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Adatok a marosvásárhelyi magyar színházi közönségről  

néhány halk szavú kiszólással 

A kilencvenes évek közepétől a marosvásárhelyi műsorszínházak magyar közön-

sége a korábbi évtized átlagának az egyharmadára esett vissza. A Nemzeti Szín-

ház közönségének történetében a nézőszám zuhanásszerű csökkenése a fordulat 

évében, az 1989/90 évadban kezdődött el, de a rá következő évadokban ezek az 

alacsony értékek még nem váltak állandóvá. Az 1988/89-es évadban a nézők 

száma még 90.083 volt1. A nyolcvanas évek átlagában ez egyáltalán nem számí-

tott magas nézőszámnak. A nézettség az 1983/84-es évadban érte el a legmaga-

sabb szintet, ekkor 215 714 nézője volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ma-

gyar előadásainak, de 1981/82 évadban is 177 025 volt a nézők száma. A nyolc-

vanas években a közönség átlagos létszáma évadonként 130 000 körül mozgott, 

pontosabban: az 1979/80 és az 1988/89 közötti tíz évad átlagos nézőszáma 

130 202 volt. Nos, a 1989/90 évadban a nézők száma 52 822-re esett vissza, ami 

a nyolcvanas évek átlagához képest 59,43%, a megelőző évadhoz képest, pedig 

33,6%-os csökkenést jelentett. 

A tulajdonképpeni törés az 1993/94-es évadban következett be. Ekkor a kö-

zönség száma 28 816-ra esett vissza, s egy évtized terjedelmére, 2003/04-ig ter-

jedően harmincezer körül (30 525) állapodott meg, ami a nyolcvanas évek átla-

gos nézőszámának pusztán csak a 23,44% jelenti. Élesebben látszik ez a törés, 

ha az 1993–2004 közötti tizenegy évad nézőszámát viszonyítjuk a nyolcvanas 

évek kiugró nézőszámú évadjaihoz: 1993 és 2004 között mindösszesen 335  779 

nézője volt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar előadásainak, míg az 

1983 és 1985 közötti két évad nézőszámának az összege eléri a 331  467, ami 

csak 4312-vel kevesebb az említett tizenegy évad összes nézőinek a számánál. 

A közönség elapadásának mélypontját azonban nem a 2003/04-es évad jelen-

ti, hanem a rákövetkező. A 2004/05-ös évadban a könyvelői nyilvántartás adatai 

szerint mindössze 8630 jegyet adtak el a két játszóteremmel működő Nemzeti 

Színházban.2 A következő évadok ennél jobban sikerültek, de az előző tíz évad 

nézőszámának pusztán csak a felére emelkedett vissza a nézők száma: 2005/06-

ban 14 661, 2006/07-ben 10.194, 2007/08-ban 12.992, 2008/09-ben 14.314, 

                                                        
1 Az adatok a Nemzeti Színház, illetve a Stúdió Színház nyilvántartásából származnak. 
2 A Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak két előadásterme van, az egyik 598, a kisterem 

pedig 106 férőhelyes.  
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2009/2010-ben pedig, 13 250 néző váltott jegyet a marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház magyar nyelvű előadásaira. 

Színházi körökben (közönség, kritika, színház) ’89 előtt  a Stúdiót az erdélyi 

magyarság hetedik színházaként tartották számon. A hatvanas évek elejétől az 

egyetem gyakorló színpada valójában műsorszínházként működik, s az akkori-

ban többségében magyarok által lakott, nyolcvanezer körüli (ebből megközelítő-

leg hatvan ezer magyar) lakosú város második színháza lett. 

A rendszerváltás után a Stúdióban3 bemutatott előadások nézettségi mutató-

jának az íve a Nemzeti Színházéhoz hasonlóan alakult. Az 1989/90-ik évadban a 

Stúdió közönsége az előző évadhoz viszonyítva 52, 58%%-al csökkent, az előző 

tíz évad átlagához képest, pedig 68,87%-al. A Stúdió Színház közönségének 

történetében a törésvonal a kilencvenes évek végére tehető, ugyanis csak az 

1999/2000 évadtól állandósult egy a nyolcvanas évek átlagánál nagyságrendileg 

alacsonyabb nézőszám. Kilencvenes évek közepe tájáig a 1989/90 évad 5.279 

nézőjével szemben, 9544-re emelkedett a nézők száma, 1996/97-ben pedig elérte 

a nyolcvanas évek átlagához közel álló 13 925 számot. Először az 1997/98-as 

évadban esett a nézők száma 2.528-ra, de a következő évadban újból 10 950-re 

emelkedett. Ez volt azonban az utolsó ötjegyű nézőszám, a  második évezred első 

öt évadjában négyezer körül (4368) állandósult a nézők átlagszáma, ami a 

nyolcvanas évek átlagos nézőszámának csak a 25,7% teszi ki. 

Egy étized elteltével azonban, a Nemzeti Színházhoz hasonlóan, a Stúdió 

Színház közönsége is elapadt: a 2004/05-ös évadban 1982-re, a következő évad-

ban pedig 1012-re csökkent a nézők száma. Eme mélypont után azonban évről 

évre emelkedett a nézők száma, a 2009/2010 évadban elérte a 6620-at, ami jóval 

magasabb a rendszerváltás évadában mért nézőszámnál.  

A Nemzeti Színház és a Stúdió Színház nézettségi adatainak méreteiben és 

ütemében eltérő, de arányaiban és irányában hasonló mozgása mögött a rend-

szerváltáshoz kapcsolódó makro strukturális változások következményeit lehet 

felismerni. A színházat azonban csak laza kapcsolatok fűzik a nagybetűs válto-

zások menetéhez, s ezeknek a hatásai csak áttételesen érinthették szerkezetét, 

működését. 

A színházban a rendszerváltozás tulajdonképpeni élményét a szólásszabad-

ság megteremtése és a fölérendelt intézmények általi durva politikai irányítás 

megszűnése jelentette. A színházak ’89 után művészileg valóban önálló intéz-

ménnyé váltak, a politikai függőség mechanizmusait felszámoltak, megszűnt a 

cenzúra, az ideológiai-bizottsági megtekintés, a műsorok politikai engedélyezte-

tésének a kényszere. Ezek a külső változások a belső gátlásokat is oldották, a 

módszer laza szabályai is feloldódtak, a művészi szabadság az alkotás természe-

tes körülményévé vált. 

Sokáig úgy éreztük, hogy az alkotói szabadság korlátozása külső, elsősorban 

politikai, ideológiai intézményekhez kötődik. Romániában másként a cenzúra 

                                                        
3 A Stúdió Színház egy 176 férőhelyes előadásteremmel működik.  
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intézményét 1977-ben szüntették meg, a politikai-ideológia kiszolgáltatottság 

abszurditásig fokozódó körülményei között. Színházigazgatóként volt aztán le-

hetőségem a cenzúra funkcióinak és a közönség elvárásainak a viszonyáról ta-

pasztalatot szerezni. A közönség nem azonos a nézők alkalmi sokasságával. A 

közönség a hagyomány és elvárások hálózata, generációk és kortársak közös 

értékrendje, az együtt átélt művészi tapasztalat által szerveződő laza közösség, 

amely az alkotóval együtt ugyanahhoz a színházi-kulturális mezőhöz tartózik 

hozzá. A közönség, legalábbis, a vidéki közönség a színház leginkább hagyo-

mányőrző rétege. Az előadások nézői véleményezése és a közönség elvárási 

horizontja a marosvásárhelyi színházak értékelhető számsorai szerint, amelyek-

ről lentebb részletes adatokat közlök, mindenképpen erre utalnak.  

Statisztikailag nyilvánvaló, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közön-

ségének az összezsugorodása az utóbbi húsz évben részben a kiszállások, turnék 

elmaradásának a következménye. Nem érdektelen megállapítani, hogy a nyolc-

vanas években a vidéki nézők száma magasabb volt, mint az utóbbi húsz évad 

vásárhelyi és vidéki közönségének a végösszege. A nyolcvanas években a Ma-

rosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar közönségének az 53%-át a vidéken ját-

szott előadások nézői tették ki. 

A tájolás a ’89 előtti színházi élet mindennapi feladata volt. A marosvásárhe-

lyi színház eljutott nemcsak a régió, hanem szinte Erdély minden nagyobb ma-

gyar közösségéhez, s a többi öt színház, útban a Székelyföld belseje felé, rend-

szeresen fellépet Marosvásárhelyen is. Ennek nyomán alakult ki erdélyi magyar 

színházi körökben a marosvásárhelyi közönség fogadókészségéről, elvárási hori-

zontjának magas szintjéről szóló legenda. A rendszeres tájolás nemcsak a közön-

ség, hanem a színházi közösségek számára is fontos volt. Az országos és nem-

zetközi elszigeteltségben élő színházi alkotók számára lehetővé tette azt, hogy 

egymás előadásairól tudomást szerezhessenek, véleményt formálhassanak.  

A vidéki nézők nagyon magas aránya a nézettségi mutatók összetételében a 

kilencvenes években változott meg. A kilencvenes évek elején 30-34% csökkent 

a vidéki nézők aránya, aztán 1993/94 évadban 13% esett vissza, 1994 és 2004 

pedig ennek a mutatónak az átlagértéke úgy mozgott 22% körül, hogy a 2001/02 

évadban csak 3,6% ért el. Ez a színház körüli makro szociális változásokkal függ 

össze. Nem a vidéki közönségnek nincs pénze és ideje a színházra, hanem a 

színháznak nincs pénze a környék közönségre. A színház mindig alulfinanszíro-

zott volt, ’89 előtt kevesebb pénzből gazdálkodtak a színházak, mint manapság. 

Tájolásra azonban mégis jutott pénz, mert összehasonlíthatatlanul olcsóbbak 

voltak a szállodák és alacsonyak voltak a szállítási és utaztatási költségek, mű-

ködtek a művelődési házak: Ezek az egyszerű földi tények, pedig lehetővé tették 

a színház számára a rendszeres vidékjárást. A színházak, köztük a marosvásárhe-

lyi színház is, ’89 után is feladatának érezte előadásainak a székhelyen kívüli 

bemutatását. Ennek a szándéknak a megvalósítása azonban többnyire a környé-

ken fekvő helységekre korlátozódik. Ugyanakkor megnyílt az út a magyarországi 

fellépések előtt és a színházak éltek is ezzel a lehetőséggel. 
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A nagybetűs változások nyomán az elmúlt húsz évben megváltozott a szín-

ház körüli szociális, politikai, kulturális, piaci környezet, de az állandó színhá-

zak belső élete szinte halott kövültként őrzi a múltrendszerből örökölt szervezé-

si, finanszírozási, működési kereteket, szabályokat, szokásokat. A helyzet az, 

hogy színházat, a médiához vagy akár az oktatáshoz képest is, elkerülték az át-

fogó strukturális átalakítások. Ezen a helyzeten sem 2004-ben elfogadott 504-es, 

sem 2007-ben a 21-es kormányrendelettel meghirdetett, majd 353 számmal a 

Parlament által is megerősített Színházi Törvény, érdemben semmit se sem vál-

toztatott. De lehet nem is azok a fontos átalakulások a színházak életében , ame-

lyeket a törvények átírásával lehet elindítani. Inkább azok jelentősek, amelyek 

nem kívülről, nem felülről indulnak, hanem a színház belső mozgásteréből, s 

amelyek átírták a színházi mező erővonalait, a közönség arculatát, összetételét.  

A színházi mező fogalmával Pierre Bourdieu nyomán próbálkozom. 

(Bourdieu, 2002, 49–67) A színházi mező, Bourdieu irodalmi mező fogalmát 

véve alapul, az a társadalmi mikrokozmosz, amelyben a színpadi előadások lét-

rehozása, kommunikációja, recepciója lejátszódik. Ez a pozíciók közötti objektív 

viszonyok rendszere, amelynek a keretei között mindenkor kialakul a színházi 

életben szereplő személyek (alkotók, nézők, kritikusok), intézmények állásfogla-

lása (stratégiája). 

A ’89 előtti színházi élet meglehetősen homogén kulturális környezetben ját-

szódott le. Ebben az időben a színházi mező erőterét többnyire a függősség-

függetlenség kiszolgálás/ellenállás viszonylatai uralták. Az előadások értékrend-

je, a színházak választásai ebben a keretben mozogtak. Az áthallások érzékeny 

erezete az előadások szövetében, a műsorválasztás kifinomult praxisa, vagy ép-

pen a nézők opciója a felkínált előadások viszonylatában (például a magyar mű-

vekből született előadások vagy a magyar ügyet utalásaival érintő előadások 

feltétlen közönségsikere) mind a függőség-függetlenség viszonylatai által körül-

írt mezőben értelmezhetők. 

1989 után megváltozott a színházi mező struktúrája, a függőség–

függetlenség oppozitív kapcsolatát a művészi és szórakoztató, az elit- és a nép-

színházi, a projekt- és műsorszínházi, a kísérleti és a konvencionális, a dramati-

kus és posztdramatikus, a prózai és zenésszínházi törekvések pozíciója közötti 

küzdelem váltotta fel. Ezek az erővonalak és tájékozódási pontok nyilvánvalóan 

nem tapinthatók ki ilyen fogalmi egyértelműséggel a művészi programok és a 

színházi törekvések hálózatában. Az biztosra vehető, hogy az utóbbi húsz évben 

is Erdély magyar színházi életének a fősodrásában a művészi- és népszínházi 

törekvések állnak, s a kísérleti, a zenés, a táncszínházi, de a szórakoztató előadá-

sok is ezeken a kereteken belül körvonalazódtak, színházanként eltérő és jól 

látható arculattal. Elég, ha ebben a viszonylatban a Tompa Gábor vezette, építet-

te kolozsvári színház, vagy a Bocsárdi által kimunkált sepsiszentgyörgyi színház 

művészi arculatára, sikereire és közönség vonzatú konfliktusaira utalunk. A 

mainstreamen kívül azonban Erdély magyar színházi térképen is megjelentek az 

alternatív, kísérletező, projekt színházak, vagy akár a szórakoztatást felvállaló 

társulatok, főként olyan környezetben, ahol az állandó színházak folyamatosan 
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művészi válsággal küszkődnek. A társulati elkülönülésnek, az önálló alternatív 

társulatok kiépülésének közönség vonzatú korlátai is vannak. Tulajdonképpen 

csak nagy városi körülmények között nyílik lehetőség arra, hogy több, egymástól 

eltérő érdeklődésű közönség és társulat működjön. 

A kilencvenes évek elején a két műsorszínház mellett Marosvásárhelyen 

megalakult és ma is működik két-három szórakoztató színházi társulat, a Hahota 

és a Gruppen-hecc társulat. Mindkettő azon a piacon lépett fel, amelynek a tér-

ségében addig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház sikerelőadásai látták el a mű-

vészi szórakoztatás feladatait. Érdemes felfigyelni arra, hogy a Nemzeti Színház 

előadásainak a nézettsége ennek folytán nivellálódott, tulajdonképpen a kilenc-

venes évek elejétől a Nemzeti Színháznak nem volt egyetlen kiugró közönségsi-

kert elért előadása sem, bár a műsor összeállítás szintjén ez a törekvés jelen volt.  

Az ezredforduló aztán a másik póluson is meghozta a várható elkülönböző-

dést. Három alternatív társulat is megkezdte működését a városban. Először Ba-

rabás Olga rendező köré szerveződött egy sikeres csoportosulás, amely az Ariel 

Bábszínház, az ArtEeast Alapítvány, a Figura Színház lehetőségeit használta fel 

erősen személyes hangvételű kistermi művészelőadások létrehozására.(Példás 

történet, Fagyöngy). 

2004-ben volt az első előadása a Színművészeti Egyetem színpadán szervező-

dött Akadémiai Műhelynek: Schimmelphenning: Az arab éjszaka, Szabó Máté 

rendezésében, amelynek 1401 nézője volt. 2005-ben került sor a Valahol 

Szecsuánban című előadás bemutatójára, Barabás Olga rendezésében, amely 

átütő szakmai sikert ért el, s 1019 nézték meg a Stúdió Színházban. Azóta éva-

donként sor került egy-egy újabb bemutatóra: 2006/07-ben John Palmier Isten 

Ágnese című darabját Maris Olteanu, 2007/08-ben Ibsen Nóráját Patkó Éva, 

2008/09-ben Marius von Mayenburg A csúnya című darabját Anca Bradu, 

2009/10-ben Szigarjev, Guppi című darabját Harsányi Zsolt rendezte. Ezeknek 

az előadásoknak a nézettségi mutatói nem magasak, (Isten Ágnese: 1215, Nóra: 

895, A csúnya:1326), ámde ezek egy 30-40 férőhelyes, a színpadra felvitt néző-

tér előtt játszódnak le, jó hangulatú, érdeklődő közönség részvételével.  

Ugyancsak 2005-ben kezdte meg működést a Marosvásárhelyi Vár Mészáro-

sok bástyájában a Yorick Társulat, Sebestyén Aba kezdeményezésére. A társulat 

első bemutatóját, Kövesdi István vitte színre Andržej Wajda Nastasia Filipovna 

című szövegével. Az előadást 630 néző látta. A darabválasztás és a nézőszám 

alakulása végett is érdemes felsorolni a Yorick Színház előadásait. 2006-ban 

három bemutatójuk volt: David Harrower Kés a tyúkban, rendező Harsányi 

Zsolt, 1360 nézővel; Egressy Zoltán Sóska, sült krumpli, rendező Sebestyén Aba, 

4085 nézővel; Alvajáró románc, zenés-táncos előadás, András Loránt koreográ-

fus munkája, amelyet 4650-en néztek meg. 2007-ben két bemutatót tartottak: 

Számvetés címmel József Attila verseiből adott elő egy összeállítást Antal Ildikó, 

ezt 825-en nézték meg; a Nyári Színházi Esték keretében mutatták be, Sebestyén 

Aba rendezésében, 3373 néző előtt James Rado - Gerome Ragni - Galt 

McDermot Hair című musicaljét. 2008-ban került sor Kulcsár Attila előadásában 

Daniel Keyes Virágot Algernonnak című szövegének a bemutatására, ezt 2905 
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néző látta; Láng Zsolt Télikert című darabját, László Csaba rendezésében715-en 

nézték meg. 

Az igazi művészi sikert Gianina Cărbunariu két előadása a Stop the Tempo 

és a 20/20 hozták meg a Yorick Színháznak. A Stop the Tempo-t Sebestyén Aba 

rendezte, ezt az előadást 3397-en látták, s Aradon megkapta a Kisebbségi Szín-

házak Fesztiváljának a különdíját. 

A 20/20 minden tekintetben újszerű, igazi projekt színházi előadásnak szá-

mít. A szöveget a vásárhelyi Fekete Március eseményeinek közösen elvégzett 

kutatása, feltárása nyomán Giana Cărbunariu, Boros Kinga részvételével végle-

gesítette. A szöveg kétnyelvű volt, ahogyan a szereplőket is a román , illetve a 

magyar közösség soraiból szólaltatták meg. A román szereplőket bukaresti szí-

nészek, a magyar szereplőket vásárhelyi magyar színészek testesítek meg. Az 

előadást a helyzet függvényében románul illetve magyarul feliratozták. 3247 

nézője volt az előadásnak. 13 meghívást kapott fesztiválokra és több szakmai 

díjat is elnyer: Nagy Reménységek díja a Nemzetközi Színikritikusok Szövetségé-

nek a részéről; a Pécsi Országos Színházi Fesztivál Zsűrijének különdíja, Szülő-

föld Alap díja a Kisvárdai Határontúli Magyar Színházak Fesztiválján. 

Ezek az előadások többnyire megmaradtak a művészi színházak keretei kö-

zött, de a legtöbb esetben jól láthatóak voltak olyan megoldások is,  amelyek az 

új színházi törekvésekhez tartoznak. 

Mindenképpen az új színházi próbálkozások közönséget teremtettek maguk-

nak, s ezáltal elindult egy természetes rétegződés a vásárhelyi közönségen belül 

is. Korábban a két műsorszínház művészi kínálata hasonló  kultúrpolitikai elve-

ken alapult és nézői ugyanannak a közönségnek a soraiból kerültek ki. Marosvá-

sárhely színházi közönsége tagolt volt és tagolt is maradt, de belső határai nem 

esztétikai elvekhez, művészi programokhoz és művészi elvárásokhoz, hanem a 

nyelvi-kulturális különbségekhez kötődtek. A magyar közönség, a magyar szín-

házak közönsége, s az csak ritkán, művészileg erősen motivált helyzetekben 

fordult elő, hogy ez a közönség román előadásokon csoportosan részt vegyen. A 

kimondottan kommersz színházi feladatokat vállaló társulatok és a kísérletező, 

projekt színházak megjelenésével azonban a magyar közönség belsőleg, esztéti-

kai, művészi kritériumok szerint is tagolódott. A műsorszínházak nézőszámának 

csökkenése mindenképpen összefügg a vásárhelyi magyar színházi közönség 

esztétikai elvárások szerinti tagolódásával. Nyilvánvalóan a szórakoztató társula-

tok téli műsorkínálata nyomán apadt el leginkább a műsorszínházak látogatottsága. 

A nézetségi mutatók romlása a színházban nem helyi jelenség. Hans-Thies 

Lehman szerint a színház a Gutenberg-galaxis vége felé a színház megszűnt 

tömegmédium lenni. (Lehmann, 2009, 5) Az új médiumok és technológiák hát-

térbe szorították a színházat a kulturális termékek piacán mindenütt. A tv és a 

többi elektronikus médium előtt Erdélyben is kinyíltak a kapuk `89 utáni idők-

ben, s ez nyilvánvalóan hatással volt a színházba járás szokásainak az alakulására 

is. A mozi gyakorlatilag megszűnt, a színház közönsége csökkent és átrétegződött. 

A felsorolt adatok, s rájuk épülő leírások, értelmezések egyetlen kérdés köré 

csoportosulnak, amelyet azonban még nem mondtam ki. Az idézés eljárásához 
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folyamodom a kérdés tételes megfogalmazása érdekében. Az idézet szövegtöre-

dék eredeti változatának szerzője ismert gondolkodó. A válasz az általam átfo-

galmazott kérdésre továbbra is rejtély marad. A kérdés mindenképpen ez: Mi-

képp lehetséges Erdélyben magyar színházi közönség, ha már létezik? Másként 

fogalmazva: miért választják egy kétnyelvű erdélyi városban  a színház iránt 

érdeklődő magyar nézők a magyar nyelvű előadásokat, s nem a román nyelvű 

előadásokat? Tovább fokozva ezt a kérdést: vajon meddig és milyen feltételek 

mellett maradhat fent ez a helyzet az erdélyi magyar városi közösségekben, s 

bárhol máshol is, ahol nem léteznek nyelvi korlátok a színpadi előadások befo-

gadása előtt? 

A színház a városi kultúra intézménye, a színész egy város polgára. Az erdé-

lyi magyar színházak mai hálózata úgy épült ki a múlt század negyvenes–

ötvenes éveiben, hogy a székhely mellett a környék, a régió színház iránti igé-

nyeit is tekintetbe lehessen venni. A Székelyföld jelentős térségei azonban ezút-

tal is kimaradtak az országos jelentőségű intézménynek számító műsorszínházak 

térképéről. Ez a helyzet nem a piaci szabályozás, hanem kultúrpolitikai elképze-

lések és döntések eredménye volt. Nem véletlen, hogy ’89 után a Székelyföld 

nagyobb városaiban a tájoló színházak előadásain felépült színházi közönség önerő-

ből három új színházat teremtett, amelyek az erdélyi magyar színházi hálózat alapin-

tézményeivé fejlődtek az utóbbi tíz - tizenöt évben. 

Az erdélyi magyar színházak kivétel nélkül minden városban a román szín-

házaknál korábban alakultak ki. Ennek a ténynek döntő jelentősége van a ma-

gyar színházi közönség és a magyar kultúra létezése tekintetében is. A román 

társulatokat az erősen centralizált romániai hatalmi viszonyok közepette vi-

szonylag könnyen létre lehetet hozni a már létező magyar színházi struktúrák 

mentén. A közönség kialakítása már nehezebb feladatnak minősült, s mindmá ig 

népesebb, s az is lehet, hogy igényesebb közönsége van a magyar társulatoknak 

Erdély kétnyelvű színházi városaiban. Ez a hagyomány valahogy önmagát élteti. 

Persze a magyar nézők alkalomadtán román előadásokra is eljárnak, s a magyar 

közönség igényesebb, a szakmához közelebb álló rétegei rendszerint megnézik 

akár az erdélyi, akár a bukaresti nagy társulatok nagy előadásait. Ennek ellenére 

az erdélyi magyar közönség kitart a magyar színházak, a magyar előadások és a 

magyar szerzők mellett. Ezt egyértelműen bizonyítják a marosvásárhelyi nézők 

előadás preferenciái. 

A preferenciák leírásához, a marosvásárhelyi közönség ízlésvilágának jel-

lemzéséhez összeállítottam, mindkét műsorszínház esetében a kezdetektől napja-

inkig tekintve át az adatokat, a legnézettebb előadások korpuszát. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 1948 és 2010 közötti évadokban játszott 

nagytermi előadásai közül a legmagasabb nézőszámot elért öt-öt előadás egy-

aránt magyar írók munkáiból készült. 

A Nemzeti Színház sikerlistáját Szigligeti Ede, Móricz Zsigmond: A csikós 

című népszínművéből készült előadás vezeti. 1987 novemberében, Hunyadi 

András rendezésében mutatta be immár másodjára ezt a darabot a marosvásárhe-

lyi társulat. Két évadon át játszották ezt az előadást, a bemutató évadban 60  918-
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an, a következő évadban 56 129-en nézték meg. Mindösszesen 117 047 nézője 

volt ennek az előadásnak, ebből 26 171 a társulat székhelyén és 90 876, vagyis a 

többség, pedig vidéken. Érdekes megjegyezni, hogy a Csikóst korábban, az 

1948/49-ik évadban, Szabó Ernő rendezésében már színre vitte a marosvásárhe-

lyi társulat. A Székely Színház előadásának azonban csak 19 043 nézője volt, ami 

messze elmarad a nyolcvanas évek végén bemutatott előadás közönségsikerétől.  

A sort Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című darabjából, 

ugyancsak Hunyadi András rendezésében színre vitt előadás folytatja. A  Nem 

élhetek muzsikaszó nélkül a hetvenes évek legsikeresebb előadása volt. Mindösz-

szesen 97 937-en nézték meg ezt az előadást, az 1972/73-as bemutató évadban 

60 918-an, a székhelyen 33 340-en, vidéken 64 597-en. 

A csikóssal azonos nagyságrendű közönségsikert ért el a nyolcvanas években 

Szép Ernő: Lila Ákác című darabja, amelyet Kovács Levente rendezésében muta-

tott be a Nemzeti Színház. A bemutató 1981 novemberében volt, ebben az évad-

ban 41 192-en nézték meg ezt az előadást. Mindösszesen 91 142 nézője volt a 

Lila ákácnak, ebből 33.290 a székhelyen, 58 132 pedig vidéken. 

A sikerlista következő két előadásának a nézettségi mutatói: Heltai Jenő: 

Néma levente, bemutató 1956, rendező: Kovács György, 83 497 néző; és Bródy 

Sándor: Tanítónő, bemutató 1956, rendező: Kőmíves Nagy Lajos, Tompa Mik-

lós, 53 800 néző. 

A legnézettebb öt előadásból kettő a Székely Színház előadásai közül került 

ki, egy a hetvenes évekből és kettő a nyolcvanas évekből. A ’89-es fordulat után 

bemutatott előadásokból egyik sem került be a legnézettebb előadások korpuszába. 

’89 előtti évadokban szinte mindig volt egy-egy közönségsikert elért elő-

adás. A kilencvenes években is törekedet a színház arra, hogy megszólítsa  a 

közönség szélesebb rétegeit, de ez egy-két kivételtől eltekintve nem sikerült. Az 

1990/91 évadban Kincses Elemér rendezésében színre vitték Móricz Zsigmond 

Úri muriját. A Székely Színház 1948/49 előadásának az 58 676 nézőjével szem-

ben, ennek az Úri murinak csak 16 633 nézője volt, ami mégis a kilencvenes 

évek egyik legmagasabb nézőszámát jelenti. Az 1993/94 évadban ugyancsak 

Kincses Elemér rendezésében újra bemutatták a Néma leventét. Ezt az előadás 

azonban csak 3801-en nézték meg, míg Székely Színház 1956-ban bemutatott 

előadását 83 497-en. 

A marosvásárhelyi közönség művészi elvárásainak a leírásához a legnézet-

tebb előadások jegyzéke mellett hírértékű adatokat szolgáltathatnak Harag 

György művészeti szempontból meghatározó értékű előadásainak nézettségi 

mutatói. Harag három kiemelkedően fontos előadásáról van szó: az Özönvíz 

előttről, a Szerelemről és az Ember tragédiájáról. 

Nagy István Özönvíz előtt című drámáját a Marosvásárhelyi Színház 1971 

márciusában mutatta be. Az előadás mind Harag György rendezői életművében, 

mind az erdélyi magyar színház jelenkori történetében az egyik meghatározó 

láncszemet képezi. Ezt az előadást még a Kultúrpalota termében (682 férőhely) 

mutatták be. A székhelyen 16 előadásra került sor, 6153 néző előtt. Székhelyen 

kívül az Özönvíz előtt 17. alkalommal került bemutatásra, a nézők száma 6985 
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volt. Mindösszesen 13 821 néző látta ezt az előadást, ami az akkori évadok átla-

gának felelt meg. Ugyanabban az évadban Paul Everac Az albérlő című darabját 

(rendező: Hunyadi András) 10 611 nézték meg, Oscar Wilde Lady Windermere 

legyezője című előadásnak (rendező: Anatol Constantin) pedig 23  272 nézője 

volt. Meglepőnek tűnhet azonban az, hogy az Özönvíz előtt nézettségi mutatói 

közül a székhelyen játszott előadások nézőszáma alig haladja meg a kilencvenes 

évek művészileg ugyancsak értékes előadásainak itthon mért adatait. A kilenc-

venes évek végén Anca Bradu rendező díjas előadásának (Frank Wedekind A 

tavasz ébredése) 4389, Novák Eszter ugyancsak díjazott előadásának, a 

Chioggiai csetepaténak pedig 6008 nézője volt. 

A marosvásárhelyi magyar társulattal színre vitt másik fontos előadást, Barta 

Lajos Szerelem című drámáját Harag György 1973 decemberében mutatta be. A 

Szerelemből 48 előadás született, 24-et a székhelyen és 24-et vidéken játszott a 

marosvásárhelyi színház. Összesen 17 043 nézője volt az előadásnak: székhelyen 

7336, vidéken 9707. 

Harag György nagy előadásai közül a Tragédia érte el a legmagasabb nézett-

ségi számokat. Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményét Ha-

rag György 1974/75-ben rendezte meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház szín-

padán. 41-szer játszotta a színház Harag Tragédiáját, az előadásnak 22  252 néző-

je volt. 2001 novemberében a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 

Társulata újból színre vitte Madách drámai költeményét. Az Anca Bradu által 

rendezett Tragédiát 19 alkalommal mutatták be. Az előadást Marosvásárhelyen 

mindösszesen 5404 nézték meg. Ez a szám nem alacsony a harmadik évezred 

más előadásainak a nézettségéhez viszonyítva, de egyértelműen jelentéktelen a 

Harag előadás nézőszámához képest. 

A Stúdió Színházban a legnézettebb öt előadás az 1962 és 2010 közötti idő-

szakban ugyancsak a magyar drámairodalomból került ki. 

A Stúdió Színház nézettségi mutatóinak a csúcsán az 1986 decemberében 

bemutatott Üvegcipő című előadás áll. Molnár Ferenc darabját Kovács Levente 

rendezésében mutatta be a Stúdió Színház. Ezt az előadást 47 alkalommal, 

17 791 néző előtt játszották az 1986/87-es egyetemi év végzős hallgatói. 

A Stúdió Színház is sikeresen mutatta be Heltai Jenő Néma levente és Bródy 

Sándor Tanítónő című darabjait. Heltai Jenő darabja Kovács György és Nagy 

Imre rendezésében 1973 októberében került színpadra. A nézettségi listán ez az 

előadás a második helyen áll. A Néma leventét, az 1973/74 tanév során 15 079 

néző előtt, 71 alkalommal játszották az egyetem végzős hallgatói. A tanítónő 

rendezői között is átfedés van, a Nemzeti Színházban Tompa Miklós Kőmíves 

Nagy Lajossal, A Stúdió Színházban pedig Tarr Lászlóval közösen vitte színre 

Bródy Sándor darabját. Az előadást 59-szer mutatták be az 1976/77-es egyetemi 

év során, a nézők száma 9923 volt, ami a nézettségi mutatók rangsorában a tíze-

dik helynek felel meg. Ez volt Tompa Miklós rektorságának és az 1954 után, a 

Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola keretei között újraszervezett román 

nyelvű színészképzésnek az első éve, aminek aztán az elkövetkező évadokban a 

Stúdió Színház tevékenységére is hatása volt. 
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A Stúdió Színház sikeres előadásai között szerepel Szomory Dezső Györgyi-

ke drága gyermek című színdarabja is. Erdélyben és talán a magyar nyelvterület 

színterének egészében Szomory Dezső a ritkán játszott szerzők közé tartozott. A 

Györgyike drága gyermek című színdarab Stúdió színházbeli bemutatója min-

denképpen erdélyi ősbemutatónak számított. Az 1983/84-es egyetemi év végzős 

hallgatói Kovács Levente rendezésében mutatták be Szomory Dezső színdarab-

ját, s ez az előadás 48 alkalommal, 12 362 néző előtt került színre, ami a nézett-

ségi mutatók rangsorában a harmadik helynek felel meg. 

12 314 nézője volt a Liliomnak. Molnár Ferenc sikeres darabját 1965/66 

évadban Kovács György és Nagy Imre rendezésében mutatták be a végzős hall-

gatók. Még árnyaltabb képet kapunk a Stúdió Színház közönségének a művészi 

elvárásairól, ha tekintetbe vesszük, hogy a tíz legnézettebb előadás között szere-

pel az Egy napos királyság és Kocsonya Mihály házassága , Gergely Géza rende-

zésében. Régi magyar komédiák címen mutatta be a Stúdió Színház ezeket a szö-

vegeket. Az 1974/75-ös évadban játszott előadásnak 12 147 nézője volt. 

A közönség elvárásainak az árnyalása érdekében még egy adatott említenék 

meg: a Stúdió Színház legnézettebb tíz előadása között két Tamási Áron színda-

rab szerepel: a Tündöklő Jeromost 1984/85 tanévben Ferency István rendezésé-

ben láthatta a 11 450 nézőt számláló közönség. Az Énekes madár: bemutatója 

1967 októberében volt. Lohinszky Loránd és Bács Ferenc rendezésében, ezt az 

előadást 10 497 néző tekintette meg. 

Végül, ki szeretném emelni azt a tényt is, hogy a Stúdió Színház legnézettebb 

tíz előadása között van egy olyan is, amelynek a bemutatója a kilencvenes évek-

ben volt. G. B. Shaw, A. J. Larner, F. Loewe: My fair lady című musicaljéről 

van szó, amelynek a bemutatója 1996 októberében volt. A Kovács Levente ren-

dezésében, Hencz József és Tímár Tamás közreműködésével  színre vitt előadást 

10 625 néző előtt, 42 alkalommal játszották a Stúdió Színházban. 

A nézők preferenciája mindkét műsorszínház esetében egyértelműen a ma-

gyar drámairodalom alkotásait részesíti előnyben, s ezek között is azokat a nép-

színházi törekvéseket támogató szövegeket, amelyeknek a nyelvezete és a szer-

kezete konvencionálisabb. De a preferált előadások között szerepelnek Szomory 

Dezső és Szép Ernő darabjaiból készült produkciók is. Harag ugyancsak a ma-

gyar drámairodalomra építő, újító művészelőadásai azonban nem kerülnek be a 

legnézettebb előadások korpuszába. Úgy látszik, Hans-Thies Lehmann enyhén 

ironikus megjegyzése, miszerint a XX század legsikeresebb színháza, a XIX szá-

zad színház lett, Marosvásárhely esetében is érvényesnek tekinthető. (Lehmann,  

2009, 25) Ebben az összefüggésben azonban nem ez az árnyalat fontos, hanem 

az a vitathatatlan tény, hogy a marosvásárhelyi közönség nem egyszerűen csak a 

magyar előadásokat részesíti előnyben, hanem ezek közül is a magyar drámairo-

dalomból készült előadásokat. 

Az nem számít meglepetésnek, s nem szorul magyarázatra, hogy a legnézet-

tebb előadások nagyobbára a magyar drámairodalom sikerdarabjainak a köréből 

kerültek ki. A Stúdió Színház művészi kínálatának és közönségi elvárásainak a 

képe, láttuk, egy kicsit árnyaltabb, vagy legalábbis nem annyira nyilvánvaló a 
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szórakoztatás igényeinek előtérbe kerülése az előadások sikeressé válásnak a 

folyamatában. Mindkét műsorszínház közönségének az esetében azonban a nézői 

elvárásokat irányító alapkövetelmények jól érzékelhetően nem voltak kifejezet-

ten esztétikai természetűek, s nem is csak a szórakoztatás igényéből fakadtak. Az 

ismertség, az otthonérzet emlék-és reményvilága kapcsolta egybe a nézőteret a 

színpaddal, s ezt a kollektív érzületet a magyar drámairodalom közvetítésével 

tudta a színház ’89 előtt megeleveníteni és megfogalmazni. 

Azt lehetne mondani, szinte a tévedés lehetőségének a kizárásával, hogy az 

erdélyi magyar közösségnek nem színházra, hanem magyar színházra van szűk-

sége. Ebben az állításban néhány fontos elv fonódott eggyé. Jól észrevehető, 

hogy az erdélyi magyar közösségeknek nem azért van szűksége magyar színház-

ra, mert a nézők románul nem értenének meg, s nem élvezhetnének egy színpadi 

előadást, vagy, akár azért mert nem eléggé érdekes, színvonalas a román színját-

szás. Az erdélyi magyar városi közösségeknek azért van szükségük magyar szín-

házra, akárcsak magyar egyetemre (vagy magyar televízióra, magyar kiadókra, 

magyar folyóiratokra stb.) mert ezekhez az intézményekhez kötődik a magyar 

kultúra létezése. A közösségi, s nem ez egyéni igényekből származik a magas 

kultúra intézményeinek a működtetését megalapozó szándék, s ezt a magyar 

nyelvterület egészére ki kell mondani. Azt is fontos érteni, s erre egy bizonyos 

hagyományokból táplálkozó, Erdélyben és Magyarországon erős pozíciókkal 

rendelkező nézet nyomán nincs túl nagy fogékonyság, hogy ezeknek a kulturális 

intézményeknek a helye ott van, ahol az erdélyi magyarság tömegesen él, s nem 

a népesség saját telephelyén kívül. 

Az asszimiláció finoman hangolt iskolájában volt időnk megtapasztalni azt, 

ahogyan a hatvanas évekkel kezdődően csendesen a fővárosba telepítették a 

magyarság országosan jelentős intézményeit (A hét, a televízió magyar szerkesz-

tősége, hungarológia stb. ). Ez szakmailag a legtöbb esetben igazolt és előnyös is 

volt. S azt is látjuk, hogy a magyar nooszféra zsugorodása és a népesség asszimi-

lációja nyomán több országosan jelentős intézmény olyan városokban működik, 

ahol ma már jelentéktelen a magyar lakosság. Nos, ezzel a helyzettel szembe kell 

nézni, hiszen egy kulturális intézmény (mondjuk egy egyetem, egy püspöki hiva-

tal, egy televízió szerkesztősége) ma egy jelentős és minőségileg értékes munka-

hely kínálatot is jelent, amelytől egy vidék, helység létezése és fejlődése függ. 

Ezért gondolom azt, hogy Erdély magyar televíziójának Erdélyben, pontosabban 

a Székelyföldön van a helye, hogy a Sapientiának is Székelyföldön van a helye, 

és ott kellene legyen a székhelye is. Tudom, hogy ezt a kérdést szinte minden 

konkrétum nélkül csak épp megérintettük. Egy kiszóláshoz (aparté) azonban 

ennyi is elég. 

A színház az európai kultúra története során mindig tevékeny szerepet ját-

szott a városi kultúrára épülő közösségek identitásának kialakításában. Ez az 

elmúlt félszázad erdélyi magyar színház történetére, s azt hiszem, jövőjére nézve 

is igaz. A mindennapi tevés-vevés kétnyelvűségét megtöri a színház helyzeti 

egynyelvűsége. A színház Erdély kétnyelvű városaiban a nyelvi identitás meg-

vallásának és vállalásának a nyilvános tere volt és reményeink szerint az is marad. 
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Erre az identitásképző-őrző funkcióra a performativ fordulathoz tartozó elő-

adások nagyítóján keresztül lehet árnyaltabban rálátni. A színházi közönség, 

közösség. Gianni Vattimo az ilyen laza és időleges közösségeket esztétikai kö-

zösségeknek nevezte. A nézők és a szereplők közös térbeli jelenléte a színház 

ősidők óta érvényes mediális sajátossága. Az európai színjátszás hagyományá-

ban ezt a mediális feltételt a nézők/játszók kettőségének, elkülönítésének a gya-

korlata egészítette ki. Sokan úgy is vélik, hogy a színház azáltal emelkedett ki a 

szertartások köréből, hogy intézményesült a nézők és a szerepjátszók funkcioná-

lis és térbeli elkülönítése. A múlt század 60 éveibe kialakuló akció és perfor -

mansz művészet azonban épp ennek a konvenciónak a leépítésére törekedet, 

arra, hogy a közös játéktérben lebontsa a nézők és a játszók közötti funkcionális, 

tevékenységbeli, hatalmi, szakmai különbségeket. 

A színházi avantgarde kezdeményezéseiben már korábban hangsúlyozottan 

megjelent az a szándék, hogy megszűntessék azt a választóvonalat, a rámpát, 

amely két idegen világba tagolja be a színházi előadás résztvevőit, a nézők és a 

szereplők közé. Az akció művészet és a performansz előadások azonban jóval 

túlléptek ezen a határon. Nitsch és Schnechner egyaránt a közös rituálék elvég-

zéséhez kötötték a közösség létrehozását. Mind Hermann Nitsch, mind Richard 

Schechner újraértelmezték a közönség méreteit, kis közösségekben gondolkod-

tak, s ezeket a szertartásban közösen végzett cselekedetek és a történések közös 

megélése által akarták létrehozni, amihez a szerepváltással teremtették meg a 

lehetőséget, azzal, hogy eltolták a szertartásszerű játék terében a nézők és a ját-

szók között minőségi és térbeli határokat. 

Minket ebből a gondolatsorból, amelyet Erika Fischer-Lichte A 

performativitás esztétikája című írása nyomán foglaltunk össze, az a közösség-

formáló erő érdekel, amely ezekben az előadásokban érvényesült. Az ugyanis 

kellően bizonyítottnak tűnik, hogy a színházi előadás sajátságos medialitása 

folytán elemi identitásképző erővel rendelkezik. A színház abból nyeri ősi értel-

mét, hogy társasjáték, mindenki játéka mindenkiért, ahogy Max Hermann fogal-

mazott, amelyben egyaránt részt vesznek a nézők és a színészek is. (Erika Fi-

scher Lichte, 2009, 39). Az európai színház fővonulatához  tartozó művész szín-

házban, amely túlélte az utóbbi száz évben a szórakoztató, az avantgárd és a 

politikai színház válságát is (George Banu, 2010, 33), a nézőkre és a játékosokra 

más követelmények és más szabályok érvényesek, de ez a megosztás nem bontja 

fel az interakció szálait, nem kapcsolja ki az Erika Fischer Lichte által emlege-

tett feedbach szalagot. (Erika Fischer Lichte, 2009, 50) Ez az a hatásrendszer, 

amely az előadás idejére egy együtt gondolkodó, érző és cselekvő és egymást 

kölcsönösen befolyásoló közösségé változtatja a nézőket és a szereplőket. S ez a 

közösségi élmény a legfőbb forrása a magyar lakosság magyar színház iránti 

igényének a kisebbségi létezés tereiben. 

A színház tényleges, tapasztalatilag átélhető találkozások helye, ahol egye-

dülálló módon kereszteződnek az esztétikailag szerveződő és a mindennapi élet 

síkjai (Lehman, 2009, 6). A színészek színpadi és a nézők nézőtéri egyidejű 

viselkedéséből közös szöveg keletkezik. Ezt Hans Thies Lehmann performansz 
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szövegnek nevezi, megkülönböztetve a színrevitel szövegétől (Inszenierung text) 

és a nyelvi szövegtől (Lehmann, 2009, 110) Egy sajátos körkörösséget figyelhe-

tünk meg a két sík metszésfelületén, amely a mise-en-scéne szövegének a nézői 

értelmezése során keletkezik, s amelyből aztán összeáll a közös, performansz 

szöveg, amelyet Marco de Marinis színházi szövegnek (theatrical text) és elő-

adásszövegnek (performance text) is nevezett. (Marco de Marinis, 2000)  

A néző a mindennapi élet már megértett nyelvére fordítja le az előadásszö-

vegét, legalábbis annak azt a rétegét, amely egyáltalán lefordítható. Ezért is 

mondjuk, hogy a mindennapi közlés nyelvének kiemelt szerepe van, azért mert 

más nyelveket, így a színháznyelvét is, erre fordítjuk le és így értjük meg. Ennek 

a fordításnak, értelmezés összeolvadásnak az eredménye a performansz szöveg. 

Az előadásszöveg a közös élmény és értelmezési játékok szövetében egy olyan 

átfogó képi szöveggé szerveződik, amely egy összetartó értelem logikája szerint 

épül fel, s az együvé tartozás tapasztalatát erősíti a nézőkben. Ez azonban nem 

csak az esztétikai közösségbe kapcsolja be a művészileg érzékeny nézőt, hanem 

a kisebbségi élet esetén, egy nyelvi közösségbe is. Hiszen itt a színházban törté-

nik meg az, hogy a nyilvánosság terében, de egy homogén nyelvi közegben ját-

szódik le egy esemény, egy előadás a maga szertartásával együtt. S tegyük hoz-

zá, hogy a mise mise-en-scéne kimunkálása során az előadás mintanézője (Mar-

co de Marinis, 2000) akinek az elvárásait az előadás alkotói akarva-akaratlanul 

beépítik az előadásszövegbe, természetszerűen a magyar néző. 

Van persze próbálkozás arra is, és annak is lehet, sőt van is értelme, hogy a 

színházi előadás kétnyelvű alkotásként működjön. Ez a helyzet áll elő a feszti-

vál-közönségek esetében. Más példákat is mondhatok, amelyeknek az értelmét 

nem biztos, hogy fogalmilag végiggondolták azok, akik kezdeményezték, vagy 

gyakorolják. Ez alapvetően nem változtatja meg az előadás nyelvi azonosságát, 

de más identitással bíró közönséget hozhat létre. 

Érdekes helyzet állt elő a 20/20 előadása során, amelyre ebben a gondolat-

sorban érdemes külön is kitérni. A 20/20 két nyelvű előadás volt, s román és 

magyar nyelvre egyaránt fordították a színpadi térben elhangzó szövegeket. Az 

előadás közönsége nem volt nemzetiségi szempontból mindig homogén, márpe-

dig ebben az esetben olyan román-magyar konfliktusról volt, amelynek a részt-

vevői ott ülhettek, s közülük többen ott is ültek a nézők között. Az élet és a esz-

tétikai képződmények különös egybefonódása tette izgalmassá ezt a színházi 

eseményt. Azt mondhatjuk, ugyancsak Hans-Thies Lehmann fogalmaival, hogy 

ebben az előadásban az összetartó értelem megvonása játszódott le befogadói 

oldalon, hiszen olyan közösségek alakulhattak ki a közönségen belül, amelyek 

eltérő vagy éppen ellentétes nézőpontból figyelték, értették és értelmezték a 

színrevitel szövegét. Ez a különbözősségek közössége, amely a mindenkori néző-

pontokat nem olvasztja be az összetartó értelem egységébe, hanem a részközös-

ségek a saját nézőpontjukat megőrizve tagolódnak be az előadás értelmező kö-

zösségébe. 

Teljesen más a film helyzete, és erről a két vagy többnyelvű prímér közössé-

gek mindennapi életélményének folytán szeretnék szólni. A kétnyelvű életközös-
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ségek terébe megtanuljuk és megszokjuk egymást, a természetesség, a normali-

tás rendjéhez soroljuk a más nyelven megszólaló ember állandó jelenlétét. Per-

sze a mi nyelvünkön nem beszelő, nem értő emberekkel folyó kommunikációban 

sok játék van, hatalmi játékok, az idegenség és az intimitás játékai például. A mi 

élményeink, természetesen teljesen más léptékben és más értelemben az Európá-

ba betagozódó magyar városok és városlakok térképein is rövidesen életszerűvé 

válnak. 

Ezek kapcsán én, lehet egy túl éles fordulattal, a film szinkronizálásról sze-

retnék röviden értekezni. Ez lenne másként a második halk politikai színezetű 

kiszólásom, vagy ha a freudi terminológia színesebb, akkor elszólásom. Ma-

gyarországon szinkronizálják a filmeket. Tudom, nemcsak Magyarországon. 

Romániában ellenben feliratozzák. Meggyőződésem, hogy a művészfilm sokat 

veszít a szinkronizálás nyomán. Jean Gaben hangjának olyan egyénisége van, 

amelynek a szinkronja még Páger Antal hangjával is problematikusnak minősült. 

A film hangzó rétege nem egy az artefáktumról lefejthető külső héj, hanem an-

nak az értékrendjéhez szervesen hozzátartozik. De másról is szó van a televízió 

és a nála is tömegesebb médiák által elszaporodott filmközvetítések esetében. Az 

tény, hogy a film és, ezáltal a színművészet a mindennapi kultúrafogyasztás 

tétele lett. 

Mindenképpen elgondolkoztató, hogy a világ annyi nyelvén megszólaló 

filmszereplők változatos beszédét, hogyan fordítják néhány száz magyar szink-

ronszínész hangjára, s ez a szűkítés milyen esztétikai következményekkel jár. Itt 

azonban más szociális következményekkel is számolni kell. A szinkron mester-

ségesen alakított terében a magyar néző az egész világot, a másik embert is ma-

gyarként éli meg. Ez átírja a másság élményét, megváltoztatja az idegen imagét, 

épp attól fosztja meg a magyar nézőt, amire a Európa kitáguló világában szüksé-

ge van. Még mondanék valamit, ami igazán vitatható és lehet, hogy túl pragma-

tikus. A nyelvtanulásra gondolok, arra hogy minálunk a mindennapi filmfo-

gyasztás természetes hozadéka az a könnyedség, ahogy a fiatal nemzedék meg-

tanul európai nyelveken jó kiejtéssel beszélni. De, hogy zárjam ezt a sort: az 

óvodásoknak szóló filmeket, s esetleg a B kategóriás filmek egy részét is szink-

ronizálnám, de a művészfilmeket nem, sőt még azokat sem, amelyek a számunk-

ra hangzásban vagy kulturálisan egészen különálló világot jelenítenek, mint ami-

lyenek a koreai történelmi sorozatfilmek. 

A színház identitás teremtő/őrző szerepe kapcsán néhány kérdést szeretnék 

megfogalmazni a kettős állampolgárság törvényével kapcsolatosan. Nem a kettős 

állampolgárság intézményesítésének az értékelésével akarok foglakozni, hanem 

annak az értelmére kérdeznénk rá néhány olyan nemzetiségpolitikai elképzelésre 

támaszkodva, amelyet Erdély magyar lakosságának volt alkalma megélni. Há-

rom nemzetiségstratégia fogalmi vázát írnám le röviden, azért, hogy fel tudjam 

tenni a kérdéseimet. 

Az egyik ilyen filozófia, amely magyar részről fogalmazódott meg, a határ-

revízió politikája volt. E szerint nem volt érdemes tartósan berendezkedni a ro-

mán államiság keretei közé. Egyetlen érvényes emberi magatartás létezhetett az 
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erdélyi magyarság esetében Trianon után: kitartani, kivárni a biztos határmódo-

sítást. A másik, az asszimiláció politikája, amely a román állam alaptörekvése-

ként érvényesül mindmáig. Ez a magyar népesség és a kultúra beolvasztásában 

áll, a homogén román nemzeti terület és kultúra kialakításában. A harmadik 

nemzetiségstratégia körvonalai a transzilvanizmus, a Népi Szövetség és az 

RMDSZ politikájában rajzolódtak ki. Ez lényegében abban a törekvésben testesül 

meg, hogy próbáljunk meg véglegesen berendezkedni a Romániához tartozó 

multikulturális térbe, saját intézményrendszer kiépítésével, amely az ittlét feltét-

eleinek a megteremtésével lehetővé teszi a magyarság fennmaradását. Eme há-

rom filozófia közül egyikbe sem tudom beépíteni a kettős állampolgárság leg-

utóbbi tömeges intézményesítésének az értelmét. Nem hiszem, hogy a kettős 

állampolgárság intézményesítése pusztán szimbolikus gesztus lenne. Érzem, 

hogy itt többről, stratégiai váltásról van szó a nemzet és a nemzetiségi politikában. 

A kövek kapcsán az erdélyi szászokra gondolok, s azt szeretném megtudni, 

hogy vajon pusztán csak évek dolga az erdélyi magyarság asszimilálása? S vajon 

az a próbálkozás, hogy az életre rendezkedjünk be a román állam keretei között, 

például úgy hogy színházakat, egyetemeket, templomokat működtetünk, kudarc-

ra van ítélve? Megtettük már azt a lépést a sakktáblán, amely után csak a rossz 

mozdulatoknak marad helye a ráció, a törvény erejénél fogva? Én nem tudom 

ezekre a kérdésekre a válaszokat, remélem, vannak, akik tudják. 

E sorok írója egy vegyes, többségében magyar lakosságú falúban nőtt fel. 

Aztán kinyíltak a városi élet kapui. Sokan és lelkesen küzdve éltünk a kínálkozó 

lehetőségekkel. A házunk még áll a Rákóczy vár tövében. Néha még hazajárok, 

világításkor, de máskor is. Ahogy a falu mostani lakói mondják, a magyarok 

kiköltöztek a dombra. A falu elrománosodott. 
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