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1791-ben Aranka György híres
röpiratában így fogalmazott: „Egy
magyar játékszínnek felállítását
talán legelöl kell tennem
azok között az eszközök között, melyek anyai
nyelvünk gyarapítására s közönségesítésére
szolgálnak. Bizonyos, hogy legfőbb eszköz." E
felhívás hatására is, 1792. október elsején Fejér
János, Fejér István, Fejér Rozália, Kontz József,
Sáska János, Jantsó Pál, Verestói Mihály, Bajkó
Terézia, Kiss Terézia és Keszegh Terézia
kérelmet nyújtott be a kolozsvári
Kormányszékhez, hogy „magyar nyelven írt vagy
pedig ezután írandó darabokat a nemzeti és
anyai nyelv nem csekély hasznára" előadhas-
sanak. Bánffy György gubernátor válasza ked-
vező volt, így 1792. december 17-én özvegy
Rhédey Mihályné főtéri nagy szálájában fel-
hangzott az első magyar szó a színpadról. Az el-
ső társulat élén Kotsi Patkó János állt, s
tudomásunk szerint az első bemutató a Titkos
ellenkezés, vagy Kölesén' című magyarított
„érzékeny-játék" lehetett.

A kolozsvári volt a második magyar nyelvű
színház, hiszen két évvel az erdélyi teátrum
megalapítása előtt már létrejött Kelemen László
pesti társulata. De az rövid idő alatt ellehetetle-
nült, s bár 1792-ben felújította működését, nem-
sokára ismét be kellett zárnia kapuit. Ezzel
szemben a kolozsvári színház megszakítások
nélkül kétszáz éve fennáll s működik. 1793 vé-
gén - jócskán megelőzve a pesti premiert - már
bemutatták a Hamletet, 1798-tól vendégjá-
tékokat tartottak például Debrecenben, Miskol-
con, Szegeden, Marosvásárhelyen. 1821-ben
felépült az első kolozsvári kőszínház is, a híres
Farkas utcai épület. Ez volt az otthona nemcsak
a magyar prózai társulatnak, hanem az operá-
nak is, és itt működött a színház 1906-ig, amikor
is átköltözött a Hunyadi téri Nagyszínházba,
majd 1910-ben újabb épülettel lett gazdagabb: a
sétatéri Nyári Színkörrel. A trianoni
békeszerződés utána Nagyszínház a román
együttesé lett, a magyar társulatok a sétatéri
épületbe szorultak vissza. Bár a bécsi döntés
után rövid időre visszaállt az eredeti helyzet,
1945-től a két színház-épület közötti
szerepmegosztás állapota állandósult. De
függetlenül attól, hogy éppen hol és milyen
körülmények között dolgozhatott, a kolozsvári
színház mindig teljesítette azt a küldetését, amit
alapításakor az első színházcsinálók
megfogalmaztak.

A kolozsvári színház nem csupán egyetlen
város színháza, hanem a romániai, sőt az egész
magyarságé is. A magyar színházművészet az
anyanyelvi kultúra része, s mint ilyen, egységes.
Minden teátrum, dolgozzék bárhol, része a ma-
gyar színházművészetnek, de egyben része egy
tágabb kulturális közegnek is. Sokat emlegetett
hídszerepüket éppen azáltal teljesíthetik be a ha-

tárokon túli magyar színházak, ha a kétféle
kultúra között közvetítenek. Lényeges, hogy az
eddigieknél is hatásosabban tegyenek eleget a
fel-adatuknak.

A kolozsvári Állami Magyar Színház kétszáz
éves fennállásának megünneplésére készül, s a
tervezett tizenegy napos eseménysorozat prog-
ramjában a kolozsvári produkciók mellett egya-
ránt szerepelnek magyarországi és román
együttesek (bár sajnálatosan hiányzik a többi ro-
mániai magyar társulat), jól példázva a művészi
egymás mellett élés lényegét.

Ez az esemény nem lehet csak ünnep, szám-
vetésre is kell késztetnie. Hiszen a határokon túli
színjátszás helyzete válságos. Más részproblé-
mák jellemzik a felvidéki, a vajdasági, a kárpátal-
jai vagy az erdélyi színházat, s mások az egyes
romániai magyar színházakat is. Mégis számos
alapkérdés mindenhol azonos vagy legalábbis
hasonló. A romániai magyar színházakról szólva
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a
társulatok létszáma - nyugdíjazás, elhalálozás,
de főleg a kivándorlás miatt - oly vészesen
lecsökkent, hogy gyakran már-mára
működőképességük is veszélyben van. (Szikszai
Rémusznak, a marosvásárhelyi Színművészeti
Intézet hallga-tójának tanulmányértékű
kimutatása szerint az intézetben 1950 óta
háromszáztizenhatan végeztek, ebből
száztizenhatan dolgoznak aktívan a hat romániai
magyar színház valamelyikében és az
intézetben - 36 százalék -, illetve száz-
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hatan vándoroltak ki - 34 százalék.) Rendező-
és tervezőképzés magyar nyelven nem folyt, a
működő szakemberek jó része is elhagyta a pá-
lyát vagy az országot. A színházak katasztrofális
anyagi és morális állapotban voltak a rendszer-
változás előtt, s ez részben ma is fennáll. Ilyen
körülmények között is dolgoztak és dolgoznak
azonban az együttesek, s ezt a munkát olyan je-
lentős egyéniségek határozták meg, minta II. vi-
lágháború után létesített marosvásárhelyi Szé-
kely Színház volt vezetője, Tompa Miklós vagy
az egész magyar színjátszás egyik legjelentő-
sebb rendezője, Harag György.

Amikor folyóiratunk e számát a kolozsvári
színház jubileuma köré szerkesztettük, termé-
szetes, hogy e két alkotóról is megemlékeztünk.
Arra törekedtünk, hogy egységben szemléljük a
magyar színjátszást, s ezen belül próbáljuk
meg-találni a kolozsvári, illetve a határokon túli
magyar színházak helyét. Éppen ezért az
országhatáron belüli és túli színházak
eredményeiről egyaránt igyekszünk tudósítani,
de természete-sen színháztörténeti adalékok is
kiegészítik alapvetően a jelenre koncentráló
összeállításunkat. Nem törekedtünk teljességre
sem színház-történeti, sem helyzetelemzési
szempontból; „csak" azt szeretnénk, hogy a
kétszáz éve folyamatosan létező kolozsvári
színház példája nyomán az egész magyar
színház ügyéről, jelenlegi állapotáról, nem
csökkenő szerepéről és fontosságáról
mindenkinek, aki képes és hajlandó rá, alkalmat
adjunk a közös felelősségű együttgon-
dolkodásra.


