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Végtelen időutazás elfelejtett nyelven – Elvarázsolta Kolozsvárt a milánói társulat
 » PAP MELINDA

K íváncsi-e még valaki napjainkban 
Odüsszeusz történetére? El lehet-e 

juttatni az ókori görög mítoszokat nap-
jaink okostelefonon felnőtt fi atal nem-
zedékéhez, a „kihalt nyelven” eposzt 
mesélő, narratív színházat a látványos 
show-khoz szokott közönséghez? Két-
ségtelenül igen – ezt bizonyítja a mi-
lánói Piccolo Színház szerda esti nagy 
sikerű kolozsvári előadása.

Az Európai Színházi Uniónak a 
kincses városban zajló 18. fesztivál-
ján bemutatott, Az istenek korában 
– Odüsszeusz cipésze című előadás 
elvarázsolta a nézőket nemzetiségtől 
függetlenül. Az olasz társulat sokszínű 
közönséget vonzott a kolozsvári ma-

gyar színházba, melyben a külföldi kri-
tikustól, az erdélyi magyar színházlá-
togatón keresztül a most idekeveredett 
erasmusos diákig mindenki megtalál-
ta a helyét. És bár az olasz nyelvű nar-
ratív előadást három – magyar, román 
és angol – nyelven is fordították, nem 
is annyira érteni, mint inkább érezni 
kellett. „Odüsszeuszunk, ez az idős 
zarándok nem fedi föl kilétét, és úgy 
forgatja a szavakat, ahogy éppen jól-
esik neki. Bujkál, hazudik, története-
ket mesél, aztán elhiszi azokat, és azok 
valósággá, sőt legendává lesznek” – ol-
vasható az előadás bemutatójában. És 
a nézők valóban szinte lélegzetet sem 
véve követték kalandjait, vívódásait, 
az istenek szeszélyének kiszolgáltatott 
sorsát, majd lázadását, ahogy szembe-

száll akaratukkal. Mert mindezt olyan 
„elfelejtett nyelven” meséli el, mely a 
legtermészetesebb közlési formaként 
a zsigereinkbe ivódik. „Még ha nem is 
értettetek mindent, éreztétek” – ösz-
szegezte az előadás lényegét a másnap 
délelőtt tartott beszélgetésen a fősze-
replő Marco Paolini is, aki a milánói 
társulat alapítója, frontembere. „Én 
történeteket mesélek” – mondta, tár-
sulatának „hagyománya”, hogy egy-
szereplős, narratív előadásokat visz 
színre. De hiányzott neki a párbeszéd, 
vallotta be, így született meg a modern 
korba ágyazott eposz, melyben Odüsz-
szeusz egy kecskepásztornak meséli 
el történetét, azon elemeit, melyeket 
hallgatósága eléggé izgalmasnak talál.

Paolini szerint az előadás úgy van 
felépítve, hogy a zene, a szemkontak-
tus, az energia révén folyamatos a pár-
beszéd a nézőkkel, így nem haladhatja 
meg a két órát. A kolozsvári közönség-
nek azonban a hosszas vastaps hatá-
sára rövid ráadást is nyújtottak. Szá-
mára a mai európai színház lényege 
az „érzés” (feeling), osztotta meg ars 
poeticáját Marco Paolini. De Nyugaton 
a színházban is érezhető egyfajta láza-
dási szándék, holott olyan színházat 
kellett csinálni, ami nem rombol. Eh-
hez pedig mihez nyúlhatnánk vissza, 
ha nem a mítoszokhoz?

Paolini szerint a rendezőorientált 
színház helyett újra a színészt kelle-
ne középpontba helyezni, mivel a 20. 
század színházát a „rendezői diktatú-
ra” jellemezte, és ez ellen a színészek 
összefogására, bajtársiasságára van 

szükség. Olyan fajta szerződésre, mint 
a commedia dell’arte idején. Példaként 
az előadás szereplőgárdáját hozta fel, 
ahol a női főszereplő, Saba Anglana 
nemcsak Helénát, Kirkét, Kalüpszót, 
Nauszikaát, Pénelopét eleveníti meg, 
énekével el is varázsolja a nézőt. Ez a 
zenei kifejezésmód alkalmas arra, hogy 
megértesse közönségével azt, amit sza-
vakkal nem lehet, mondta a színésznő, 
aki szomáliai és olasz ősei zenéje mel-
lett etióp, ógörög, kurd, macedón és an-
gol zenét is kevert előadásába. Ebben a 
görög eposzokra jellemző kórus segíti, 
melynek tagjai ki-be lépnek egy-egy 
szerep kedvéért. (Athéné / hegedű és 
basszusgitár: Elisabetta Bosio; Phémi-
osz: Lorenzo Monguzzi; Télemakhosz: 
Elia Tapognani). A kortárs popzenét 
játszó s ezzel a jelenre folyamatosan 
visszautaló kórus előadásában nem-
csak ősi zenei elemek jelennek meg, 
elveszett nyelvek, nyelvjárások is.

Marco Paolini rámutatott: az előa-
dás készítése során az foglalkoztatta, 
hogyan tudja elmondani Odüssze-
usz történetét egy 17 éves tininek – a 
kecskepásztort és Hermészt alakító 
Vittorio Cerroninak –, akivel az isko-
lában megutáltatják a görög eposzt. 
Ezt a generációt csak a vér és a szex ér-
dekelheti a történetből, vélte, így félő, 
hogy a színház is oda jut, mint a klasz-
szikus zene, egyre kevesebben lesznek 
rá kíváncsiak. A fi atal színész, aki hét-
köznap diák, cáfolta ezt a félelmet: a 
fi atalok akarnak koncertre járni, csak 
nem klasszikus zeneire, mondta, az 
igény maradt, csak más a nyelvezet.

 » Marco Pao-
lini főszereplő 
rámutatott: az 
előadás készí-
tése során az 
foglalkoztatta, 
hogyan tud-
ja elmondani 
Odüsszeusz 
történetét egy 17 
éves tininek, aki-
vel az iskolában 
megutáltatják a 
görög eposzt. 

 »  Minthogy Er-
délyben tudomá-
nyos központot 
hívott életre és 
működtetett, az 
Erdélyi Múze-
um-Egyesületnek 
meghatározó 
szerepe volt ab-
ban, hogy 1872-
ben Kolozsvárt 
alakult meg az 
ország második 
egyeteme.

Az istenek korában – Odüsszeusz cipésze című előadás alkotói a kolozsvári magyar színházban

Az erdélyi tudományos élet 
megalapozását és szervezését 
tűzte ki célul 1859-es megala-
kulásakor az Erdélyi Múze-
um-Egyesület. A szervezet 
konferenciasorozattal ünnepli 
fennállásának 160. évfordu-
lóját és a magyar tudomány 
napját a hétvégén.

 » BEDE LAURA

F ennállásának 160. évfordu-
lóját és a magyar tudomány 
napját ünnepli a hétvégén az 

Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME). 
„Megalakulásakor, 1859-ben az Er-
délyi Múzeum-Egyesület az erdélyi 
tudományos élet megalapozását 
és szervezését tűzte ki célul: a tu-
dományművelés anyagi bázisának 
(könyvtár, levéltár, gyűjtemények, 
épületek) megteremtését, a kutatás 
megszervezését és működtetését, 
a kutatók támogatását, a szakmai 
kapcsolatok állandósítását és az 
eredmények népszerűsítését (előa-
dások, közlés). Ebben az átfogó 
vállalkozásban élen járt a kezde-
ményező és nagy anyagi áldozatot 
hozó gróf Mikó Imre, mellé pedig 
felzárkóztak korának nagy tudósai” 
– mondta el a Krónikának Keszeg 
Vilmos. Az EME elnöke hozzátette, 
minthogy Erdélyben tudományos 

AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KEVÉSBÉ ISMERT KÉZIRATAIT ÉS NYOMTATVÁNYAIT TESZIK KÖZSZEMLÉRE A KOLOZSVÁRI KIÁLLÍTÁSON

Megünneplik az erdélyi magyar tudományosságot

Keszeg Vilmos, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke

központot hívott életre és működte-
tett, az Erdélyi Múzeum-Egyesület-
nek meghatározó szerepe volt abban, 
hogy 1872-ben Kolozsvárt alakult meg 
az ország második egyeteme. Az EME 
tagságából kerültek ki a felsőoktatási 
intézmény professzorai, az egyesület 
átengedte gyűjteményeit az egyetemi 
oktatás számára.

Keszeg kifejtette, az indulástól kezd-
ve az egyesület keretében tevékeny-
kedtek az erdélyi tudományosság nagy 
személyiségei. „A felsorolás mindig hi-
ányos, a tudományterületi elhelyezés 
pedig beszűkítő, mégis említsünk meg 
olyan személyiségeket, mint Kemény 
József, Szabó Károly, Kőváry László, 
Jakab Elek, Márki Sándor történész, 
Brassai Sámuel természettudós, nyel-

vész, Balogh Ernő, Szádeczky-Kardoss 
Gyula geológus, Apáthy István zooló-
gus, György Lajos irodalomtörténész, 
Tavaszy Sándor fi lozófus, teológus, 
Herman Ottó természettudós, Pósta 
Béla régész, Kelemen Lajos történész, 
Szabó T. Attila nyelvész” – sorolta az 
egyesület elnöke. Rámutatott, 1919-
ben, a magyar tannyelvű egyetem 
távozása után Erdélyben az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület maradt a magyar 
nyelvű tudományosság központja.

Keszeg Vilmos emlékeztetett, az 
egyesületnek 1950–1990 között be 
kellett szüntetnie működését. 1990-
ban szerveződött újra (elnöke rendre 
Jakó Zsigmond, Benkő Samu, Egyed 
Ákos, Sipos Gábor). Azóta újra tagjai 
sorában találjuk a különböző tudo-
mányok jeles művelőit.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2002 
óta szervezi meg a Magyar tudomány 
napja Erdélyben című fórumát, ame-
lyet pénteken és szombaton tartanak 
Kolozsváron. Első nap plenáris előa-
dások lesznek, a második nap az EME 
hét szakosztálya és fi ókegyesületei 
tartják meg a saját tudományterüle-
tükhöz szabott konferenciájukat. Az 
idei alkalom azért különleges, mert 
az EME megalakulásának 160. év-
fordulóját is ünneplik. A szervezők 
emlékeztetnek, hogy ez a magyar 
tudományosság ünnepe is, hiszen az 
intézmény fennállásának több mint 
másfél évszázada alatt született ered-
ményeik nemcsak az erdélyi magyar 

tudományos örökséget gazdagítot-
ták, hanem szervesen hozzájárultak 
az összmagyar tudományossághoz. 
A rendezvény fővédnöke Lovász Lász-
ló, a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) elnöke.

A megnyitón, országos bemuta-
tóként műsorra tűznek egy alkalmi 
zeneművet, amelyet az EME alapítá-
sának hírét üdvözölve, Peter Willek 
salzburgi zeneszerző ajánlott 1856-
ban gróf Mikó Imrének. Ünnepi ple-
náris előadást tart Bokor József, az 
MTA alelnöke az úgynevezett okos, 
illetve különböző mértékig autonóm 
légi és földi járművekről. A szervezők 
több fi atal kutatót is felkértek előa-
dások megtartására, így a kolozsvári 
Kis Boglárka Mercédesz geológus a 
Keleti-Kárpátok különleges gázöm-
léseiről, a mofettákról, Papp Kinga, 
az EME tudományos kutatója báró 
hadadi Wesselényi Kata kéziratos 
imakönyveiről értekezik. A maros-
vásárhelyi Fábián Zoltán a háromdi-
menziós röntgenimagisztikai megol-
dásokról, virtuális modellekről tart 
előadást, Fazakas Csaba geográfus 
pedig a változó éghajlat és a talajta-
karó kölcsönhatásáról beszél.

A kolozsvári Központi Egyetemi 
Könyvtárban kiállítást rendeznek az 
egyesületnek a könyvtárban őrzött 
iratanyagából, a tárlat a nagykö-
zönség, de még a szakmai közönség 
előtt is kevéssé ismert kéziratokat és 
nyomtatványokat tesz közszemlére.
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