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Három bemutatóval, zenés 
produkciókkal várják az érdek-
lődőket augusztus 1–7. között 
az Erdélyi Hét elnevezésű 
színházi fesztiválon. A Gyulai 
Várszínház nyári évadának ke-
retében a viharsarki városban 
vendégszerepel a kolozsvári, 
a marosvásárhelyi, a temes-
vári és a nagyváradi magyar 
teátrum.

 » BEDE LAURA

A Gyulai Várszínház nyári éva-
dának szerves része az Erdé-
lyi Hét elnevezésű színházi 

fesztivál, amelyet augusztus 1–7. 
között harmadik alkalommal ren-
deznek meg. A járvány miatt elren-
delt egészségügyi szabályozások 
következtében az eredeti tervek 

DRÁMA, EGYSZEMÉLYES ELŐADÁS, ZENÉS PRODUKCIÓ IS SZEREPEL AZ AUGUSZTUS ELEJI TEÁTRUMI FESZTIVÁL PROGRAMKÍNÁLATÁBAN

Erdélyi premierek a Gyulai Várszínházban

A temesvári színház a Hattyúk tava újratöltve produkcióval vendégszerepel

 » Augusztus 
1-jén a Kolozsvári 
Állami Magyar 
Színház és a 
Gyulai Várszínház 
közös bemutató-
jaként láthatják az 
érdeklődők Visky 
András Pornó 
– Feleségem törté-
nete című darab-
ját Árkosi Árpád 
rendezésében.

az elmúlt hónapokban folyamato-
san módosultak. A legutóbbi határ-
átlépési szigorítások a már meg-
hirdetett programban is kényszerű 
változásokat eredményeztek: két 
előadásról (a gyergyószentmiklósi 
Tóték és a sepsiszentgyörgyi Alice) le 
kellett mondaniuk a szervezőknek, 
de még így is gazdag és tartalmas 
hét ígérkezik három bemutatóval 
– olvasható a Színház.org szakpor-
tálon. Mint írják, augusztus 1-jén a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház 
és a Gyulai Várszínház közös be-
mutatójaként láthatják az érdeklő-
dők Visky András Pornó – Felesé-
gem története című darabját Árkosi 
Árpád rendezésében, Imre Éva és 
Sinkó Ferenc főszereplésével. „Két 
valós történet eggyé olvadásából 
született a darab, a szerzőhöz igen 
közel álló személyek életesemé-
nyei ihlették. Mindkettő a románi-
ai nyolcvanas éveket idézi, ennél 
fogva mindegyre átlépnek a fi kci-
óba, nem pusztán a történelemmé 
lett idő, hanem a nyolcvanas évek 
legvégének olykor kifejezetten vé-
res virtualitása okán. A nevek, ha 
egyáltalán vannak, nem valóságos 
személyeket fednek, esetleges meg-
felelések valós személyekkel nem a 
véletlen, hanem a kikerülhetetlen 
közös testi tapasztalatok művei” – 
fogalmazott Visky András a dráma 
kapcsán.

Augusztus 2-án két előadást is 
megtekinthetnek az érdeklődők, 
délután a kamarateremben Bar-
tis Attila Amikor című művének 
bemutatóját a marosvásárhelyi 
Spektrum Színház produkciójaként 
Bogdán Zsolt előadásában. Majd 
este a várszínpadon a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház Hattyúk tava újratöltve című 
produkciója következik, amelyben 

a néző a mesék világában keresheti 
a ma emberének jelenét és világát.

Másnap délután Cári Tibor ze-
nész- és színésztársaival ad kon-
certet A színház zenéje címmel, 
este pedig a nagyváradi Szigligeti 
Színház Lila ákác című előadása 
szórakoztatja a publikumot Sebes-
tyén Hunorral a főszerepben. „Csa-
csinszky Pali úgy csacsi, mint a mai 
napig bármelyikünk tud fi atalságá-
ban eltévedni: úgy fantáziál a sze-
relemről, úgy vágyakozik valami 
ideálisra, hogy nem veszi észre az 
ölébe pottyant igazi és valóságos 
szerelmet, az igazi vágyat, a termé-
szetes odaadást – nem veszi észre 
az elragadó és egyszerű varrólányt, 
Tóth Mancit. Mire ráébred, mit ve-

szíthet, igazi szerelmével már ro-
bog a vonat egy távoli város felé. 
És aztán? Csak úgy lóg, szólóban, 
gyáván és nyomorultul a szívével 
az ember” – olvasható a teátrum 
ajánlójában.

Augusztus 4-én délután Farkas 
Wellmann Éva és az Evilági együt-
tes Parancsolatok című koncertjén 
vehetnek részt az érdeklődők az 
Almásy-kastély kápolnájában. 5-én 
Szilágyi Enikő „Ez már feltámadás” 
– Trianon 100 című zenés előadá-
sának tartják a bemutatóját. Az Er-
délyi Hét zárásaként, 7-én a maros-
vásárhelyi Yorick Stúdió Eltűntek 
című előadása az erdélyi szászok 
20. századi történetére emlékeztet 
Sebestyén Aba rendezésében.
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 » MOLNÁR JUDIT

Aki felnőttként élte meg a kilencve-
nes évek előtti idők napról napra 

fokozódó tiltásait, megszorításait, az 
egész nyomorúságát, az emlékszik arra 
az örömre, amikor a könyvüzletekben 
megjelent egy-egy új Kriterion-kiad-
vány. Még az aránylag keveset olvasók 
is rögtön lecsaptak rá, gyerekeik-uno-
káik majdani érdeklődésére gondol-
va, de mindenekelőtt arra, hogy ez 
az új könyv is a mi győzelmünk egyik 
újabb fegyverténye. Igen, bátran állí-
tom, hogy ez a bizonyos győzelem nem 
holmi költői túlzás, nagyon könnyen 
ellenőrizhető. Győzelemnek éreztük a 
legfrissebb könyvet, holott a nagykö-
zönség „csak” haszonélvezője volt az 
érte vívott csatának, nem a harcban 
is részt vevő közkatona. A legtöbben 
nem is tudták pontosan kik és hol vi-
askodnak a mi akkori kultúránk talán 
legfontosabb végvárának, a Kriterion 
Könyvkiadónak az ostromlóival. És 
milyen nehézségek közepette sikerül 
folyamatosan győzniük, várkapitá-
nyuk, Domokos Géza kiadóigazgató 
vezetésével. Kötelességemnek érzem 

itt, nevének első említésekor, beval-
lanom, hogy a kiadó vármetaforával 
történő említéséért Domokos Gézának 
tartozom utólagos köszönettel, mivel 
a képzettársítás tudatalattimból fel-
színre kerülése jórészt az ott lappangó 
Domokos-könyvnek köszönhető: Ige-
vár. Kriterion-történet tizenhat hely-
zetképben elmondva (Pallas-Akadé-
mia Könyvkiadó, Csíkszereda – Polis 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2000.)

A köteteket megelőző küzdelmekről 
valójában csak a kiadó bukaresti és ko-
lozsvári szerkesztőségében dolgozók 
tudtak, s akikkel még beszélhetett, el 
is mondták Bartha Katalin Ágnesnek, 
aki gigászi munkával gyűjtötte össze 
H.Szabó Gyula, Kacsó Judit, Mocanu 
Szemlér Judit, Panait Róza, Szilágyi N. 
Sándor, Elena Diatcu, Gabriel Gafi ța, 
Steva Lepoiev, Franz Hodjak, Gund-
hardt Mária, Octavia Nedelcu, Bálint 
Lajos, Dávid Gyula, Egyed Péter, Mező 
Piroska és Szabó Zsolt vallomásait, 
visszaemlékezéseit, a szerkesztőségi 
hangulatot és mindenekelőtt Domo-
kos Géza szerepének jelentőségét ab-
ban, hogy az indulástól (1969) a válto-
zásig, a kezdeti évek lazább, nyitásnak 

tűnő évei után az egyre komoruló és 
egyre több nehézséget jelentő nyolcva-
nas éveken át sikerült nemcsak talpon 
maradnia a kiadónak, de emelt fővel 
átmennie a változásba. Ennek a húsz 
esztendőnek a története jelenik meg 
Bartha Katalin Ágnesnek köszönhe-
tően az Egy nemzetiségi könyvkiadó 
a diktatúra évtizedeiben (1969–1989) 
Kolozsváron 2020-ban a Polis Könyv-
kiadó – Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet közös gondozásában kiadott 
kötetben.

Legszívesebben mindenik interjú-
ról külön írnék néhány sort, de egy 
könyvismertető terjedelme nem enged 
meg ilyen luxust, ezért röviden any-
nyit mondanék, hogy úgy olvasható a 
könyv, mint egy izgalmas krimi, holott 
konkrét gyilkosságról szó sincs, csak a 
sorok közül előbukkanó szándékról, 
amivel szerették volna a kor szószólói 
ezt a csodaintézményt megsemmisí-
teni. Azt pedig a többet megéltek, de 
a fi atalabbak is tudják, hogy gyakran 
a szándék sokkal gyilkosabbnak bi-
zonyul magánál a tettnél. Ám minde-
nik interjúból egyaránt árad, hogy a 
legismertebb mesterdetektíveknél is 

megfeszítettebb munkával Domokos 
Gézának és a kiadó munkatársainak, 
egymásba vetett hitük és bizalmuk se-
gítségével sikerült elhárítaniuk az újra 
meg újra próbálkozó „megfojtásukat”. 
Azzal ajánlom a könyvet mindenki fi -
gyelmébe, hogy biztos vagyok, nem 
okoz majd csalódást, de maradandó 
élményeket annál inkább.

Könyvespolc – Kriterion-könyv közelmúltunk győztes végvári csatájáról

 » Mindenik 
interjúból egya-
ránt árad, hogy 
a legismertebb 
mesterdetektívek-
nél is megfeszí-
tettebb munkával 
Domokos Gézá-
nak és a kiadó 
munkatársainak, 
egymásba vetett 
hitük és bizalmuk 
segítségével 
sikerült elháríta-
niuk az újra meg 
újra próbálkozó 
„megfojtásukat”. 

Az Eltűntek az erdélyi szászok 20. századi történetéről szól




