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Találkozás egy 
karneváli maszkkal 

Köztudomású, hogy a világon végignyargaló 
koronavírus-járvány miatt színházaink is arra 
kényszerültek, hogy „korlátozott üzemmódra” 
kapcsoljanak. Mozgásterünk szédületes gyorsa-
sággal szűkült be, nyilvánosságunk pedig átköl-
tözött a virtuális térbe. Közönségünk tehát nem 
marad előadások nélkül: megnyílnak a digitális 
archívumok, és olyan régen látott műalkotások 
elevenednek meg a képernyőkön, amelyekre ma 
is szívesen és elevenen emlékszik az, aki vala-
ha látta őket. Különös lehetőség ez arra, hogy 
egészen fiatal nézőink is képet alkossanak arról, 
honnan jövünk, milyen utat jártunk be az elmúlt 
évtizedekben, no meg arról is, mennyire szerves 
fejlődés eredménye az, aminek ma ők is része-
sei lehetnek. Öröm az ürömben, hogy mindezért 
egy petákot sem kell fizetni, beköltözhetünk az 
előadásokba, mert a vesztegzár miatt időmillio-
mosok lettünk.

 Egyelőre nem tudni, meddig marad ez így. 
Nekünk, színészeknek sem könnyű az újraterve-
zés. A színház voltaképpen „szemtől szemben” 
műfaj, testközelség és mozgékonyság jellemzi, 
nekünk pedig most ugyanúgy kerülnünk kell a 
fizikai kontaktust, mint bárki másnak. Pótolni a 
színpadot nem nagyon lehet, kontextusban lé-
tezni viszont igen: követjük egymást a szociális 
hálón, és találkozgatunk a virtuális terekben. 
Egyébként az otthoni teendők mellett szépiro-
dalmat, publicisztikát, szakácskönyvet, egyszó-
val mindenfélét olvasgat az ember, és ez jó, mert 
edzésben tartja a szellemet. A magam részéről a 
tavaszi nagytakarítás mellett belefeküdtem egy 
kultúrtörténeti kötetbe, s mit ad Isten: a velen-
cei karneváli maszkok csődültek velem szembe. 
Színháztörténeti szempontból ez legalább annyi-
ra érdekes, mint amennyire hétköznapi látvány 
mostanság az orvosi szájmaszk. Bauta, vagyis a 
szájvonal nélküli „szellem”, amelyet eredetileg 
arisztokratáknak volt joguk viselni, az egyik leg-
ismertebb velencei álarccá demokratizálódott. 
A „néma szolgálólány” sötét maszkja, Moretta 
kényelmi okok miatt már alig tűnik fel a forgatag-
ban: viselőjének a belsejébe varrt gombot kellett 
a fogai között tartani, különben lehullott az álarc. 
Volto, a „lárva” gazdagon díszített, fantáziadús 
műalkotás, ilyesmiket kínálnak méregdrágán a 
karneváli árusok...

Furcsa érzés karneváli forgatagról olvasgatni jár-
vány és vesztegzár idején, miközben látjuk, hogyan 
ürülnek ki Európa nagyvárosai, köztük Velence és a 
Szent Márk tér, amelyet farsang idején évszázadok 
óta zsúfolásig töltött meg a karneváli népség, hogy 
színészek és közönség is legyenek egy időben.

A legbizarrabb karneváli maszk a Medico del-
la peste, vagyis a „pestisdoktor” hosszú csőrű, 
szemüveges madármaszkja. A szemüveget nem 
kell magyarázni: sztereotip módon az okos embe-
reket ma is szemüvegesnek ábrázoljuk. A madár-
csőrt már annál inkább. Eredetileg a fertőzésektől 
való védelem céljából viseltek madármaszkot. 
Gyógynövényeket gyömöszöltek a csőrébe, a pes-
tisdoktor ezeken át lélegzett. Mivel hosszú, feke-
te, viaszos vászonköpeny és fehér kesztyű, azaz 
teljes védőruházat is járt hozzá, többnyire haté-
konynak bizonyult, szóval nincs új a nap alatt, 
mint ahogy a karantén is középkori találmány.

A pestisdoktor megjelenése persze ĳ esztő volt, 
ma is borzongást kelt a karneváli forgatagban, de 
feltűnése óta úgy tartják róla, hogy képes elűzni a 
gonosz szellemeket. Éppen ez az, amire gondolni 
kell járvány idején, a szájmaszkos emberek látvá-
nya kapcsán! Kényelmetlen, de szükséges szabá-
lyok jelképe a szájmaszk, ám ha betartjuk a szigorú 
szabályokat, ez is csak egy rossz emlék lesz, mint a 
pestisdoktor madármaszkja. Bízzunk benne, hogy 
hamarosan újra találkozhatunk egymással a közös-
ségi tereinkben, köztük a színházainkban is! Szem-
től szemben, mert igazán úgy érdemes.

A szerző a  Kolozsvári Állami Magyar Színház 
színművésze

LACZKÓ-VASS
RÓBERT

JEGYZET
MEGEMLÉKEZNEK AZ ERDÉLYI TEÁTRUMOK A MÁRCIUS 27-I SZÍNHÁZI VILÁGNAPRÓL

Színpadok a képernyőn

Az erdélyi teátrumok is meg-
emlékeznek a március 27-i 
színházi világnapról: Face-
book-oldalukon, honlapjukon 
vagy YouTube-csatornájukon 
archív felvételeket közvetíte-
nek korábbi színházi produk-
ciókról.

 » KISS JUDIT

A Nemzetközi Színházi Intézet 
kezdeményezésére 1962-től 
kezdődően március 27-én 

tartják a színházi világnapot, 
amelynek célja, hogy felhívja a 
figyelmet a színházművészet – és 
tágabb értelemben a kultúra – 
fontosságára, tisztelegjen a szí-
nészek, a színházi dolgozók előtt, 
kérje a közönség szeretetét és tá-
mogatását.

Szigligeti Liliomfi ja
A járványügyi intézkedések miatt 
a színházak zárva tartanak, az 
erdélyi teátrumok zöme az inter-
neten közvetíti felvételről korábbi 
előadásait. A világnap apropóján 
több teátrum is ünnepi közvetí-
tést sugároz. A marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának művészei a teátrum 
YouTube-csatornáján elérhető 
előadásokat ajánlják a közönség 
figyelmébe: így számos vásárhe-
lyi produkciót megtekinthetnek 
az érdeklődők. A nagyváradi 
Szigligeti Színház kizárólag az 
online térben ünnepli a jeles na-
pot: a színház Facebook- és Insta-
gram-oldalán, valamint honlap-
ján a Szigligeti Társulat művészei 
által tolmácsolt üzeneteket, illet-
ve egy újabb előadás-felvételt lát-
hatnak az érdeklődők. A #marad-
jotthonnézzélszínházat kampány 
keretében pénteken Szigligeti Ede 
Liliomfi című vígjátékát vetíti on-
line videótárában a nagyváradi 
teátrum: ezzel a darabbal előa-

dással nyílt meg az önálló nagy-
váradi magyar színház első éva-
da. Az előadást Keresztes Attila 
rendezte. A nagyváradi születésű 
Szigligeti Ede 1849-ben mindösz-
sze két délután alatt írta meg a Li-
liomfit, keletkezési körülményei 
okán többen „ostromállapotbeli 
elmeszüleménynek” nevezik. A 
vígjáték cselekménye a műfaj-
hoz illően bonyodalmas: Szilvai 
professzornak az a terve, hogy 
gyámsága alá tartozó unokaöcs-
cséhez feleségül adja titokban 
nevelt gyámleányát, Mariskát. 
A fiú közben a professzor tudta 
nélkül Liliomfi néven színésznek 
áll, s mint „éhenkórász teátrista” 
meghódítja Mariska szívét.

Operákat is közvetítenek
A temesvári Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház is a virtuális tér-
ben juttatja el világnapi üzenetét 
nézőihez. Pénteken este 19.00 órá-
tól a teátrum Facebook-oldalán 
lesz követhető, hogy az intézmény 

igazgatója, Balázs Attila felol-
vassa a Shahid Nadeem pakisz-
táni drámaíró által írt színházi 
világnapi üzenetet, mely a ha-
gyományokhoz ragaszkodva ezen 
a napon játszott előadások előtt 
hangzik el. Majd a Baczó Tünde 
által rendezett, koreografált és 
előadott, nagy közönségsikernek 
örvendő 7/7 című előadás levetí-
tésével emlékeznek meg a jeles 
napról. Az előadást Cári Tibor 

által komponált zene kíséri, a 
látványvilág Albert Alpár érde-
me. A kolozsvári magyar színház 
és opera is csatlakozik az online 
közvetítőkhöz. A Kolozsvári Ma-
gyar Opera csütörtök este, a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház 
pedig péntek este – a nemzetkö-
zi színházi világnapon – kezdi 
ingyenes online előadás-köz-
vetítéseit, jelentették be Face-
book-oldalukon az intézmények. 
A Kolozsvári Állami Magyar Szín-
ház elsőként a nemzetközi szín-
házi világnap keretében teszi el-
érhetővé két előadását: pénteken 
este nyolc órától Giacomo Puccini 
operáját, a 2007-ben bemutatott 
Gianni Schicchi című előadást 
Silviu Purcărete rendezésében, 
szombaton, március 28-án, szin-
tén nyolctól a 2000-ben, Tompa 
Gábor rendezésében bemutatott 
Molière-darabot, A mizantrópot. 
Az előadások a színház Face-
book-oldalán lesznek elérhetőek 
24 órán át. A továbbiakban he-
tente két előadást tesz közzé a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház. 
A világnap alkalmából a Bocsárdi 
László rendezte Hamletet is meg-
tekintheti a közönség az interne-
ten. A sepsiszentgyörgyi színház 
igazgatója három helyszínen vitte 
színre Shakespeare klasszikusát: 
Bukarestben, Gyulán és Sepsi-
szentgyörgyön. Utóbbit tekinti az 
előadás végleges változatának. 
„Kamara-előadássá sűrűsödött. 
Kikerültek a videóbejátszások, 
a nagy effektusok, s maradt egy 
egyszerű, tömör, Hamlet szemé-
lyére összpontosító előadás” – fo-
galmazott a Revizor kritikai por-
tálnak. A címszerepet – miként 
az elgondolás szerint Fortinbrast 
– Mátray László alakítja. Az előa-
dás a 2013/14-es évadban elnyerte 
a Román Színházi Szövetség leg-
jobb rendezésnek járó UNITER-dí-
ja mellett a legkiemelkedőbb dísz-
letnek – Bartha József munkája – 
ítélt elismerést.
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Kolozsvári előadás is nézhető lesz online: Giacomo Puccini operáját, a Gianni Schicchit Silviu Purcărete rendezte 2007-ben

 » A nagyváradi születé-
sű Szigligeti Ede 1849-ben 
mindössze két délután 
alatt írta meg a Liliomfi t, 
keletkezési körülményei 
okán többen „ostromálla-
potbeli elmeszülemény-
nek” nevezik. A vígjáték 
cselekménye a műfajhoz 
illően bonyodalmas




