt ala -
kí tott ki, amely Pi linsz ky ér tel me zé sét
kö vet ve for mál ta a szín ház sor sát: meg be -
szél het tük ön ma gunk kér dé se it önma-
gunkkal.12

A kez de ti nép szín há zi sab lo no kat 
le vet kõz ve me rész mon da ni va ló jú kí sér -
le te zõ elõ adá so kat va ló sí tott meg a sep si -
szent györ gyi szín ház társulata.13

c) Az er dé lyi ma gyar drá ma a kor -
szak ban

A tár gyalt év ti zed az ere de ti drá ma -
írás szár ba szök ke né sét is je len ti. En nek a
kor szak nak meg ha tá ro zó drá ma író egyé -
ni sé ge a las san fe le dés be me rü lõ De ák Ta -
más, aki nek drá ma írói te vé keny sé ge a
gon do la ti drá ma je gyé ben bon ta ko zott ki.
Ön tör vé nyû al ko tó, aki nél a gon do lat lo -
gi ká ja te remt stí lust – a stí lus dra ma tur gi -
át. A gon do la ti drá ma út tö rõi kö zött tart -
juk szá mon Föl des Má ri át is, aki az át me -
ne ti mû faj ok ko rá ban meg pró bál ko zik a
tisz ta, ha mi sí tat lan tra gé dia he lyét tra gi -
ko mé di á val be töl te ni hu ma nis ta, eti kus
in dít ta tá sú, az egye te mes em be ri lét rõl
szó ló mû ve i vel. A kor szak leg si ke re sebb
szer zõ je Mé hes György. Víg já té kai ki tû -
nõ en hasz no sít ják a fran cia té zis drá mák
tech ni ká ját; a ma gyar klasszi kus drá ma -
iro da lom kor sze rû szín pad ra al kal ma zá -
sá val si ke re sen ál lí tot ta szem be anya -
nyel vû kul tú ránk fe le dés be me rü lõ ér té -
ke it a hi va ta los na ci o na lis ta kur zus sal;
pa ra bo la drá má i nak pél dá zat sze rû tör té -
ne tei a vi lág job bí tá sá nak szán dé kát fe -
jez ték ki. A hat va nas évek vé gén je len nek
meg Páskándi Gé za el sõ mû vei er dé lyi
szín pad okon: Kül sõ za jok (Szatmár,
1968); A ki rály kö ve (Ko lozs vár, 1969), és
ugyan csak ek kor ke rül szín re Ko csis Ist -
ván A ko ro na arany ból van cí mû da rab ja
(Ko lozs vár, 1970).

1971–1983. Ön vé del mi szín ház

A kor szak nyi tá nya a már em lí tett
1971-es „jú li u si té zi sek”, ame lyek a na ci -
o na lis ta mí tosz, a neoproletkultos „kul tu -
rá lis for ra da lom” és a sze mé lyi kul tusz
irá nyá ba te rel ték a ha tal mi pro pa gan dát.
A té zi sek szel le mé ben a párt Vég re haj tó
Bi zott sá ga elõ ír ta a mû ve lõ dé si és ok ta tá -
si in téz mé nyek fo ko zott el len õr zé sét.
(Lét re hoz ták e cél ból a Szo ci a lis ta Mû ve -
lõ dé si és Ne ve lé si Ta ná csot; a to váb bi ak -
ban: SZMNT). A szín há zi al ko tó mun kát
dön tõ mó don be fo lyá sol ta az a tény, hogy
im már a cen zú ra is fel is mer te: a szö veg
nem egyen lõ a lát vánnyal. Az el len õr zés
a to váb bi ak ban a szín há zi pro duk ció egé -
szét gór csõ alá von ta, és kez de tét vet te a
szín há zak to tá lis fel ügye let ének kor sza -
ka. En nek el sõ jel zé se volt, és egy ben ezt80
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a gya kor la tot is jól pél dáz ta Lucian
Pintilie Re vi zor-ren de zé sé nek sor sa 1972-
ben. A „cen zor há bo rú” im már a szö ve gen
túl mu ta tó szín pa di jel rend szer mi att tört
ki, amely egy ér tel mû en ki moz dí tot ta az
orosz klasszi kus szö ve get sa ját ko rá ból,
és beemel te azt a kor tár si vi lág ba. A meg -
tor lás fel vo nul tat ta a pa rancs ural mi
rend szer esz köz tá rát: az elõ adást be til tot -
ták, a bu ka res ti Bulandra Szín ház tel jes
ve zér ka rát el bo csá tot ták, kezd ve Liviu
Ciulei igaz ga tó val. A to tá lis el len õr zés to -
tá lis há bo rú hoz ve ze tett ha ta lom és kul -
tú ra kö zött. Át fe dé ses, pár hu za mos cen -
zú ra rend szert hoz tak lét re, meg te remt ve
ez ál tal a több szö rös el len õr zés le he tõ sé -
gét. Ugyan azt a te rü le tet, ese ményt fel -
ügyel ték a SNYF he lyi és köz pon ti iro dái,
a párt bi zott ság ok szer vei és a SZMNT ap -
pa rá tu sa is. A há bo rú csa ta te rei az úgy ne -
ve zett vi zi o ná lá sok vol tak. De mi lyen is
volt egy „vi zi o ná lás”?

Az elõ adá sok sor sá ról az em lí tett szer -
vek kül döt te i bõl, kép vi se lõ i bõl és meg bíz -
ha tó „ér tel mi sé gi ek bõl” ál ló bi zott sá gok
dön töt tek a fõ pró bák meg te kin té se után.
Eze ket az al kal ma kat a kor tár sak „cson ko -
ló se bé szet”-nek ne vez ték. Ki vé tet ték, át -
ren dez tet ték az olyan rész le te ket, ame lyek
bár mi lyen, a je len kor va ló sá gá val vagy
ese mé nye i vel va ló asszo ci á ci ó ra al kal mat
ad hat tak, e cél ból akár új ra öl töz tet ték a
sze rep lõ ket. Ha még ar ra is gon do lunk,
hogy a bi zott ság nak nem min den tag ja
volt „csúcs ér tel mi sé gi”, el kép zel he tõ az a
kafkai vi lág, amely ben az al ko tók nak él ni -
ük kel lett. Egy ér tel mû en kör vo na la zó dott,
hogy a szín há zi kul tú ra Ro má ni á ban a
dik ta tú rá val szem ben ál lók fó ru má vá vált,
a há bo rú má sik vo nu la ta en nek a szel le mi
en ti tást ké pe zõ tömb nek a szét ve ré se lett:
a ro mán szín há zi is ko la ve zér alak jai al ko -
tá si fel tét ele i nek, akár nyil vá nos lé tük nek
is az el le he tet le ní té sé vel.

Ilyen ér te lem ben be szé des ada lék -
ként em lít jük, hogy elõ ke rült az SZMNT
egyik 1977-es kel te zé sû do ku men tu ma,
amely tar tal maz za az in dex re tett ne ve -
ket, aki ket ti los volt „nép sze rû sí te ni”. (A
lis tán ott ta lál ha tó Radu Penciulescu,
Andrei ªerban, Dan Nemþeanu, David

Esrig ne ve.) Az egyik mód szer az volt,
hogy a non kon for mis ta al ko tók út le ve let
kap tak kül föl di utak ra, ame lyek rõl – min -
den ki tud ta – amúgy sem fog nak ha za tér -
ni. Így Ciulei (az egye dü li, aki idõn ként
ha za tért, ha za tér he tett egy-egy ven dég -
ren de zés re), Penciulescu, ªerban, Esrig,
Pintilie, Vlad Mugur rend re kül föld ön te -
le ped tek le. A ha ta lom azon ban nem tu -
dott meg nyu god ni. Nem si ke rült a szín -
há zi kul tú ra le fe je zé se. Az el ûzött al ko tók
ek kor ra meg ala poz ták is ko lá ju kat, s szín -
ház szem lé le tük, a sze mé lyi sé gük su gall ta
al ko tói mo dell olyan mé lyen meg gyö ke -
re zett a szín há zi vi lág ban, hogy a fõ is ko -
la to vább on tot ta a non kon for miz mus nak
el kö te le zett új ren de zõ ket, szí né sze ket.
Az itt hon ma radt al ko tók to vább dol goz -
tak, ily mó don a cen zor há bo rú újabb és
újabb ese mé nyek ben, új csa ta te re ken
foly ta tó dott. Ha a szín há zi vi lág atom-
izálodott is, ön vé del mi szel le mi mû he -
lyek jöt tek lét re, ame lyek meg pró bál koz -
tak a „mél tó sá gát õr zõ” lét meg óvá sá val.
Ki ala kult az úgy ne ve zett „l’homme libre”
al ko tó tí pu sa: Ale xa Visarion,14 Alexan-
dru Dabija, Alexandru Darie,15 Tom pa Gá -
bor tes te sí tet ték meg ezt a tí pust. A ha ta -
lom el len õr zõ-el nyo mó ap pa rá tu sá nak
tö ké le te sí té sé vel pár hu za mo san az er dé -
lyi ma gyar ki sebb sé gi kul tú ra te re is fo ko -
za to san be szû kült. Nicolae Ceauºescunak
a XI. párt kong resszu son 1974-ben mon -
dott be szé de „mély re ha tó po li ti kai, gaz -
da sá gi és tár sa dal mi prog ra mot” in dí tott
el „a sok ol da lú an fej lett szo ci a lis ta tár sa -
da lom meg va ló sí tá sá ra”. 

Az ek kor el fo ga dott párt prog ram tör -
té nel mi át te kin tés sel kez dõ dik, amely nek
fõbb al ko tó ele mei, a ro mán nép te rü le ti
foly to nos sá ga a Kár pát-me den cé ben és a
nem ze ti egy ség kö te le zõ ala pot ké pez nek
a tör té né szek szá má ra. Ezek bõl az ele -
mek bõl ki in dul va je le nik meg a protokro-
nizmus té zi se, amely a kul tu rá lis na ci o -
na liz mus alap ján a ro mán nép múlt já nak
ide a li zált le írá sát eme li tör vény erõ re. A
protokronizmus szem lé le té be nem il lesz -
ke dett a ki sebb sé gi kul tu rá lis örök ség és
iden ti tás tu dat. Így a nem zet ál la mi ide o ló -
gi át meg te rem tõ Nicolae Ceauºescu eb ben
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a kor szak ban a tel jes kö rû és to tá lis asszi -
mi lá ci ó hoz lá tott hoz zá. A szo ci a lis ta ro -
mán nem zet esz mé je meg kö ve tel te, hogy
az „együtt élõ nem ze ti sé gek” fo gal mát a
„ma gyar nem ze ti sé gû ro mán” ki fe je zés
vált sa fel. Lát juk, tár gyalt kor sza kunk ban
az al ko tók min den nap ja ik ban alap ve tõ
em be ri jo ga ik el le he tet le ní té sé be üt köz -
tek. Kü lö nö sen nagy szi gor ral ül döz ték az
olyan til tott té má kat, mint a kom mu niz -
mus el le nes ség, a ma gyar tör té ne lem, a
val lá sos tar ta lom, az em be ri sza bad ság
esz mé je. A ha ta lom az „új em ber tí pus” ki -
ala kí tá sá nak szol gá la tát kö ve tel te meg a
kul tú rá tól, aho gyan azt a Szo ci a lis ta Kul -
tú ra és Po li ti kai Ne ve lés 1976-ban meg tar -
tott kong resszu sán meg fo gal maz ták.
1977-ben ha tá ro zat szü le tett a Saj tó igaz -
ga tó ság (ez volt a cen zú ra hi va ta los ne ve)
fel szá mo lá sá ról, de ez a lát szat in téz ke dés
a cen zú ra még ra fi nál tabb for má i nak be -
ve ze té sét je len tet te. A cen zo rok be épül tek
a párt- és ál la mi szer vek be, és test kö zel -
bõl, még na gyobb rá lá tás sal te vé keny ked -
tek. A tisz tes sé ges al ko tók vé del mi ap pa -
rá tust igye kez tek ki fej lesz te ni, amely ki -
kezd he tet len né tet te a szü le tõ ér té ket, és
ily mó don a ha mi sí tat lan mû vé szet pél dá -
it nyújt hat ták a nézõknek.16

Ezt a kor sza kot az er dé lyi ma gyar
szín ját szás vo nat ko zá sá ban Ha rag György
fém je lez te. Ket tõs vá lasz tás alatt ala kult
pá lyá ja. Egy részt a ro mán szín ját szás vi -
lág szín vo na lú tel je sít mé nyé vel szem be -
sül ve ér zé kel te, hogy a ma gyar szín ház
iro da lom- és szó köz pon tú sá ga, ter mé szet -
el vû ki fe je zés mód ja aszinkronitásban van
a szín ház mû vé szet kor sze rû sé gé vel, fej lõ -
dé sé vel, ezért szük ség van stí lus vál tás ra.

Más részt Ha ra got nem va la mi fé le
„koz mo po li ta” di vat maj mo ló aka rat haj -
tot ta, ha nem mint hi te les, min den ideg -
szá lá val a kor ban élõ mû vész sa ját gyö ke -
re ink bõl kí vánt meg újul ni: „[...] a stí lus -
vál tás nak min den or szág ban a szü lõ föld
élõ tör té ne ti ké pét kell tük röz nie a ma ga
sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ en; a mi fel ada -
tunk pe dig, hogy a ma gun két te remt sük
meg itt és most”.17

Vissza nyúlt te hát a Né meth Antal-i
örök ség hez (amely szin te egye dül ál ló

mó don a reteatralizált ren de zõi szín há zat
pró bál ta be épí te ni a ma gyar szí ni moz ga -
lom ba), fel hasz nál ta a ha gyo má nyos er -
dé lyi lé lek ta ni re a liz mus esz köz tá rát, így
te rem tet te meg „itt és most” a ma ga sa já -
tos stí lu sát. Mint a sa ját ko rá ban élõ mû -
vész ugyan ak kor „ön vé del mi szín há zat”
mû velt, au to nóm lát vány szín há za nem
csu pán szö veg köz ve tí tõ, ha nem lét ér tel -
me zõ, gon dol kod ta tó és moz gó sí tó in téz -
mény kí vánt len ni. 

Ha rag nagy al ko tói kor sza ka Nagy Ist -
ván Özön víz elõtt cí mû drá má já nak szín -
re vi te lé vel kez dõ dött 1971-ben. Ez az elõ -
adás a rég várt kor sze rû sé get ho no sí tot ta
meg szín pa da in kon. Már eb ben a ren de -
zé sé ben tet ten ér het jük Ha rag ren de zõi
ars po e ti cá já nak lé nye ges jegyeit.18

Ha sor ra vesszük az im már tra gi ku san
ko rán le zá rult élet mû fõbb opu sa it, ak kor
el mond hat juk, Ha rag mû vé sze té nek
egyik fõ esz kö ze tér ke ze lé se volt. Ma dách
Az em ber tra gé di á ja szín re vi te le kor
(1975) nyi tott te ret te rem tett, mert ér tel -
me zé sé ben a mû fõ sze rep lõ je a tö meg
(több mint száz fõs sta tisz té ria moz gott a
szín pa don, mint egy el len pon toz va a szö -
ve get, a lon do ni szín ben pél dá ul vak, ta -
po ga tó dzó kol du sok ként meg je le nít ve);
Sü tõ And rás Egy ló csi szár vi rág va sár nap -
ja (1975) meg ele ve ní té sé ben a tronkai
vár fal be om lá sa lett a meg in gat ha tat lan -
nak tar tott ha ta lom se bez he tõ sé gé nek
me ta fo rá ja; Mak szim Gor kij Éj je li me ne -
dék hely ének  lá to má sá ban (1979) a né zõ -
tér el sõ so ra it be fe dõ dom bo rú föld gömb -
sze let al kot ta a já ték te ret, ame lyet ki égett
temp lom fa lak kép ze tét kel tõ ke ret öve -
zett, s Szatyin ma gasz tos hu ma nis ta esz -
mé ket tar tal ma zó mo no lóg ját a több mint
száz fõs sta tisz té ria ré szeg hor tyo gá sa kí -
sér te, az ital lal négy kéz láb ra kénysze-
rített Bá ró je le ne té ben pe dig a tö meg, az
el em ber te le ne dés jel ké pe ként ugyan csak
négy kéz láb, ugat va má szik a szín pad ra;
Cse hov Cse resz nyés kert jé nek szín pad ra
ál lí tá sa kor (1985) a szín pad tér töl csér sze -
rû ki kép zé se, egy vég te len be ve szõ idõ -
alag út a pil la nat tü né keny sé gé nek, a mú -
ló idõ nek a me ta fo rá ja. A ké pek su gal la ta
csu pa köl té szet, csu pa me ta fi zi ka. 82
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Ren de zõi pá lya fu tá sá nak leg fon to -
sabb ál lo má sa it a ha zai drá mák kal va ló
ta lál ko zá sa je len tet te. Tor nyot vá lasz tok-
ren de zé se (1983) avat ta Páskándi Gé zát
is mert drámaíróvá.19

Szín ház tör té ne ti je len tõ sé gû Ha rag
György együtt mû kö dé se Sü tõ And rás sal.
Sü tõ nek négy drá má ját vit te szín re Ko -
lozs vá ron 1975 és 1981 kö zött. Mind ket -
ten a totalitarista kul tu rá lis és et ni kai ge -
no cí di um el len küz döt tek. Ha rag is vál -
lal ta Sü tõ sza bad ság him nu szát: „Ott kez -
dõ dik az em ber! Ami kor össze té vesz ti
ma gát az zal, ami tõl meg fosz tot ták.”
Együtt mû kö dé sük a nagelschmidti hit -
val lás meg ele ve ní té se volt: a lá za dás
meg tes te sü lé se. Fel mu tat ták a nagy pél -
dát: ho gyan jár hat kéz a kéz ben po li ti -
kum és esz té ti kum. A Sü tõ-drá mák Ha rag
ol va sa tá ban be le vés ték a köz tu dat ba a
„fel emelt fõ” ethoszát, s a szó kap cso lat a
kö zös sé gi meg ma ra dá sért fo lyó küz de lem
me ta fo rá já vá vált. A Sü tõ-tet ra ló gia har -
ma dik be mu ta tó já nál tar tott a Ko lozs vá ri
Szín ház, ami kor a Ko runk ban 1978-ban
ki rob bant a „Csip ke ró zsi ka-vi ta” a nép -
szol gá lat tól ódz ko dók és a nép ben gon -
dol ko dó, az erõ sza kos be ol vasz tás el len
küz dõk kö zött. Sü tõ így fo gal ma zott: „A
sze mü ket élet re nyi tó új mon dan dók so -
ka sá gá ban egyet len Csip ke ró zsi ka alussza
még ál mát: a sa já tos ság mél tó sá ga. Va gyis
mind az, ami e nem ze ti sé gi lé tünk re al kal -
ma zott ka te gó ri ák alkotóeleme.”20 A „sa já -
tos ság mél tó sá gá”-nak ve zér esz mé je kö rül
a má so dik vi lág há bo rú után elõ ször ke rült
sor egy ki sebb sé gi ide o ló gia meg fo gal ma -
zá sá ra, amely egy ben a Tri a non óta ki bon -
ta ko zott ide o ló gi ák foly to nos sá gát is bi -
zo nyí tot ta.

Cs. Gyimesi Éva ír ta ez zel kap cso lat -
ban: „Az elõz mé nyei ott van nak a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti transz szil va niz mus -
ban, az Im re La jos és Tavaszy Sán dor ál -
tal ki fej tett ki sebb sé gi ethosz szel le mi
hagyományaiban.”21 Mi köz ben a kor ide -
o ló gi á já val fe le sel ve ilyen ak tu á lis po li ti -
kai tar tal mak kal is fel töl tõd tek az elõ adá -
sok, egy ben az egye te mes ma gyar szín ját -
szás ki emel ke dõ mû vé szi ér té ke it is meg -
te rem tet ték. 

Aho gyan a Sü tõ-drá mák cik lus sá áll -
tak össze, ugyan úgy kü lön cik lust al kot -
nak Ha rag élet mû vé ben a ha zai drá mák: a
kö zel múlt és a kor társ szer zõk be mu ta tói
(Asz ta los Ist ván: Fe ke te macs ka, 1975;
Csiki Lász ló: Öreg ház, 1978; Lõrinczi
Lász ló: A sze re tõ, 1982; Tomcsa Sán dor: A
mû tét, 1983). 

Ha rag ol va sa tá ban, va la mi szö veg
mö göt ti ör vény lés ben, ezek bõl a par ti tú -
rák ból egy szür re a lis ta lá to más bom lott
ki az er dé lyi lét rõl. A to ta li ta riz mus azon -
ban nem szé gyen lõs. Vak düh vel szed ték
ízek re Ha rag opu sa it, mint min dent, ami -
ben önál ló gon do la tot vél tek fel fe dez ni.
Mó do sí ta ni kel lett a szö ve gen, ami kor
Nagelschmidt el me sé li Lisbeth ha lá lát
Kolhaasnak, mi vel a fe je de lem ér ke zé sét
le író rész a cer be ru so kat a Ceauºescu-
látogatásokat jel lem zõ ri tu á lé ra em lé kez -
tet te. A Szúzai me nyeg zõ di a ló gu sa it is
gyom lál ták, ne hogy va la me lyik rep li ka a
te tõ fok ra há gott asszi mi lá ci ó ra utal jon. A
be mu ta tón a ka kas ülõn ott ült a cen zor,
elem lám pá val kö vet ve a szö veg köny vet,
ne hogy a szí né szek el mond ják va la mely
ki hú zott rep li kát. Mind ezek iga zol ják
Kányádi Sán dor ta lá ló szó lá sá nak iga zát,
aki „égõ sze kér tá bor nak” ne vez te a kort.
Be tel je sed ni lát szott Dinu Cernescu
1974-es jós la ta, aki a bu ka res ti Nottara
Szín ház ban ren de zett Ham let-elõ adá sá -
nak ol va sa tát a „Fortinbrasé lesz az or -
szág” gon do lat ra he gyez te ki. A Ko lozs -
vá ri Szín ház mû he lyé ben, a Ha rag
György ál tal meg pezs dí tett bel sõ szel le -
mi élet ben, té mánk szem pont já ból em lé -
ke ze tes a Sán ta an gya lok ut cá ja be mu ta -
tá sa Sza bó Jó zsef ren de zé sé ben (1972),
amely Bá lint Ti bor Zo ko gó ma jom cí mû
re gé nyé nek szín pa di adap tá ci ó já ból szü -
le tett. Mi köz ben egy sor nagy sze rû szí né -
szi al ko tás nyo mán ran gos pro duk ció 
is szü le tett, az elõ adás szer ve sen kap cso -
ló dott a kort elem zõ szel le mi áram lat hoz
is, mi vel azt ér zé kel tet te, hogy an nak a
mun kás osz tály nak a sor sá ban, aki ért a
kom mu nis ta ha rang szólt, gya kor la ti lag
sem mi lyen for du lat nem állt be, ugyan -
olyan pe rem lét re ítél tek, mint ami lye nek
voltak.22
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Az ön vé del mi szín há zi mo dell je gyé -
ben eb ben a kor ban je len tõs volt a kö zön -
ség si ker rel mû kö dõ Nagy vá ra di Szín ház
te vé keny sé ge. Sza bó Jó zsef ren de zõi opu -
sai: Ma dách: Az em ber tra gé di á ja – a szö -
veg re kon cent rá ló, vég le te kig pu ri tán tér -
ben és pu ri tán esz kö zök kel ki dol go zott
elõ adás – be ik tat ta a já ték ba a szer zõ alak -
já nak élet re kel té sét is (1974); Sü tõ Anyám
könnyû ál mot ígér cí mû szo ci og rá fi ai re gé -
nyé nek dra ma ti zá lá sa ha mi sí tat lan élet -
igaz sá gá val ha tott (1975); õs be mu ta tó ként
vit te szín re Ta má si Áron Õs vi gasz ta lá sát, s
ez a kul tú ránk tá vo li re ge- és mí tosz vi lá gát
meg szó lal ta tó elõ adás is ma ra dan dó mû -
vé szi él ményt je len tett (1982). Ezek az elõ -
adá sok egy ben a partiumi szín há zi mû -
hely mû vé szi ér té két is fém je lez ték. 

A szó ban for gó kor szak ban a szat má -
ri szín ház, ha gyo má nya i hoz hí ven, a
szín há zi élet ka ta li zá to ra ként a ha zai drá -
ma mû he lyé vé kí vánt vál ni. Há zi szer zõ -
jük ké avat ták Ko csis Ist vánt, aki szín há zi
éle tünk ben ered mé nye sen kí sér le te zett a
gon do la ti tar ta lom és a szín sze rû ség har -
mó ni á já nak meg te rem té sé vel. A Ko csis-
so ro zat meg va ló sí tá sa Gyön gyö si Gá bor
ne vé hez fû zõ dik: Bo lyai Já nos es té je
(1971); Tár lat az ut cán (1976); Ár va Beth -
len Ka ta (1977). 

1971-ben a szat má ri tár su lat mu tat ta
be Kányádi Sán dor Ün ne pek há za cí mû
drá má ját Ko vács Fe renc ren de zé sé ben. A
mû ke let ke zé sé ben is tet ten ér he tõ a kor
al ko tó i nak egyik stra té gi ai el já rá sa: ki -
hasz nál va a párt do ku men tu mok bi zo -
nyos ki té te le it, a szín re vitt élet sor sok kal
hi te les hír adást pró bál tak köz ve tí te ni a
kor ról. A Ro mán Író szö vet ség 1965-ös
kon fe ren ci á já nak té zi sei kö zött sze re pelt
pél dá ul az a fel hí vás, hogy az írók for dít -
sa nak kel lõ fi gyel met a hi te les konf lik tu -
sok, a va ló ság alap ve tõ kér dé se i nek áb rá -
zo lá sá ra, s en nek ér de ké ben al kal maz za -
nak vál to za tos stí lus esz kö zö ket. Ilyen
esz köz le het a do ku men tum sze rint a „re -
a lis ta szim bó lum” hasz ná la ta, amely
nagy ál ta lá no sí tó erõ vel ké pes dön tõ tör -
té nel mi fo lya ma to kat meg ele ve ní te ni. Ez -
zel a le he tõ ség gel élt Kányádi, ami kor re -

ví zió alá vet te a „for ra dal mi” örök ség gel
va ló sá fár ko dás fo lya ma tát. Ezt mond ja:
„A sza vak már ré gen nem fe dik a va ló sá -
got. Ál lan dó je len tés vál to zás ban él nek,
és min dig bi zo nyos ér de kek szol gá la tá -
ban... Job ban be pisz ko lód tak, mint az
em be rek, mert hosszabb éle tû ek. A sza -
vak ma guk a leg jel lem te le neb bek. Leg -
több jük olyan jel lem te len, mint Julius
Ca e sar. Csak ha tal muk nincs olyan, mint
Ca e sar nak. Kü lön ben már rég ki nyír ták
vol na egy mást. Föl kel le ne, a sza va kat
kel le ne vég re föl sza ba dí ta ni, vissza ad ni
ki nek-ki nek a ma ga je len té sét, jellemét.”23

A szín ház nak ez a szel le mi sé ge ve ze -
tett el Kin cses Elem ér Ég a nap Seneca 
fe lett cí mû drá má já nak fel vál la lá sá hoz
(1978), amely egy té bo lyult ha ta lom idõ -
sze rû pél dá za ta volt. Az elõ adás a szí né -
szi elõadómûvészet té má ját be mu ta tó 
or szá gos szín há zi fesz ti vá lon dí jat nyert.
A tény az ér ték men tõ kul tu rá lis stra té gi -
ák egy má sik mód sze ré re mu tat rá. A ro -
mán szín há zi szak szö vet ség kü lön bö zõ
té mák je gyé ben szá mos or szá gos fesz ti -
vált ren de zett, s ilyen al kal mak kor rend -
sze rint a cen zú ra ál tal ül dö zött, de ki vá ló
elõ adá so kat tün tet ték ki, mint egy vé dõ -
há lót von va kö ré jük. 

Ám a cen zú ra egy idõ után már nem
tûr te a szat má ri szín ház „erõ de monst rá -
ci ó it”. 1983-ban be til tot ták Kós Kár oly
Bu dai Nagy An tal cí mû drá má já nak be -
mu ta tó ját, mint egy a na ci o na lis ta kur zus
be te tõ zé se ként is, hisz ak kor ve tet ték
mág lyá ra Kós élet mû vét mint a sa já tos
ma gyar transz szil ván kul tú ra jel kép ét. 

A kor ról al ko tott kép nem len ne tel -
jes, ha nem szól nánk két 1979-es Szé kely
Já nos-be mu ta tó ról: Nagy vá ra don Far kas
Ist ván vit te szín re az Ir gal mas hazuságot,
Szatmáron Ko vács Fe renc ál lí tot ta szín -
pad ra a Hu ge not tá kat. A ren de zõk több -
ször meg pró bál koz tak, hogy szín re ke rül -
hes sen a kor szak nagy mû vé szi ere jû kró -
ni ká ja, az 1972-ben meg je lent Ca li gu la
hely tar tó ja (a Sü tõ-pa ra bo lák mel lett leg -
je len tõ sebb drá mánk), de er re már csak a
rend szer vál tás után ke rül he tett sor.24

Kö tõ Jó zsef84
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JEGY ZE TEK
1. 1958-ban ki von ják a szov jet csa pa to kat Ro má ni á ból, és az RMP III. kong resszu sán cse lek võ prog ram má vá -
lik az új ide o ló gia: a nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té sét elõ tér be he lyez ve igyek szik tö meg ala pot te rem te ni ha tal -
ma meg szi lár dí tá sá ra. Ket tõs já té kot ûz nek ki sebb sé gi vo nat ko zás ban is: el érik, hogy 1958-ban Ká dár Já nos
ma ros vá sár he lyi nyi lat ko za tá ban az er dé lyi ma gyar kö zös ség sor sát ro mán bel ügy nek nyil vá nít ja, s a nacionál-
szocializmus for má lá sát, az asszi mi lá ci ós po li ti ka el mé lyí té sét a Ko runk új ra in du lá sá val (1957), a Nap su gár,
a NYIRK, a Bán sá gi Üze net fo lyó irat ok meg ala pí tá sá val, a ki sebb sé gek nek tett en ged mé nyek kel lep le zi. 1961-
ben az SZKP XXII. kong resszu sán el fo ga dott hrus cso vi té zi sek nyo mán (a desztálinizáció foly ta tá sa, a sztá li -
ni szo ci a liz mus és a ter ror kö zé tett egyen lõ ség jel) Ro má nia, hogy nö vel hes se moz gás te rét, egy re nyil ván va -
lób bá te szi szov jet el le nes sé gét: köz ve tí tõ sze re pet vál lal 1962/63-ban a szovjet–kínai konf lik tus ban, erõ sí ti
kap cso la ta it a szov je tek kel szem ben ál ló Kí ná val, Al bá ni á val, 1963-ban a KGST gaz da sá gi kon cep ci ó já val
szem be száll va vissza uta sít ja a szov jet he ge mó ni át. Mind ezek el ve zet nek az 1964-es füg get len sé gi nyi lat ko zat -
hoz, amely ben meg fo gal ma zó dik az RMP po li ti ká já nak új fi lo zó fi á ja: a szo ci a lis ta in ter na ci o na liz mus szov jet
vál to za tá nak el uta sí tá sa, a füg get len ség re, szu ve re ni tás ra és egyen lõ ség re ala po zott kül po li ti ka, a szov jet meg -
úju lás re for miz mus nak és re vi zi o niz mus nak bé lyeg zé se, a nem ze ti szo ci a liz mus ki épí té se. Gh. Gheorhiu-Dej
ha lá la után 1965-ben ha ta lom ra ke rül Nicolae Ceauºescu, az elõd je ál tal meg la po zott fi lo zó fia ki tel je sí tõ je, a
mí tosszá nö vesz tett na ci o na liz mus, a nem ze ti jel le gû szo ci a liz mus mo dell jé nek gya kor lat ba ül te tõ je. 1965-ben
az RKP IX. kong resszu sán mon dott be szé dé ben pon to san kör vo na laz za a szu ve rén, szo ci a lis ta nem zet fo gal -
má nak, az ipa ro sí tás stra té gi á já nak, va la mint a párt nem ze ti és ha za fi as irá nyult sá gá nak a meg hir de té sé re ala -
po zott mo dellt. A ki sebb ség szá má ra el kez dõ dött a ge no cí di um, mi vel a szo ci a lis ta nem zet gya kor la ta homog-
enizációt je len tett. Ceauºescu nem csak elõd je fi lo zó fi á ját tel je sí tet te ki, ha nem a két ar cú ság tak ti ká ját is to -
vább fej lesz tet te. Kul tu sza elõ ké szí té sé nek fo lya ma tá ban 1965 és 1971 kö zött szín lelt vál to zá sok kö vet kez tek
be, úgy mond a szo ci a lis ta tör vé nyes ség és li be ra li zá ció je gyé ben. 1968-ban a szu ve rén nem ze tek ön ren del ke -
zé si jo ga alap ján el uta sít ja a cseh szlo vá ki ai be avat ko zást.
2. Egy ter ve zet szü le tik, ame lyet al kal maz nak, de so ha nem emel ke dik tör vény erõ re, eb ben az SNYF elõ -
ze tes el len õr zé sé nek meg szün te té sét irá nyoz ták elõ a szín da rab ok és szín há zi pro duk ci ók, ope ra elõ adás -
ok, eszt rád mû sor ok, kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok ese té ben. Az el len õr zés a szín há zak ban mû kö dõ Dol go -
zók Ta ná csá ra és a párt he lyi szer ve ze te i re há rult.
3. Az elõ adás nem a va ló ság ter mé sze tes il lú zi ó ját kí ván ja nyúj ta ni: „az elõ adást ki zá ró lag a já ték ba fog -
lalt fik ció kör vo na laz ta va ló ság ban tár ja elénk”. Ro land Barthes nyo mán az elõ adás sze mi o ti ká ját je lek hal -
ma zá ból (ér zé ki ha tás ef fek tu sok, gesz tu sok, hang szí nek, tá vol sá gok, anya gok, fé nyek) ala kít ják ki.
4. Büchner: Dan ton ha lá la (1966); Shakes peare: Mac beth (1968); Büchner: Leonce és Lena (1970);
Caragiale: Az el ve szett le vél (1972); Gor kij: Éj je li me ne dék hely (1960); Forster: I. Er zsé bet (1974).
5. Hogy élõ vé, ma i vá, má hoz szó ló vá te gye az elõ adást, Nina Cassiannal új ra for dí tat ta a szö ve get a klasszi ku -
sok kor sze rû lát ta tá sa je gyé ben: „hogy job ban ta pad has son ar ra, ami a vi lág ban tör té nik”. Az elõ adás az em -
be ri alap ér té kek he lye ki je lö lé sé nek esszé jé vé vált. Prospero alak ján ke resz tül a mû vé szet he lyét ku tat ta egy
olyan vi lág ban, ahol a hu ma niz mus irán ti hû ség fo lya ma to san ero dá ló dik. Mek ko ra be fo lyás sal bír az em be -
ri tu dat ra egy mûvész-tudós-filozófus? Vál toz tat hat a tu da ton? Hol van ha tá sá nak a ha tá ra? Mi kor vá lik a mû -
vé szet el ke rül he tet le nül te he tet len né? Mi kor lesz a „kul tu rá lis vak ság” ural ko dó vá? Hoz zá já rul hat a mû vé szet
az Em ber nagy sze rû ség ének vissza szer zé sé hez? – tet te fel a kér dé se ket Ciulei az elõ adás ban, s mind ezt
Caliban szörny sze rû sé gé vel el len pon toz za. A Ciulei-iskolában al ko tott Lucian Pintilie – Caragiale: Far sang
(1966), Cse hov: Cse resz nyés kert (1968), Andrei ªerban – Shakes peare: Julius Ca e sar (1968), David Esrig –
Dide rot: Rameau úr uno ka öccse (1968) elõ adá sai a kor szak emblematikus pro duk ci ó i vá vál tak itt hon és kül -
föld ön. A Bulandra Szín ház stí lus te rem tõ ér té ke it a Szov jet uni ó ban, Ola szor szág ban, Fran ci a or szág ban, Né -
me tor szág ban meg va ló sult kül föl di tur nék, az edinburghi-i fesz ti vá lon és a BITEF-en va ló fel lé pé sek be épí tet -
ték a kor sze rû szín ház esz köz tá rá ba. Vé gül is Ciulei stí lu sa meg te rem tet te a Bulandra kul tu rá lis iden ti tá sát,
amely nek lé nye ge: „ki hang sú lyo zott szem lé le ti plu ra liz mus, ame lyet az elõ adás kép sze rû sé ge fog lalt ke ret be.”
6. Alexandru Dabija (1955– ). Ren de zõi pá lyá ját 1976-ban kezd te a Piatra Neamþi-i If jú sá gi Szín ház ban, és
mind össze hu szon egy éve sen ez zel a mun ká já val el nyer te az év ren de zõ je cí met. Ugyan csak az If jú sá gi
Szín ház ban Shakeapeare- és Caragiale-mûveket ren dez nagy si ker rel. Át szer zõ dött Bu ka rest be a C. I.
Nottara Szín ház ba, ahol szín re vi szi Molière Scapen fur fang jai cí mû mû vét is, amit ti zen öt évig tar tott mû -
so ron a szín ház. Alig több mint há rom év ti zed alatt több mint negy ven ren de zést jegy zett.
7. Iulian Viºa (1949–1993). A szak iro da lom ren de zé se i ben el sõ ren dû en a já ték ele men tá ris örö mét vél te fel -
fe dez ni, há tat for dít va ez ál tal a po li ti kai re to ri ká nak, így til ta koz va ko ra kö te le zõ „po li ti kai szín há za” el len.
8. Silviu Purcãrete (1952– ) mun kás sá gát a kri ti ka tö mö ren, egy mon dat ba sû rít ve így jel le mez te: „az iro -
dal mi szín ház tól  a képiségig”. Ha zá já ban és kül föld ön egy aránt el is mert ren de zõ.
9. Victor Ioan Frunzã (1957– ) szín há zi és te le ví zi ós ren de zõ, 1981-ben vé gez te a Bu ka res ti Szinházi és Film Fõ -
is ko lát, 1990–1993 kö zött a Ko lozs vá ri Nem ze ti Szín ház igaz ga tó ja, egye te mi ta nár. Ren de zé sei kon ven ci ó kat
fel rú gó ol va sa ta in alap sza nak, gaz da gon bur ján zó ké pi fan tá zi á ja ki ve tü lé sé nek mo nu men tá lis te re i ben zaj la -
nak. Vi tá kat ki vál tó mun kás sá ga szín ház újí tó ele me ket szül, több ször nyer te el az év elõ adá sá nak já ró dí jat.
10. A kolozsvári Állami Magyar Színház ünnepi mûsorfüzete, 1967.
11. Föl des Má ria ír ta: „Az em ber nek az az ér zé se, hogy ren de zõ és szí nész egy aránt stop per órá val a ke zé -
ben mér te ki a má sod perc tö re dé ke it, azért, hogy a pil la nat ba fog lalt szi tu á ció egye de i re bo mol jon, mint
aho gyan egye de i re bom lott a hu sza dik szá zad ban az em be re ket egy más hoz fû zõ kap cso lat rend szer.” Alig
egy év vel ké sõbb Taub Szatmáron vit te szín re Ionesco A ki rály ha ló dik cí mû mû vét, ren de zé sé ben ugyan -
úgy, mint egy év vel ez elõtt, a szét hullt vi lág fe let ti két ség beesés ének ad va han got, fen sé ges és ne vet sé ges
je gye ket ke ve rõ gro teszk stí lus ban.
12. Osborne: Nézz vissza ha rag gal (1965); Anouilh: Pa csir ta (1961); Anouilh: Becket (1968); Ca mus: Ca li -
gu la (1969); és a már em lí tett A ki rály ha ló dik cí mû elõ adá sok kal. mû és világa
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13. Sa ul Le vitt: Pa rancs ra tet tem (1968) a po li ti kai szín ház fe lé nyi tott; Ta má si Áron Éne kes ma da ra (1968),
Ve ress Dá ni el Négy tél cí mû szín mû ve a transz szil ván sa já tos lét rõl szó ló me di tá lá sok nak te rem tet tek al -
kal mat, Né meth Lász ló meg je le ní té se a sep si szent györ gyi szín pa don az egye te mes ma gyar szel le mi kör -
for gás ba va ló be kap cso ló dás szán dé kát je lez te.
14. Lucian Giurchescu (1930– ) 1953-ban vé gez te a Bu ka res ti Fõ is ko la ren de zõi sza kát. 1969–1979 és
1990–1994 kö zött a Teatrul de Comedie igaz ga tó ja, de ven dég ren de zett a Bu ka res ti Nem ze ti Szín ház ban, a
Lu cia Sturdza-Bulandra Szín ház ban, a Giuleºti Szín ház ban, a C. I. Nottara Szín ház ban, a Ka rá csony kõi If -
jú sá gi Szín ház ban, va la mint kül föld ön Dá ni á ban, Bul gá ri á ban, Své dor szág ban, Né me tor szág ban, Fin nor -
szág ban. Pá lya fu tá sa so rán tíz Brecht-da ra bot vitt szín re.
15. Alexandru Darie (1959–). 1983-ban végez a Bukaresti Színház- és Filmmûvészeti Egyetem rendezõi sza-
kán. Pályáján kiemelkedõ mozzanat Peter Shaffer Amadeusánák színrevitele Nagyváradon. Fontos állomás
pályáján Heiner Müller Shakespeare parafrázisának, a Titus Andronicusnak a színrevitele, amelyben az
artaud-i kegyetlen színház eszközeivel kísérletezett. Ezért a munkájáért az év legjobb rendezése díjat nyerte el.
1989-ben a Bukaresti Vígszínházhoz szerzõdött. 1991-ben meghívják a Londoni LIFT-re a Szentivánéji Álom-
mal. Az elõadásról a Guardian azt írta, hogy Brook rendezése óta a legjobb Nagy-Britanniai Szentivánéji álom.
Külföldön is dolgozott (Molière: Mizantróp – Performing Arts Center, New York; Peter Weiss: Marat Sade –
Kammerspiele Im E-Werk, Freiburg im Breisgau; Shakeapeare: Macbeth – Ginza Season Theatre, Tokió). 
16. Ha be akarunk pillantani az „önvédelmi színház” eszköztárába, idézzük meg a brassói színház 1980-as
kálváriáját Dumitru Radu Popescu Az avar lovas címû darabjának bemutatása kapcsán, Mircea Marin ren-
dezésében. Mindjárt a szerzõ személye rámutat a korszak tudathasadásos állapotára: a szerzõ a Román Írószövet-
ség elnöke, az párt KB-tagja, tehát a hatalom gyakorlója, mégis nyolcszor vizionálták a mû színpadi verzióját, míg
alaposan átdolgozott formában közönség elé kerülhetett. Alkotóként a szerzõ nagy tehetségû, a groteszk, ironikus
mûfaj kiváló mûvelõje volt. Ebben a drámában egymásra csúsztatott képekben, a lineáris kronológiát nem tartva
tiszteletben, nemzete történetét tekinti át mítosztalanul (már a cím ironizálja a szent révülettel kezelt nemzeti
történelmet: a román nyelvben az avar szó egyszerre jelent õsi vándor népet és fösvényt). Az író reális, önvizs-
gálatra épülõ képet kívánt nyújtani, ami ebben a korban szentségtörésnek számított. Ezt a rendezés is tetézte:
például minden új korszak beköszöntét egy autó megjelenése jelezte, ugyanazon a gépkocsin érkeztek a gestapó-
sok és a kommunisták is. Minden nézõ érezte: a totalitarizmusok közé egyenlõségjelet lehet tenni.
17. Harag György: A korban élni. In: Harag György színháza. (Szerk. Nánay István) Pesti Szalon Könyvkiadó,
Bp., 1992. 162.
18. Az ere de ti szö veg na tu ra lis ta kö zeg ben egy dek lasszá ló dott csa lád sor sá ról szól, de Ha rag eb bõl a ver -
gõ dés, a ki út ta lan ság drá má ját bon tot ta ki, sa ját köz ér zet ének su gal la tá ra hall gat va egy kafkai vi lág ab szur -
du mát fo gal maz ta szín pad ra. Fe hér fa lak ból ál ló la bi rin tus ké pez te a já ték te ret, ér zé kel tet ve a kom mu ni ká -
ció le he tet len sé gét, a ki szol gál ta tott sá got. Fa lak he lyett fe hér füg gö nyök kel ha son ló já ték te ret ké pe zett ki
1973-ban a kö vet ke zõ ki ug ró tel je sít mé nyé nek, Barta La jos Sze re lem cí mû szín já té ká nak szín re vi te le kor.
19. Pél dá ul to rony je le ne té ben Apá czai a Ha rag tól meg szo kott sza bad tér ke ze lés sel le csu pa szí tott szín pa -
don, ha rang lá ba kat jel ké pe zõ le eresz tett trégerek kö zött bot la do zik, s vég zi el ön elem zés ét, mond ja el té -
pe lõ dé sét: le het-e az igaz mon dás meg ke rü lé sé vel, ala kos ko dás sal a né pet, a ha la dást szol gál ni? Ha rag így
eme li sa ját kor tár si gon do la ta it az ál ta lá no sí tás ma gas la ta i ba.
20. Sütõ András: Csipkerózsika. Korunk 1978. 6. 444–446. 446.
21. Cs. Gyimesi Éva: Premisszák a vitához. Alföld 1991. 2.
22. 1974-ben ke rült sor Ko lozs várt Bor ne mi sza Pé ter 16. szá za di Elekt ra-ma gya rí tá sá nak er dé lyi õs be mu -
ta tó já ra, Hor váth Bé la ren de zé sé ben. A re for má ció ko rá ban szü le tett át dol go zás szem lé le te le he tõ vé tet te,
hogy az óko ri zsar nok úgy ele ve ned jék meg, hogy alak já ban kor tár si tí pu sok ra is rá le hes sen is mer ni. A
tény, hogy egy négy száz ti zen hat éves ma gyar drá ma a ma ga ere de ti for má já ban elõ ször ke rült szín re Er -
dély ben a ma gunk meg õr zé sé nek szán dé kát is je lez te, hi szen még nem ül tek el az 1968-as „ket tõs kö tõ -
dés rõl” szó ló vi ták utó rez gé sei, s a szín ház ez zel az egye te mes ma gyar szel lem kör höz va ló csat la ko zás
szán dé ká ról vok solt. A be mu ta tó ket tõs üze ne tét a cen zú ra vi lá go san ér tet te, s a mû sza bad té ri elõ adá sa -
it be til tot ta. Az iden ti tás hoz va ló ra gasz ko dás má sik pél dá ja Ko lozs várt Csép Sán dor: Mi, Beth len Gá bor
cí mû tör té nel mi drá má já nak szín re vi te le a nacionálkommunizmus tob zó dá sá nak kel lõs kö ze pén.
23. Idézet Kányádi Sándor: Ünnepek háza címû drámájából
24. Az ön vé del mi szín há zi mo dell pa lack pos ta-üze ne te i nek so rá ban, ami kor az esz té ti kum úr rá tu dott len ni a
po li ti ku mon. és nem ide o ló gi ai szó csõ volt, ha nem kul tu rá lis fó rum, em lí te nünk kell Taub Já nos 1973-as te mes -
vá ri ren de zé sét, Cse hov Ivánovjának szín re vi tel ét. Mû vé szi esz kö ze i ben az elõ adás a Pinter-bemutató foly ta tá sa.
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Fejezet a szer zõ Cseh Gusz táv cí mû, a Pallas-Akadémia Könyv ki adó nál meg je le nés elõtt ál ló köny vé bõl.

„A BO RÍ TÓ LAP CSEH GUSZ TÁV MUNKÁJA”
Ez zel a szo ká sos, a könyv bel sõ cím lap já -

nak má sik ol da lá ra nyom ta tott mon dat tal az
ol va sók há rom év vel azu tán ta lál koz tak elõ -
ször, hogy ta nul má nya it be fe jez te a ko lozs -
vá ri Óvár ban, Má tyás ki rály szü lõ há zá ban.

A kez det „jó ke zû, a tech ni ká ban já ra tos gra -
fi kust ígért […]. A tör de lõ szer kesz tõi mun ka
egy ké pes lap szer kesz tõ sé gé ben [azon ban]
csu pán annyi ban je len tet te az elõ re lé pés fel -
té tel ét, hogy kö zel hoz ta a fi a tal gra fi kust az




