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A magyar színházi élet elsorvadása Erdélyben 
 
 
 A sepsiszentgyörgyi (Sfintul Gheorghe) színház, amelybe nemrég román 
tagozatot költöztettek, a hírek szerint a közeljövõben megszûnik önálló 
intézmény lenni.  Egyesek úgy tudják, hogy vagy a brassói (Brasov) színháznak 
lesz kihelyezett tagozata, vagy önálló román színházzá válik, amelyben 
egyelõre még megtûrik majd a magyar "tagozat" mûködését is. 
 
 A színházi élet másik nagy gondja, hogy a szellemi és anyagi 
nélkülözések miatt egyre több színész menekül el az országból.  1987-ben csak 
a kolozsvári (Cluj) Magyar Színházból 4-5 személy fog Magyarországra 
emigrálni.  Pótlásukra idén a Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) mûködõ 
"Színházmûvészeti Intézet" végzettjeibõl fognak két-három fõt Kolozsvárra 
helyezni.  Ez azonban a problémát nyilvánvalóan nem oldja meg. 
 
 Ilyen körülmények között a román illetékesek igyekeznének 
rákényszeríteni a színészeket, hogy úgymond az "állam nyelvén," tehát románul 
játsszanak.  Több ilyen kísérlet történt már, legutóbb épp Kolozsváron. 
 
 E parancs szellemében Hajdú Gyõzõ (fõszerkesztõ, nemzetgyûlési 
képviselõ, Ceausescu nemzetiségi tanácsadója és a Securitate helyi cenzurális 
és nemzetiségügyi részlegének munkatársa) nemrég román nyelvû mûsort állított 
össze felesége, a marosvásárhelyi színésznõ Ádám Erzsébet számára.  Az ötletet 
-- mely Ceausescu azon elképzelését lett volna hivatott igazolni, hogy nincs 
szükség magyar színjátszásra --, a hivatalos szervek kitörõ örömmel fogadták.  
Annál kevésbé a kollégák.  A társulat ülésén egy Hunyadi nevû rendezõ ezt 
szóvá is tette, aminek az lett a következménye, hogy a rendezõt -- Hajdú 
feljelentése alapján -- a titkosrendõrség felelõsségre próbálta vonni.  A 
marosvásárhelyi színház román tagozatának színészei voltak azok, akiknek a 
pártszerveknél sikerült kieszközölniük Hunyadi szabadon bocsátását. 
 
 Úgy tûnik, a nézõk sem érthettek egyet a Hajdú-házaspár szándékaival, 
minthogy sem Marosvásárhelyen (Tirgu Mures) sem pedig Kolozsvárott (Cluj) nem 
keltek el a jegyek Ádám Erzsébet meghirdetett elõadásaira. 
                                                                           




