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Rendhagyó kötetet mutattak 
be március közepén a ko-
lozsvári opera emeleti elő-
csarnokában: a szerzők egy 
elfelejtett színházi évadról 
készítettek összeállítást.
→ NÁNÓ CSABA

Ha bulvárlap lenne az Erdé-
lyi Napló, úgy is kezdhet-
nénk az Elfelejtett színházi 

évad című könyv bemutatójáról 
szóló beszámolót, hogy: Szenzá-
ció! Megkerült az ellopott évad! 
És nem is tévednénk sokat, hi-
szen a szóban forgó, 1944–1945-
ös kolozsvári színházi évadot 
mintha kitörölték volna a szín-
háztörténetből. Legalábbis mos-
tanig. Ugyanis Szabó László 
kéziratban maradt, majd Laskay 
Adrienne által gondozott és ki-
egészített kötetből kiderül, mi 
is történt az „eltűnt” évaddal. 
A történet legalább olyan izgal-
mas, mint egy krimi, ha nem is 
folyik benne vér.

A március 14-i könyvbemuta-
tót megelőzően sokan feltették 
magukban a kérdést: hogyan és 
hova tűnhet el egy egész színhá-
zi évad? A válasz talán ismeret-
len marad, ha Szabó László új-
ságírónak, a kolozsvári magyar 
opera egykori alkalmazottjának 
1978 tavaszán nem tűnik fel, 
hogy az általa akkor lapozgatott 
Lakatos István kötetből, amely 
az intézmény történetét foglalta 
össze, hiányzik az egyik évad 

bemutatása. Szabónak feltűnt: 
az adatok szerint a színház 1945. 
november 16-án kezdte meg há-
ború utáni működését, holott 
ő már annak az évnek tavaszán 
több előadást is megtekintett. 
„Ezek után késztetést éreztem, 
hogy alaposabban utánanézzek 
a kérdésnek – és nem volt hiá-
bavaló munka” – írja a szerző, 
akinek kutatása eddig csupán 
kéziratban volt olvasható. Az 
egykori újságíró, művelődési 
szervező Szabó időközben el-
hunyt, kéziratát leánya, Jánky 
Mária őrizte, majd átadta Laskay 
Adrienne zenetörténésznek, aki 
kiegészítette és kötetté állította 
össze a feljegyzéseket.

Lakatos tévedése
A Szabó László–Laskay Adrienne 
szerzőpáros Elfelejtetett színházi 
évad című kötetéből kiderül: alig 
24 órával a város felszabadulása 
után máris helyreállt Kolozsvá-
ron a hivatalos adminisztráció. 
Ugyanabban az időben a szovjet 
parancsnokság Észak-Erdély te-
rületén megalakította a katonai 
adminisztrációt azzal a céllal, 
hogy biztosítsa a front mögötti 
terület működését. Demeter Já-
nos alpolgármester intézkedett a 
színházak azonnali megnyitása 
és az előadások megszervezése 
érdekében, Kőmíves Nagy Lajost 
megbízták a kolozsvári színtár-
sulat vezetésével. A román szín-
háznak Nicolae Bretan lett a ve-
zetője. Utóbbi a polgármesternek 
írt első jelentésében két héttel 
a kinevezése után leszögezi: „…
mindazok, akik az együttesből 
megmaradtak, a Magyar Színház-
hoz tartoztak és tartoznak. Romá-
nok nagyon kevesen vagyunk…
Pénzre és művészekre van szük-
ségem.”

Kolozsvár felszabadulása al-
kalmából 1944. október 31-én 
ünnepi díszelőadást rendeztek 
a mai Román Nemzeti Színház-
ban román és magyar művészek 
közreműködésével. Ezzel hivata-
losan is újraindult Kolozsváron a 
színházi élet. Kutatásai nyomán 
Szabó László összeállította az 
akkori évadban játszott darabok 
jegyzékét, ezzel is cáfolva Lakatos 
István korábbi állítását, miszerint 
„a felszabadulás után sokan tá-
voztak a színház kötelékéből, de 
az itt maradottak újból szervez-
kedtek, és Szentgyörgyi István Ál-
lami Magyar Színház néven 1945. 
november 16-án megkezdték az 
előadásokat”.

Második kiköltözés
A Kolozsvári Nemzeti Színház új, 
impozáns épülete Janovics Jenő 
vezetése idején épült meg a Hu-
nyadi téren Fellner és Helmer ter-
vei alapján, amelyet 1906. szep-
tember 8-án avattak fel. Mindössze 
tizenhárom év telt el a felavató 
ünnepségtől, amikor 1919. október 
1-jei kezdettel a magyar társulatot 
a román „honfoglalók” kikergették 
a színházból. Ám Janovics jövőbe 
látó ember volt: amikor megépült a 
Hunyadi téri színház, úgy tervezte, 
ott művészi színházat alakít ki, míg 
a könnyebb műfajú darabokat kü-
lön helyszínen szerette volna be-
mutatni. Így aztán a sétatéri nyári 
színház deszkaépületét 1908–1910-
ben kőszínházzá alakíttatta át. A 
második bécsi döntést követően, 
amikor Észak-Erdély visszatért, a 
magyar társulat is visszakapta a 
Hunyadi téri színházat, a román 
pedig Temesváron folytatta tevé-
kenységét.

1945 októberében már arról 
szólt a szóbeszéd, parancs van arra, 
hogy a magyarok költözzenek ki a 
színházból, mivel a román társulat 
hazajön Temesvárról. Janovics-
nak másodszor is szednie kellett a 
sátorfáját, költözhetett ismét társu-
latostól a Színkörbe. A Szabó–Las-
kay kötetben a költözésre nézve 
érdekes adalékot találunk: a kor-
társak vallomásai alapján Janovics 
nem volt ellene az átköltözésnek, 
sőt mintha valamiféle optimizmus 
uralta volna egész magatartását. 
Valószínűleg arra gondolhatott: 
véget értek a zaklatott idők, és im-
már külön utakon járva nyugodtan 
építheti tovább a  kolozsvári ma-
gyar színjátszás jövőjét. Sajnos az 
igazgató nem érte meg az „új szín-
ház” nyitóelőadását: az évadnyitás 
napján elhunyt.    

Miért nem beszéltek róla?
„Furcsa, nagyon furcsa, ha egy tel-
jes évadról, körülbelül 50 művész 
munkájáról semmit nem monda-
nak, sem jót, sem rosszat. Ilyenfor-
mán azt mondhatja valaki, hogy 
nem is léteztek” – írja Szabó Lász-
ló. És elmondja azt is, hogy sem ő, 
sem más nem számított arra, hogy 
annyi fejtörést okoz majd egyetlen 
évad bemutatása. Hiszen még egy 
plakát sem maradt fent, a színház 
könyvtárában is csak 1945 novem-
berétől vannak feljegyzések, tehát 
minden a Lakatos-tanulmány állí-
tásait támasztja alá.

De hogyan tűnhet elé egy 
egész színházi évad? – teszi fel a 
kérdést Szabó László és Laskay 
Adrienn. Az okok egyértelműen 
politikaiak, és az akkori körül-
mények ismeretében világossá 
válik, miért nem írtak krónikát 
a háború utáni első kolozsvári 
színházi évadról. Laskay Adrien-
ne zenetörténész a következőkkel 
magyarázza a hallgatást: „a há-
borút követő zavaros időszakról, 

amikor Észak-Erdély hovatartozá-
sa sem volt még eldöntött – bár az 
élet lassan minden területen, így 
a kultúra területén is újraindult 
–, nem volt tanácsos bővebben 
tudósítani. Ennek természetesen 
politikai okai voltak, a színház és 
operatörténészek később sem tar-
tották időszerűnek e korszakkal 
foglalkozni”.

Mivel dokumentumok nem 
maradtak fent a jelzett időszak-
ból, Szabó László a szem-és fül-
tanúk állításaira alapoz. Annak 
idején szóra bírta Senkálszky 
Endre színművészt, Rónai Antal 
karmestert, Demeter János egyete-
mi tanárt, Kolozsvár volt alpolgár-
mesterét, Perényi János és Szentes 
Ferenc színművészeket, Jagamos 
Erzsi balett-táncost, akiknek visz-
szaemlékezései hozzájárultak a 
titok leleplezéséhez. A szerző ki-
derítette: „335 dolgos nap” alatt a 
kolozsvári színház 372 (!) előadást 
mutatott be „hálás és színházsze-
rető közönségének”.

Laskay Adrienn – elsősorban 
Szabó László kéziratának segít-
ségével – ismét hatalmas mun-
kát végzett a kolozsvári zenei és 
színházi élet egyik szeletének a 
feltárásában. Az Exit Kiadó gon-
dozásában, a Kolozsvári Opera-
barátok Köre támogatásával meg-
jelent kötet, amelynek tartalmát 
és létrejöttének körülményeit 
Szép Gyula, a Magyar Opera igaz-
gatója vázolta fel a könyvbemu-
tatón, nagyon hasznos mindazok 
számára, akiket érdekel a szín-
ház- és zenetörténet. Elődeink ki-
tartásának köszönhető, hogy ma 
is elhangzik magyar szó a sétatéri 
színpadon, küzdelmeiket, nem 
mindennapi történetüket pedig 
érdemes részleteiben is megis-
merni. Jelen kötet jelentősége pe-
dig elsősorban abban rejlik, hogy 
rámutat: a kolozsvári magyar tár-
sulat egy évvel korábban kezdte 
háború utáni működését, mint 
azt eddig hittük.

KÖNYVBEMUTATÓ A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERÁBAN

Megkerült az elveszettnek hitt színházi évad

→ Még egy plakát sem 
maradt fent, a színház 
könyvtárában is csak 
1945 novemberétől van-
nak feljegyzések, tehát 
minden a Lakatos-tanul-
mány állításait támaszt-
ja alá.

FOTÓK:NÁNÓ CSABA

Szép Gyula igazgató, Laskay Adrienne és Jánky Mária bemutatják a nagy érdeklődésre számító kötetet 

Felelős szer kesz tő: Makkay József

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: Nánó Csaba, Somogyi Botond 
Főmunkatársak: Borbély Zsolt Attila,
Csermák Zoltán, Sütő Éva

Hetilapunk a Krónika és a Székelyhon
napilapok csütörtöki lapszámában jelenik meg.

• Az (X)-szignóval ellátott szövegek fizetett 
reklámok, közlemények.

• A megjelent írások nem feltétlenül a szer-
kesztõség véleményét tükrözik!

• Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a 
beérkezett levelek és másféle írások közlé-
sérõl döntsön.

• Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem kül-
dünk vissza!

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand
(volt Wesselényi) utca 37. szám, 14. lakrész
tel.: 0264-705205, 0264-705215
e-mail cím: office@erdelyinaplo.ro

Honlap: www.erdelyinaplo.ro
Hirdetésfelvétel és terjesztés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik minden csütörtökön. 
Ki adó: Príma Press Kft.

535600 Székelyudvarhely, 
Bethlen Gábor u. 55.

tel.: 0266-218361
ISSN: 1223-1223




