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Egy világtól elzárt írországi 
falu kiskocsmájának közössége 
tündérmesékkel, rémmesékkel 
érzékelteti félelmeit, álmait, 
kétségeit A gát című darabban, 
amelyet pénteken mutat be a 
szatmárnémeti Harag György 
Társulat. Az előadás rendezője 
Ovidiu Caița, a szatmári román 
társulat művészeti igazgatója.

 » K. J.

T öbbszörösen díjazott darabot, 
Conor McPherson kortárs ír 
szerző 1997-ben írt A gát című 

alkotását vitte színre a Szatmárné-
meti Északi Színház Harag György 
Társulata: a premiert pénteken 19 
órától tartják. Az előadás már 2020 
végén bemutatásra kész volt, ám a 
járványügyi rendelkezések és megbe-
tegedések miatt a társulat halasztani 
volt kénytelen a bemutatót – közölte 
a színház. Az előadás rendezője Ovi-
diu Caița, a színház román nyelvű 
Mihai Raicu Társulatának a művé-
szeti igazgatója, aki már évekkel ez-
előtt kiszemelte a darabot. „Ebben 
az előadásban nincsenek kicsi vagy 
nagy szerepek. Mindenki főszereplő. 
Személyek, akik nem jók vagy rosz-

szak, hanem egyszerű emberek – 
akárcsak mi – jó és rossz tulajdonsá-
gokkal” – mondja az előadás kapcsán 
a rendező. Rámutatott, a szereplők 
magányosak, de az előadás helyszí-
néül szolgáló kocsmában közösséget 
alkotnak. „Szeretném, ha a színház 
is ilyen hely lenne. Menedék, ahol a 
mostani széteső társadalmunkban 

újra közösséget alkothatunk” – fogal-
mazott Ovidiu Caița.

A gát című darab egy világtól elzárt 
írországi faluban játszódik, ahonnan 
jobbára mindenki menekülni pró-
bál, a helyiek az eldugott kiskocsma 
menedékébe húzódva próbálják ki-
játszani az időt. Otthonaik kietlen-
ségéből és mindennapjaik esemény-
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Rémmesékből bomlanak ki egy közösség álmai

A gát című előadás szereplői önmagukról vallanak rémmeséiken és tündérmeséiken keresztül

FO
RR

ÁS
: 

HA
RA

G 
GY

Ö
RG

Y 
TÁ

RS
UL

AT

FO
RR

ÁS
: 

HA
RA

G 
GY

Ö
RG

Y 
TÁ

RS
UL

AT

telenségéből szökve önkéntelenül 
is mesélni kezdenek: szellemek 
és tündérek világát idézik hátbor-
zongató történeteikkel, melyekkel 
egymást és magukat szórakoztatják 
a mindig metszően süvítő szelekkel 
zenélő, hideg éjszakákon. A pub egy 
eltűnőfélben lévő mikrokozmosz 
és társadalom egyik utolsó epicent-
ruma. Egy olyan világé, amelynek 
elemi szüksége van a mesékre a túl-
élés egyetlen zálogaként. A látszólag 
pusztán saját tündér- vagy rémme-
séiket idéző mesemondók, története-
iken és anekdotáikon keresztül aka-
ratlanul önmagukról vallanak: saját 
félelmeikről, álmaikról, bukásaikról, 
kétségeikről. Egyszer csak feldereng 
bennünk a legfontosabb mesei ta-
nulság és felismerés: valójában min-
denik történet az emberségről szól 
és a látszólag tematizált kísértetek 
helyett a legigazabb, mélységes hu-
manizmus szellemét idézik meg. A 
produkció szereplői: Rappert-Vencz 
Gábor, Orbán Zsolt, Nagy Csongor 
Zsolt, Gaál Gyula és Bogár Barbara. 
Az előadás díszlet- és jelmeztervező-
je Anda Pop, dramaturgja Bessenyei 
Gedő István. A bemutatóra, illetve 
a február 27-re tervezett előadásra 
már minden jegy elkelt, a 28-i előa-
dásra azonban még kaphatók belé-
pők a színház jegyirodájában vagy a 
Biletmaster.ro oldalon.

 » A szereplők 
szellemek és tün-
dérek világát idé-
zik hátborzongató 
történeteikkel, 
melyekkel egy-
mást és magukat 
szórakoztatják a 
hideg éjszakákon.

 » KRÓNIKA

A Hagyományok Háza 2020-ban is 
folytatta erdélyi partnerszerveze-

tei által összefogott, az élő néphagyo-
mányt támogató munkáját – értékelte 
ki közleményben a szerteágazó tevé-
kenységet Tóth János hálózatvezető. 
Mint írta, a 2020-as év nagy remé-
nyekkel indult, hiszen a kidolgozott 
tervek forrása is biztosítottnak tűnt. 
A pandémia miatt viszont tavasszal 
„újra kellett gombolni az életünket”. 
„Kollégáink ekkor kiváló ötletekkel 
próbálták orvosolni a helyzetet, így 
földrengésszerű változást nem kellett 
megélnünk sem Erdélyben, sem pedig 
más országrészben. A saját és a köz 
érdekében maximálisan alkalmaz-
kodtunk a mindenkori és a területileg 
hatályos jogszabályokhoz, így majd’ 
minden rendezvényt meg tudtunk va-
lamilyen szinten szervezni. Természe-
tesen nekünk is meg kellett hallanunk 
az idők szavát a kiszélesedett online 
térben” – írta Tóth János.

Erdélyben nincs 
intézményes hálózat
A hálózatvezető kifejtette, a nehéz 
helyzetben számos tapasztalattal 
lettek gazdagabbak, s ezt a tudást a 
későbbi „békeidőben” is kamatoztat-
hatják. „Igen, el kell fogadnunk, hogy 
az emberek elérése – bekapcsolása 
az élő népi kultúra művelésébe és él-
tetésébe – ezeken a csatornákon sok-
szor hatékonyabb, mint a megszokott 
hagyományos módszer” – összegzett 
a hálózatvezető. Mint sorolta, az első 
fél év fókuszában az oktatások álltak: 

elindultak az újabb, a partnereik ál-
tal megszervezett tanfolyamaik, fog-
lalkozásaik. „Erdélyben nincs meg 
az az alapfokú iskolákat működtető 
intézményes hálózat, mint az anyaor-
szágban, így a stratégiai partnerszer-
vezetekre hárul ez a feladat. A gazdag 
palettáról kiemelem a hangszer-, a 
néptánc-, népiének-, népmesemon-
dás-oktatást: utóbbival kapcsolatban 
említem meg az elmúlt év végén ki-
adott Kibédi népmesék Ráduly János-
tól című kötetet, és a Csak tiszta forrás-
ból. Magyar Népdalok III. kötetét, ami 
nagyban segíti ezt a munkát” – fogal-
mazott Tóth János. Arra is kitért, hogy 
a Hagyományok Házának Erdélyben 
nincs saját fesztiválja, viszont a sok 
évtizedes múltra visszatekintő ren-
dezvények szervezésében partnerként 
vettek részt. Ezek egy része – a nyári 
könnyítések nyomán – megvalósult, 
ilyen volt a Vásárhelyi Forgatag, a mé-
rai világzenei fesztivál. Más rendezvé-
nyek, így például a gyergyói FeltöltŐ 
Fesztivál elmaradtak. „Felszabaduló 
energiáinkat viszont más területeken 
tudtuk hasznosítani, itt kell megemlí-
tenem a szórványvidékek kollégiumai-
nak nyújtott hathatós kiegészítő segít-
séget” – mutatott rá a hálózatvezető.

Családi hagyatékok digitalizálása
A Hagyományok Háza online munkái 
közül Tóth János kiemelte: fi gyelemre 
méltó a Romániai Magyar Néptánc 
Egyesület szervezésében megvalósult 
III. Erdélyi Koreográfusok Találko-
zó. A rendezvényen konferenciát is 
tartottak, melynek középpontjában 
– a hitelesség tükrében – a néptánc 

színpadi megjelenítésének technikai 
és formai követelményei álltak. Az 
élőben megtartott szimpóziumon ne-
ves erdélyi szakemberek adtak elő, 
az elhangzottak online formában is 
elérhetővé válnak minden érdeklődő 
számára. „Kiemelném online munká-
ink közül az Élő Népművészet Kiállí-
tás megvalósítását, valamint azokat a 
módszertani anyagokat, melyek az e 
területen működő szakmákat segítik 
a kézművesség és a folklórműfajok 
területén. Így született például több 
népdalgyűjtemény, emellett Erdély 

kistájait bemutató sorozat indult” – 
mondta a hálózatvezető. Hozzátette, 
a mezőségi, családi kötelékek meg-
erősítésére irányuló „Mezőség arcai 
a XX. században” elnevezésű kezde-
ményezés a családi hagyatékokban 
fellelhető fotók és dokumentumok 
digitalizálását és bemutatását tűzte 
ki céljául. Tóth János kitért a Lipinka 
elnevezésű online programra: a kez-
deményezés a hagyományos népmű-
vészeti tevékenységek élményalapú, 
komplex oktatásában támogatta a 
pedagógusokat.

Járványban is folytatta munkáját a Hagyományok Háza hálózata Erdélyben

 » Erdélyben 
nincs meg az az 
alapfokú iskolá-
kat működtető 
intézményes 
hálózat, mint az 
anyaországban, 
így a stratégiai 
partnerszerveze-
tekre hárul ez a 
feladat. 

A népi kultúrát igyekszik művelni, éltetni a Hagyományok Háza az online térben is 




