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Bartis Attila novelláin ala-
puló, egyszemélyes előadást 
készített Bogdán Zsolt szín-
művész a marosvásárhelyi 
Spektrum Színházban. Bog-
dán Zsoltot első ízben láthatja 
a közönség olyan produkció-
ban, amelynek ő a rendezője, 
szereplője, díszlet- és jelmez-
tervezője, valamint ő állította 
színpadra a szöveget. Az előa-
dást a Gyulai Várszínházban 
mutatják be augusztus 2-án, a 
produkcióról Bogdán Zsoltot 
és Török Istvánt, a Spektrum 
vezetőjét kérdeztük.

 » KISS JUDIT

A dy és Dsida Jenő írásaiból ösz-
szeállított előadóestjei után 
most Bartis Attila novelláin 

alapuló egyszemélyes produkciót 
készített Bogdán Zsolt, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház szín-
művésze. Az UNITER-díjas, Jászai 
Mari-díjas, Kiváló Művész díjas al-
kotó a marosvásárhelyi Spektrum 
Színházban rendezi és adja elő az 
öt Bartis-novellából készült, Ami-
kor című, körülbelül 75 perces 
előadóestjét, amelynek premierjét 
a Gyulai Várszínház fesztiválján 
tartják augusztus 2-án. A produkció 
a József Attila-, Márai Sándor- és 
Magyarország Babérkoszorúja díjas 
Bartis Attila Tizenegy novella című, 
2010-ben megjelent kötetének öt 
novelláján alapszik.

A Spektrum Színház vezetője, 
Török István megkeresésünkre el-
mondta, Bogdán Zsolt előadóestje 
nagyon sokat jelent a Spektrum 
számára. „Az ötlet a színművészé, 
aki ezelőtt 6 évvel lépett fel nálunk 
Ady-estjével. Már akkor mondta, 
hogy tervezi a marosvásárhelyi 
születésű író novelláin alapuló es-
tet. Bartis Attila is nagyon örült az 
ötletnek, ugyanakkor nekünk, kis 
színháznak óriási dolog, hogy két 
ilyen alkotó nálunk »találkozik«, és 
hogy csodálatos előadás született” 
– fogalmazott Török István. Hozzá-
tette, a járványhelyzet miatt egyelő-
re nem tudni, hogy mikor láthatja 
a Spektrum közönsége az Amikort, 
gondolkoztak online verzióban, 
ami természetesen nem az igazi, de 
azt is tervezik, hogy szabad téren 
láthatják a nézők a Teleki Téka ud-
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Mindenkinek megvan a maga Vásárhelye

 Azonosulás a történettel. Bogdán Zsolt az Amikor című, frissen elkészült egyszemélyes előadásban

 » „Az, hogy 
Vásárhely áll a 
Bartis-novellák 
középpontjában, 
csak kiindulópont, 
hiszen minden-
kinek megvan a 
maga Vásárhelye. 
A mindenkori 
kisebbségeknek, 
a világ bármely, 
a perifériára 
sodródott közös-
ségének, kultúrá-
jának, a minden-
kori otthonnak 
az elsüllyedése a 
fókusz” – fogal-
mazott Bogdán 
Zsolt. 

varán. Török István azt is elmondta, 
mivel marosvásárhelyi beágyazott-
ságú előadásról van szó – hiszen a 
Bartis-novellák az 1984-ben Magyar-
országra kitelepült író személyes, 
családi emlékeit dolgozzák fel, és az 
erdélyi város a „mindenkori otthon” 
történeteinek sajátos, tipikusan „vá-
sárhelyi”, mégis egyetemessé emelt 
helyszíne – itt, az itteni közönséggel 
szeretnék ünnepelni az előadóestet. 
„Annak is nagyon örülünk, hogy 
látatlanban meghívták Gyulára az 
előadást, ez számunkra nagyon nagy 
megtiszteltetés” – mutatott rá a szín-
házvezető.

Ahogyan elsüllyed 
a mindenkori otthon
Bogdán Zsoltot első ízben láthat-
ja a közönség olyan előadásban, 
amelynek ő az egyszemélyes alkotó-
ja: rendezője, szereplője, díszlet- és 
jelmeztervezője, valamint ő állította 
színpadra a szöveget. „Nagyon tetsze-
nek Bartis novellái, de természetesen 
a regényei is: a Nyugalom, A vége. Bár 
csíkszeredai születésű vagyok, a no-
vellákból kirajzolódó Vásárhely-ké-
pet nagyon is a magaménak érzem, 
ezekben a történetekben magamra 
ismertem” – fejtette ki a színművész. 
Hozzátette, a novellákból kisugárzó 
Vásárhely-arc otthonos volt számá-
ra, hiszen összesen 6-7 évet töltött a 
városban: 1982–83-ban itt végezte az 
iskolát, itt érettségizett, majd a 90-es 
évek elején itt járt a színi főiskolára, 
így ismerősek voltak a novellákban 
szereplő utcanevek, a színház, a fil-

harmónia, az emberek közti kapcso-
latok, a kis terek hangulata, az akkori 
vásárhelyi miliő. „Az, hogy Vásárhely 
áll a Bartis-novellák középpontjában, 
csak kiindulópont, hiszen minden-
kinek megvan a maga Vásárhelye. 
A mindenkori kisebbségeknek, a vi-
lág bármely, a perifériára sodródott 
közösségének, kultúrájának, a min-
denkori otthonnak az elsüllyedése a 
fókusz” – fogalmazott a rendező.

Bogdán Zsolt azt is kifejtette, a no-
vellákból kirajzolódó világ univerzá-
lis: a mindenkori otthon megváltozik, 
módosul az arculata, idegenné válik 
az, ami az embert egykor befogad-
ta. Hangsúlyos és szintén egyetemes 
ezekben a szövegekben az elidegene-
dés, az elengedés folyamata, az Isten-
nel való kapcsolat változatai. „Alap-
dolgokról mesélnek a Bartis-novellák: 
apa, anya, nagyszülők, alaptörténe-
tek, amik vagy amikhez hasonlók bár-
kiéi lehetnek. Ez a fajta sokszínűség 
bárkinek az életében jelen lehet vagy 
jelen lehetett, nagyon egyetemes az a 
fajta megközelítés, ahogyan az író a 
várost felskicceli. Ahogyan én magam-
ra ismertem a szereplőkben, remélem, 
ugyanígy fog magára ismerni a néző 
is” – mondta Bogdán Zsolt. Hozzátet-
te, a novellákban megjelenő emberek 
sokszínűsége tulajdonképpen egyet-
len embert, egyetlen világot alkot meg.

Nagyszülők, szülők 
történeteiben a huszadik század
Bogdán Zsolt arról is beszámolt, rég-
óta foglalkoztatta a gondolat, hogy 
előadást készítsen a novellákból, 

erre Török István biztatta 3-4 éven 
keresztül, majd maga Bartis Attila is 
bátorította. „Most a járványhelyzet-
ben adódott a lehetőség, hogy sokat 
dolgozhattam a szövegen otthon, 
majd itt a Spektrumban a színpa-
don készíthettem az előadást. Az öt 
novella az egykori Vásárhelyet tárja 
elénk, mondhatni az egész husza-
dik század végigvonul a nagyszülők, 
szülők történetein keresztül. Benne 
van az egész magyar kisebbség sorsa, 
az, ahogyan egy kultúra lassacskán 
elsüllyed” – fejtette ki az alkotó. Kér-
désünkre, miben más az, ha valaki 
teljesen egyedül alkot meg egy elő-
adást, mintha valaki más instruálná, 
Bogdán Zsolt azt felelte, ilyenkor az 
ember tud magának időt hagyni az 
érési folyamatokra, azokat az útvesz-
tőket, amikben eltévedhet, át tudja 
gondolni, majd kihátrál belőlük, 
máshol keres utakat: nagyon izgal-
mas munkafolyamat volt az elmúlt 
2–3 hét alatt. Egyébként 4–5 évbe telt, 
amíg a terveket, az elképzelést megér-
lelte magában.

Színházi nyelvre 
„lefordított” próza
„Az elmúlt években, amikor más 
előadásokon dolgoztam, végig azon 
töprengtem, miként lehetne ezt a 
szöveget színházi nyelven előadni. 
Annak idején valaki azt mondta az 
Ady-estem kapcsán, hogy ez tulajdon-
képpen nem színház. Ily módon az is 
ösztönzött, hogy megmutassam: a 
prózából, ami ugye nem színházi mű-
faj, igenis lehet olyan előadást készí-
teni, ami színházi nyelven szól a né-
zőhöz” – fogalmazott a színművész. 
Kifejtette, a román színjátszásra jel-
lemző színházi nyelven szólal meg az 
előadás: ez azt jelenti, hogy hangsú-
lyos a játékosság, a megközelítés pe-
dig minden eszközt kihasznál, hogy 
a szövegekben rejlő poézist, humort, 
az emberek közti kapcsolatrendszert 
a színház nyelvére lefordítsa. „Ami-
kor például árvízről van szó a szöveg-
ben, az kerül fókuszba, hogy miként 
lehet azt a lehető legegyszerűbben 
és a legkifejezőbben megjeleníteni 
a színpadon elementáris, alapvető 
dolgokkal, amiket mindenki egy-
ből felismer. A színpadon agyaggal, 
tulajdonképpen földdel dolgozom, 
uszadékfákkal, növényekkel – a vá-
ros peremvidékén növő kórók is dísz-
letelemekké válnak. Üveg, fa, papír, 
kő, belül pedig tűz – elemi anyagok. 
Ugyanígy a novellák sarokpontjai is 
elementáris, a legegyszerűbb és leg-
fontosabb dolgok: Isten, halál, elen-
gedés, búcsú” – mutatott rá az alkotó.
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 » KRÓNIKA

Bejelentették a pénteken kezdődő 
kolozsvári Transilvania Nemzet-

közi Filmfesztivál (TIFF) zsűritagjait, 
valamint azt is, hogy ki kapja a 19. 
kiadás kiválóságdíját. A versenyfi l-
mes zsűriben Ada Solomon producer, 
Adina Pintilie rendező, Philip O’Ceal-
laigh író, Székely Csaba drámaíró és 

Hatházi András színész vesz részt, a 
Filmkritikusok Nemzetközi Szövet-
sége (FIPRESCI) háromtagú zsűrijét 
pedig Jean-Max Mejean (Franciaor-
szág), Marina Kostova (Macedónia) és 
Jennifer Zylka (Németország) alkotja. 
A FIPRESCI-díjat idén kivételesen a 
távolból ítélik oda a Román fi lm nap-
jai szekció egyik fi lmjének. A 19. TIFF 
kiválóságdíját Maria Ploae színésznő 

kapja – közölték a fi lmfesztivál szer-
vezői. A több mint négy évtizedes 
pályafutásra és több mint 40 nagyjá-
tékfi lmre visszatekintő művésznőt az 
augusztus 8-ai szabadtéri zárógálán 
ünneplik, de jelen lesz a Cardinalul 
című fi lm vetítésén Nicolae Mărginea-
nu rendezővel együtt, valamint a Cont-
raindicații című rövidfi lm vetítésén is. 
A fesztivál meghívottai a járvány miatt 

idén főleg belföldről érkeznek, Ko-
lozsváron lesz Cristi Puiu, Anca Puiu, 
Alexander Nanau, Vlad Ivanov, de 
külföldről jön például a Nouvelle Va-
gue zenekar alapítója, Marc Collin, aki 
Le choc du futur című fi lmjét kíséri el, 
Chiara Malta, a Romániában forgatott 
Simple Women rendezője, Bartosz 
Kruhlik lengyel rendező és Vito Sanz 
spanyol színész is.

Székely Csaba drámaíró és Hatházi András színész is zsűritag a TIFF-en

 » A 19. TIFF 
kiválóságdíját Ma-
ria Ploae román 
színésznő kapja.




