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Amikor azt kZrtZk t｢lem, hogy irjak pJr sz{t az erdZlyi magyar szinhJzr{l, azt gondol-
tam, k‾nnyｶ dolgom lesz: elZg hosszｯ ideje k‾vetem mJr – kritikuskZnt, de kｲl‾nb‾z｢ 

szakmai zsｶrik tagjakZnt, vJlogat{kZnt is a RomJnia hatJrain belｲl lZtrej‾tt el｢adJsok k‾zt – a 
magyar nyelvｶ szinjJtszJst. LJttam el｢adJsokat, megismertem szinZszeket, rendez｢ket Zs disz-
lettervez｢ket, akik ebben a k‾zegben dolgoznak – nem lesz hJt nehZz, gondoltam, elmondani 
a véleményem a témáról. Mégis, ahogy nekifogtam az írásnak, rögtön rájöttem, hogy valójában 
egyJltalJn nincs k‾nnyｶ dolgom. MiZrt? 

Azon egyszerｶ oknJl fogva, hogy a romJniai magyar szinhJz (hogy a BJnsJgot se hagyjuk 
kiﾆ) nem egy JltalJnos, absztrakt, ‾nmagJval mindig azonos fogalom, amelyet kZt-hJrom sz{val 
jellemezni lehetne, hasonlóan ahhoz, ahogy egy nemzetet sem lehet, legyen bármennyire egy(sé-
ges) és homogén is, meghatározni egyetlen mondatban. Persze, sokszor szoktuk mondani azt, 
hogy „az olaszok harsJnyak”, „a spanyolok bｲszkZk”, „az oroszok iszJkosak”, de a val{sJgban 
(Zs ezt kｲl‾nben mind tudjuk), vannak nagyon is visszafogott olaszok, nagyon is szerZny spanyo-
lok és tökéletesen absztinens oroszok. Röviden: vajon mi a közös, leszámítva a nyelvet, amelyen 
kifejezik magukat, a Kolozsvári Állami Magyar Színházban és a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színházban, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatában és a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház társulatában, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban és a 
temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban, a nagyváradi Szigligeti Színházban és a 
csikszeredai Csiki JJtZkszinben? (A felsorolJs, tudom, nem teljes.) KZtsZgkivｲl Zrdekes lenne ezt 
tanulmányozni, de attól félek, ehhez egy doktori disszertáció terjedelme se lenne elég. 

Megpróbálva mégis válaszolni a kérdésre, azt hiszem, hogy a számtalan – méretbeli, a közös-
sZgbeli stJtust, stilust, repertoJrt stb. illet｢ – kｲl‾nbsZgen tｯl, amelyek a romJniai magyar nyelvｶ 
szinhJzakat Zppoly eltZr｢vZ teszik egymJshoz kZpest, mint bJrmely mJs orszJg vagy nyelv szin-
hJzait, nos, lZtezik egy jellemvonJs, amely mZgis egyesiti Zs egyben megkｲl‾nb‾zteti ｢t mJshol 
Zl｢ „testvZreit｢l”: az a tZny, hogy kZt – nyelv, vallJs, hagyomJny Zs szokJsrendszer tekintetZben 
– ennyire kｲl‾nb‾z｢ civilizJci{ hatJrJn Zlve, mint amilyen a magyar Zs a romJn, az Zltet｢ nedveit 
egyidejｶleg kZt ennyire tisztJn sajJtos talajb{l nyerve, esztZtikai arculatukban eredetien olvasz-
tották egybe mindkét kultúra pozítív elemeit (és olykor sajnos valamennyire a negatívakat is). Nem 
csoda ezZrt, hogy a „mi” magyar szinhJzainkat a mｶvZszi fegyelmezettsZgｲk Zs a szinZszek 
alapos zenei Zs koreograikus kZpzettsZge miatt csodJljJk RomJniJban, MagyarorszJgon pedig 
a játék szabadsága és a mise-en-scène metaforikus dimenziói miatt. Marginálisnak lenni – még 
ha csak földrajzi értelemben is – azt jelenti, hogy nemcsak hátrányaid vannak, hanem olykor 
gy‾ny‾rｶ el｢nyeid is. 
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