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Jancsó Miklós Volt egyszer egy 
Kolozsvár... cjmｶ k｠nyv[r｣l1

Az impozáns kiállítású, kemény köté-
ses, 304 oldalas k‾nyv hJtJn a szerz｢ 

integet – érdekes módon nem az olvasónak, 
nem szembenéz, hanem valahová messze, el. 
Jancsó Miklós halála után kézbe véve a köte-
tet, még többet mond ez a kép, ez a gesztus, 
ezáltal a könyv maga, mint megjelenésekor. 
Benne a színész és író összegzi életre szóló 
szenvedélyével, a színházzal kapcsolatos em-
lékeit, amelyek megélése városa mindennap-
jaival fonódott össze: innen a cím. 

SzinZszi pJlyJjJra, annak egyik kiemelked｢ 
szerepére emlékeztet a kötet szerkezete is: a 
konferanszié vezeti be és zárja, illetve jelenti be 
az újabb jelenetsorokat, témákat, emléktípu-
sokat. A konferanszié, aki hangulatot teremt, 
aki vJllJn viszi az el｢adJst, Jthidalja a jelenetek 
k‾z‾tti szｲneteket, felvezeti, val{sJggal r‾pteti 
a poénokat, a kollégái bemondásait. A konfe-
ranszié, aki a kabarét konferálja, a megemlé-
kez｢ el｢adJst vezeti, a ritmust diktJlja. 

A legterjedelmesebb fejezet a Relekto-
rok fûnyûben ûs ërnyûkëban, mely a színházi 
emlZkeket idZzi, pJlyatJrsakat, el｢adJsokat, 
szerepeket Zs a nZz｢tZrr｢l nem lJthat{ sok 
apr{, de fontos rZszletet, amib｢l a szinZszlZt 
‾sszeJllt, ami a kommunista ZrJban is sava-
borsát adta a színházi életnek. Saját és mások 
által mondott történetek sorakoznak itt, vala-

1 Jancsó Miklós: Volt egyszer egy Kolozsvár... Vi-
dJm-szomorｯ ｯtikalauz elmｯlt id｢k szinZszeir｢l, 
polgJrair{l, kocsmJir{l Zs sok mJr ZrdekessZgr｢l. 
Jancsó Alapítvány, 2016.

miféle kulisszaperspektívájú színháztörténetet 
írva.

A „sötét napok”, a Kzla ûs a „fehûr ûjsza-
kák” a színházi élet bohémebb oldalát mutatja 
be, azokat a vidámságokat és huncutságokat, 
amelyek a nem egZszen hZtk‾znapi Zletet Zl｢ 
mｶvZszek szJmJra a kommunista elnyomJs 
éveiben lehetségesek voltak. Csalëdi fotzk cí-
men a Jancs{ csalJd, a felmen｢k ZletZnek 
egy-kZt kultｯrt‾rtZneti jelent｢sZgｶ mozzanatJt 
idZzi a szerz｢, a mJr szinZsznek kZszｲl｢ iatal 
Jancsó Miklós és a versek viszonyát, Áprilyval 
való találkozásait taglalja. És megidézi a kom-
munizmus egyik legsötétebb, barátságokra 
JrnyZkot vet｢ rZmes val{sJgJt: a megigye-
lZst, a megigyeltsZg JllapotJt, a besｯgJst, a 
besúgottság lélektanát.

A hétköznapok Trianonja cimｶ fejezet a 
mindennapok taposómalmát és az embert 
fel｢rl｢ hZtk‾znapokat, kompromisszumokat, 
azok lassú mérgét mutatja be részben emlé-
kezZsek, rZszben szZpirodalmi mｶfajｯ irJsok 
keretében. Hiszen Jancsó Miklós jó tollú, te-
hetséges szépíró is volt, a Helikon cimｶ foly{-
iratban rendszeresen közölt irodalmi megfor-
mJltsJgｯ sz‾vegeket. Nemcsak emlZkez｢, 
emlékíró, színházi krónikás, hanem egy nagy 
mｯltｯ ZrtelmisZgi csalJd sarja a szerz｢, aki a 
kultｯrJba belen｢tt, Zs aki szinZszkZnt e kul-
tｯra szolgJlatJra szeg｢d‾tt, ezt kZpviselte a 
szinpadon Zs kZs｢bb a beszZdtechnika ta-
nJrakZnt, s nem utols{sorban a kZnyszerｶ-
sZgb｢l vJllalt, de tisztessZgesen vZgigvitt tu-
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domJnyos munka sorJn is, amit els｢sorban a 
színpad egy korai magyar mesterének, Csiky 
Gergelynek szentelt doktori dolgozat jelent.2

Volt egyszer egy Kolozsvár... – ebben a 
mondatban van lokJlpatri{ta bｲszkesZg Zs az 
utóbbi évtizedek csendes szomorúsága a kin-
cses város kopásának láttán. Kolozsvár volt, 
és persze van is: Jancsó Miklós a maga vá-
rosképét akarja megmutatni mozaikképekben, 
mintegy felmutatva egy-egy darabjJt annak a 
KolozsvJrnak, amibe ｢ beleszｲletett, belen‾-
vekedett, aminek patinás színháza elcsábítot-
ta, majd kivetette, a városét, amiben újra és 
újra meg kellett keresnie magát, a helyét, léte 
értelmét. Amely megfosztotta illúzióitól, ottho-
nJt{l, gyermekZt｢l... 

Vidëm-szomorｮ ｮtikalauz elmｮlt id｡k szh-
nûszeir｡l, polgërairzl, kocsmëirzl ûs sok mës 
ûrdekessûgr｡l – a kifejez｢ alcimben kimerit｢en 
benne van Jancsó Miklós életében megjelent 

2 Jancsó Miklós: Csiky Gergely színpadi világa. Sci-
entia Kiadó, Kolozsvár, 2005.

utolsó kötetének tartalma és hangulata. Csak 
sajnálni tudja az olvasó, hogy többre már nem 
futotta, mert a felvillantott portrék és történetek 
mögött még sok mondanivaló, elmondatlan 
tapasztalat lapul, amelyek továbbformálása, 
csiszolJsa a vJros- Zs szinhJzt‾rtZnet hasz-
nára, nem utolsósorban az olvasó örömére 
szolgált volna.3

3 Jancsó Miklós további könyvei: Vilma, te édes (Da-
cia Kiadó, Kolozsvár, 1995), Játék az élettel (Dacia 
Kiadó, Kolozsvár, 1997), T}megszerepl｡k (Tinivár, 
Kolozsvár, 2000), Kandi kamera (Irodalmi Jelen 
Könyvek, Arad, 2006), A megizetett taps (Studium 
Kiadó, Marosvásárhely, 2007), A kûnyelmetlen h｡s 
(Studium Kiadó, Marosvásárhely, 2010). (Szerk. 
megj.)


