
 A ro mán kom mu nis ta dik ta tú ra ál tal negy ven 
éven át gya ko rolt be fo lyás a szín há zak mû -
kö dé sé re és mû vé sze ti ar cu la tá ra nem szûnt 

meg au to ma ti ku san 1989 de cem be ré ben. Nem 
szûn he tett meg, mert, bár a kül sô ha tal mi me cha -
niz mus el tûnt, a kö zel fé lév szá zad alatt kiala kult 
szo ká sok, úgy, mint a ta bu tisz te let és az el lenál lás, 
im már a kö rül mé nyek tôl füg get le ned ve, ön já ró nak 
bi zo nyul tak. Ké zen fek vô pél da er re az a csa ló dás, 
amely a for ra da lom után a drá ma írók kal szem ben 
tá masz tott vá ra ko zást, a hir te len fel sza ba du ló re -
mek mû vek irán ti igényt kö vet te, ami kor ki de rült: 
a nagy re mé nyû fiókok üre sek. A csa ló dott ság oka 
tu laj don kép pen egy olyan disz kon ti nu us tör té nel -
mi fel fo gás volt, amely a mû vé sze tet ob jek tív dá -
tu mok ál tal ta gol ha tó kor sza kok egy más tól füg get -
len so ro za tá nak té te le zi. 

Je len ta nul mány kiin du ló pont ját az a kér dés ad -
ja, hogy miért hiány zik a mai ro má niai szín ját szás -
ból a po li ti kus elem. A foly to nos ság el ve alap ján 
ab ból a fel te vés bôl in dul ki, hogy az ok a ro mán 
ren de zôi szín ház ko rai kez de mé nyei és a kom mu -
nis ta cen zú ra egy más nak fe szü lô tö rek vé sei nek 
hosszú tá vú le csen gé sé ben ke re sen dô. A szín ház 
po li ti kus sá gán eb ben az írás ban is azt a reak ció -

kész sé get ér tem, amellyel a szín ház a tár sa dal mi 
ha ta lom je len sé gei re vá la szol úgy, hogy azál tal meg -
sza kít ja, fel szá mol ja a po li ti kai dis kur zus te rét.2 

Leh mann nyo mán Wer ner Ha ma cher ter mi nu -
sát hasz nál va, a po li ti kus szín ház af for mansz, azaz 
nem- per for ma tív, nem cse lek vô és nem in ten ci o -
ná lis. Leh mann a ter ro riz mus és a per for mansz 
össze ha son lí tá sá val de monst rál ja az af for ma ti vi tás 
mi ben lé tét. A per for mansz és a ter ro ris ta ak ció 
struk tu rá li san ha son ló, amennyi ben mind ket tô va -
ló sá gos idô ben tör té nik, vég re haj tói nem sze re pet 
ját sza nak, ha nem ön ma guk kép vi se lik, de szim bo -
li kus je len té se ket is ma guk ra vesz nek; a kü lönb ség 
ab ban áll, hogy a ter ro ris ta ak ció nem ön cé lú, ha -
nem va la mi lyen po li ti kai cél meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben hajt ják vég re, a per for mansz vi szont nem egy 
raj ta kí vül ál ló cél esz kö ze, ha nem af for ma tív.3 A 
szín ház nem a köz ve tí tett tar ta lom ál tal vá lik po li -
ti kus sá, ha nem a jel hasz ná lat ban, a köz lés mód já -
ban, amely a hall ga tó la gos ta buk ki kez dé sé vel a né -
zôi ész le lést tu da to sít ja, vagyis a né zô nek ne héz sé -
get okoz an nak el dön té se, hogy mi ként kell vi sel -
ked nie az ô asszisz tá lá sá val tör té nô hely zet ben. 

Ilyen vál ság hely ze tet te rem te nek nem csak egyes 
ak ció mû vé szek ön ve szé lyes per for man szai,4 ha nem 

1 „A po li ti ka a ha ta lom meg szer zé sé re, majd an nak meg tar tá sá ra irá nyu ló te vé keny ség.” 
2 Vö. Leh mann, 2009: 211–226. „[Rend kí vü li po li ti kai ál la po tok kö zött] az egyet len, ami (…) a szem lé le tes ség mi nô sé gé -

vel ren del ke zik, az a nor ma li tás tól va ló el té rés, olyan jo gi, po li ti kai ma ga tar tás for mák, ame lyek va ló já ban nem po li ti kai 
jel le gûek: a ter ror, az anar chia, az ôrü let, a két ség be esés, a ne ve tés, a lá za dás, az aszo ciá lis vi sel ke dés, (…) a cse lek vés (…
) ra cio ná lis kri té riu mai nak fa na ti kus vagy fun da men ta lis ta eluta sí tá sa.” Leh mann, 2009: 212. 

3 Uo. 
4 Vö. Ma ri na Abra mo vic Lips of Tho mas cí mû, 1975-ös per for man szá nak leírá sa Eri ka Fis cher- Lich te A per for ma ti vi tás esz -

té ti ká ja cí mû köny vé ben (2001, 9–10) Az ak ció so rán Abra mo vic se be ket ej tett ma gán, ame lyek ad dig vé rez tek, míg a né -
zôk meg nem elé gel ték nyil ván va ló szen ve dé seit, és vé get nem ve tet tek azok nak – és egy szer s mind a mû vé sze ti ese ménynek 
is. A be fo ga dói ha tár hely ze tet ez eset ben az hoz ta lét re, hogy a né zô nek dön te nie kel lett, ga lé ria lá to ga tó ként vi sel ke dik,
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adott eset ben a mi me ti kus szín há zi elôadás is. 
A Kré ta kör Szín ház 2004-ben be mu ta tott, sms-hí -
re kre ala pu ló FE KE TE or szág5 cí mû elôadá sá nak 
egyik utol só je le ne te az Abu Dha bi -i bör tö nök ben 
tör tént fo goly kín zá so kat dol goz ta fel: mi köz ben a 
né zô tud ta, hogy a szín pa don lá tott megalá zá sok a 
sze rep pel tör tén nek, és nem okoz nak ma ra dan dó 
sé rü lést a fog lyo kat ala kí tó szí né szek nek, a tes te 
mégis ir tó zás sal rea gált a má sik test kín jai ra. S ami -
kor az egyik bör tön ôrt ala kí tó szí nész meg kér te, 
tart sa a ka me rát, amellyel mindezt filmez ték, és fel -
na gyít va ki ve tí tet ték, ak kor tu laj don kép pen mo rá -
lis fe le lôs sé gé ben lett meg szó lít va – el fo gad ja a ka -
me rát, és együtt mû kö dik, vagy eluta sít ja, és ez zel 
ta lán fel bo rít ja a szín há zi hely ze tet, mert ma ga is 
cse lek vô ként kezd vi sel ked ni. 

Ilyen ér te lem ben a ro mán kom mu nis ta dik ta tú -
ra évei ben nincs po li ti kus szín ház, hi szen mind a 
pro pa gan da, mind az úgy ne ve zett el lenál lás szín -
há zi pro duk tu mai a lé te zô po li ti kai dis kur zus ba 
kap cso lód nak be, te hát nem meg bont ják, ha nem 
to vább szö vik an nak össze füg gé seit. Tör té nik ez an -
nak el le né re, hogy a két vi lág há bo rú köz ti pe rió -
dus ban a ro mán szín ház elin dul a dra ma ti kus- mi -
me ti kus esz té ti ka fe lôl a hang sú lyos szín ház sze rû -
ség irá nyá ba, ame lyet az öt ve nes évek ben már több 
ren de zôi ars po e ti ca is sür ge tô im pe ra tí vusz ként fo -
gal maz meg.6 Az eu ró pai kul tú rá ban vi szony lag ké -
sôn, a 19. szá zad kö ze pén, a nem ze ti iden ti tás kép -
zés egyik esz kö ze ként in téz mé nye sült ro mán szín -
ház te hát épp ak kor áll na ké szen az ön ál ló mû vé -
sze ti ág ként va ló ki tel je se dés re,7 ami kor a ha tal mi 
ap pa rá tus sa ját cél jai ra sa já tít ja ki. A mû vész re 
mind két ol dal ról az ideo ló giai ál lás fog la lás el vá rása 
ne he ze dik: a ha ta lom sa ját el vei nek nép sze rû sí tését 
vár ja, a „rend szer el le nes” né zô azok boj kot tá lá sát. 

A szín há zi éle tet erô sza ko san meg ha tá ro zó cen -
zú ra és az ez zel pár hu za mos ren de zôi szín há zi tö -
rek vé sek vizs gá la tá ban nem csak a cen zú ra mû kö -
dé si me cha niz mu sai nak át te kin té se és a szó ban for -
gó év ti ze dek elô a dá stör té ne té nek fel la po zá sa nél -

kü löz he tet len, de ér de kes le het a kör nye zô or szá -
gok egy ko ri cen zú rá já val va ló ese ten kén ti össze ha -
son lí tás is, amennyi ben a kü lönb sé gek az el múlt 
húsz év szín há zi éle te szem pont já ból is re le ván sak 
le het nek. 

 
1. Az in téz mé nyes cen zú ra. 1948–1977 

 

 B ár a „cen zú ra” szó hoz a köz tu dat ban el vá laszt -
ha tat la nul kap cso ló dik a til tás, a ro mán kom -
mu nis ta cen zú ra stra té giái közt fon to sabb sze -

re pet töl tött be a meg gyô zés, mint a ha tá ro zott be- 
és el til tás. A ha ta lom nem elide ge ní te ni, ha nem ma -
ga mö gé be so rol ni akar ta a szín há za kat, mert tisz -
tá ban volt me di á lis sa já tos sá gá val: a nyil vá nos tér -
ben, köz vet le nül tör té nô mû vé szet von zá sá val és 
szin te erô fe szí tés nél kül meg va ló su ló szug gesz tív 
ere jé vel. Hogy ho gyan hasz nál ta a ha ta lom a szín -
há zat a kon ku rens ideo ló giák el le ni harc ban, azt 
ki vá lóan pél dáz za Ste fa no Bot to ni leírá sa Már ton 
Áron püs pök szé kely föl di kör út já nak a párt ál tal 
szer ve zett el len kam pá nyá ról. „1957 ta va szán töb -
bek közt Kéz di vá sár hely re is el lá to ga tott az ak kor 
már bör tön vi selt, po li ti kai lag nem kí vá na tos sze -
mély nek szá mí tó, de az em be rek sze mé ben el lenáll -
ha tat la nul ka riz ma ti kus ka to li kus egy ház fô; a párt -
nak te hát más, a kö zön sé get el csa lo ga tó ren dez vé -
nye ket kel lett szer vez nie, és ezek közt a legered -
mé nye sebb nek a filmka ra ván és az oda ve zé relt 
ma ros vá sár he lyi báb szín ház elôadá sai bi zonyultak – 
elôb bi egy hét alatt huszonhat ve tí tés sel tíz ezer nézôt 
von zott, utób bi két elôadást tar tott, ame lyen több 
mint ezer né zô vett részt.” (Bot to ni, 2008: 317) A pél -
da, köz vet ve, ar ra is rá vi lá gít, hogy a kom mu nis ta 
ideo ló gia szem pont já ból a szín ház zal szem ben tá -
masz tott leg fon to sabb esz té ti kai kri té rium a hozzá -
férhe tô ség, kö zért he tô ség, vagyis a mi nél na gyobb 
töme gek meg szó lí tá sa volt. En nek ér de ké ben 
a szín házat anya gi lag is elér he tô vé tet ték: az éves 
szín ház bér le tek ára az egy ha vi át lagfi ze tés leg fel -
jebb öt szá za lé ka volt. (Bot to ni, 2008: 240) 

és passzí van szem lé lôd ve ki vár ja a „mû al ko tás” elô re lát ha tat lan vég ki fej le tét, vagy en ged ere den dô alt ruiz mu sá nak, és se -
gít se be sült em ber tár sán. A töb bév szá za dos be fo ga dói eti ket tet ki kezd te az alap ve tô em be ries ség. 

5 FE KE TE or szág, R: Schil ling Ár pád, Kré ta kör Szín ház, Mil le ná ris Teát rum, Bu da pest, be mu ta tó: 2004. ok tó ber 1. 
6 A szín ház tör té net em lé ke ze te sze rint ezek kö zül a leg fon to sabb Li viu Ci u lei Te at ra li za rea pic tu rii de te at ru (A szín pad kép 

te at ra li zá lá sa) cí mû írá sát lásd Te at rul, 1956. jú nius 2. 
7 Az el sô, egé szé ben ro mán nyel vû szín há zi elôadás ra, a Mir til si Hloe cí mû pász tor já ték ra 1817-ben ke rül sor Iasiban, Vasile 

Ale csand ri 1850-ben ír ja meg a ro mán drá ma iro da lom el sô idôt ál ló da rab ját, a Co a na Chi rita la Iasi cí mû ko mé diát, illetve 
Bu ka rest ben 1852-ben nyí lik meg a Nagy Szín ház (a ké sôb bi Nem ze ti), amely a hi va tá sos ro mán nyel vû szín ját szás kez -
de tét je lö li.
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A „meg gyô zés” fo lya ma tá nak el sô lé pé se egy, 
mond hat ni, igen csak ka pi ta lis ta hú zás volt: az 1947. 
de cem ber 30-án ki kiál tott Ro mán Nép köz tár sa ság 
az ál la mo sí tás sal lé nye gé ben „meg vá sá rol ta” a szín -
há za kat. Mert az ál la mo sí tás ugyan erô sza ko san, el -
lent mon dást nem tû rôen tör tént, cse ré be vi szont ki -
ter jesz tet ték és biz tos anya gi ala pok ra ál lí tot ták a 
szín há zi in téz mény rend szert: lét re jött a vi dé ki kép -
vi se le tek kel is ren del ke zô Nép szín ház (ezek egyi -
ke ként, a kör nyék tá jo ló mû vé sze ti in téz mé nyé nek 
sze re pét be töl ten dô jött lét re Sep si szent györ gyön a 
je len le gi Ta má si Áron Szín ház elôd je), a Vas uta sok 
Szín há za, a Had se reg Szín há za, a bu ka res ti Színház- 
és Film mû vé sze ti In té zet stb. – össze sen több mint 
húsz új szín ház. A ma gán szín há za kat „át vet ték”: a 
já ték he lyek ál la mi tu laj don ba vé te lé vel a szín ház 
ko ráb bi ve ze té sét el tá vo lí tot ták, a szí né szek nek pe -
dig kol lek tív szer zô dést kí nál tak, vagyis a szak má -
juk gya kor lá sáért és eg zisz ten ciá juk meg tar tá sáért 
cse ré be a rend szer el fo ga dá sát, köz ve tett mó don a 
fenn tar tá sát. Akár csak az írók ese té ben a köz lé si tila -
lom, a szí né szek ese té ben a ját szá si le he tô ség meg -
vo ná sa a leg szi go rúbb bün te té sek kö zé tar to zott, 
mert nem lé te zett az a füg get len szfé ra vagy má so -
dik nyil vá nos ság, aho vá a szí nész át me ne kül he tett 
vol na, hogy szak má ját, mû vé szi cre dó ját to vább -
gya ko rol has sa. A dol go zat író ál tal is mert ilyen eset 
volt Vis ky Ár pád szí né szé, akit elôbb Ma ros vá sár -
hely rôl a ki sebb la kos sá gú sep si szent györ gyi szín -
ház hoz he lyez tek át, majd bör tön be zár ták a ro mán 
ál lam biz ton sá gi szer vek mód sze rei nek nyil vá nos bí -
rá la ta miatt. Az ál lam ha ta lom ke gyes sé gét de monst -
rál ni hi va tott, idô elôt ti sza bad láb ra he lye zé se után 
Vis ky vel kö zöl ték, hogy Ro má niá ban többé nem lép -
het szín pad ra. A szí nész ezután 1984-tôl 1986 ja -
nuár já ban be kö vet ke zett ha lá láig se géd mun kás ként 
dol go zott egy he lyi üzem ben. Ha lá lá nak kö rül mé -
nyei – ön gyil kos ság vagy ide gen ke zû ség – máig tisz -
tá zat la nok, az elôz mé nyek kel azon ban a ha ta lom 
kel lôen megala poz ta az el ke se re dett ség bôl el kö vetett 
ön gyil kos ság le het sé ges szce ná ri ó ját.8 A „sza bá lyo -
kat” be tar tó szí né szek szá má ra vi szont a dip lo mázás 
utá ni ki he lye zés gya kor la ta biz tos ál lást ga ran tált, 
az 1957-ben lét re ho zott ATM (a szín há zi em be rek 

és ze ne mû vé szek egye sü le te) pe dig szak mai kép vi -
se le tet, tá mo ga tást és elis mert sé get nyúj tott ne kik. 
A mai UNI TER (Ro mán Szín ház Szö vet ség) jog elôd -
jé nek te vé keny sé gi kö ré bôl, mint a szí né szek szá -
má ra leg fon to sab bat, emel ném ki a szak mai dí jakat, 
to váb bá hogy a Ro má niá ban fel lé pô kül föl di tár su -
la tok ven dég já té kai ra ala nyi jo gon biz to sí tot ta és fe -
dez te a je gye ket. Az ATM je len tôs en ged mé nyek -
ben is ré sze sült, pél dául a véd je gye alatt lét re ho zott 
bi zo nyos elôadá sok men te sül het tek a cen zú ra 
egyéb ként kö te le zô vizs gá la tai alól, ami egy ben azt 
is je len tet te, hogy ez zel sza va tol ja: a szó ban for gó 
elôadás nem lesz pár ti de o ló gi a i lag ki fo gá sol ha tó.9 

A ke res ke del mi ala pú mû kö dés he lyé be a biz tos 
meg él he tést je len tô ál la mi szub ven ció lé pett: a szín -
ház csi ná lás hoz szük sé ges inf ra struk tu rá lis és anyagi 
fel té te le ket az ideo ló giai kö ve tel mé nyek for má lis 
tel je sí té sé vel kel lett biz to sí ta ni. A Ro mán Kom mu -
nis ta Párt Köz pon ti Bi zott sá gá nak in dok lá sa sze rint 
mindez azért volt szük sé ges, mert a ma gán szín há -
zak igaz ga tói ki zsák má nyol ták a szí né sze ket és a né -
zô ket, s bot rá nyos, por nog ráf elôadá sok kal töl tötték 
meg a re per toárt. (Ma lita, 2008: 9) A Szín há zi Fô -
igaz ga tó ság ál tal a me gyei kul túr ta nács nak to váb -
bí tott egyik el sô, 1948-ban kiadott uta sí tás sze rint 
vi szont min den elôadás „de mok ra ti kus jel le gû, az 
épí tô em be ri ér té ke ket fenn tar tó, ne ve lô ha tá sú, op -
ti mis ta és egész sé ges kell, hogy le gyen.” (idé zi Ma -
lita, 2008: 16) Meg jegy zen dô, hogy az el telt év ti ze -
dek ben sem a szín há zi tá mo ga tás po li ti ká ban, sem 
a ren de zés nek a köz íz lés ne vé ben tör té nô kor lá to -
zá sá ban nem ment vég be je len tôs vál to zás a ro má -
niai szín ház ban: az in téz mé nyek a kom pe ten ciá tól 
füg get le nül meg bíz ha tóan cse peg te tett köz pén zen 
csüng nek, a vi dé ki szín ház igaz ga tók pe dig „jól ne -
velt ség re” in tik ren de zôi ket.10 

 
1. 1. A szer ve ze ti kiépí tés évei – 1948–1954 

 

 A z in téz mé nyes be ke be le zés után kö vet ke zett 
a tör vé nyi sza bá lyo zás és a cen zú ra szer ve zeti 
kiépí té se. Az elôadás elô ké szü le tei nek, mûso -

 ron tar tá sá nak és re cep ció já nak tel jes fo lya ma tát 
felügyel ni kí vá nó cen zú ra mû kö dé sé nek meg -

18 Vö. A Hun ga ri an Hu man Rights Fo un da ti on 1986. ja nuár 17-i je len té sét: http://www.hhrf.org/do ku men tum -
tar/irott/emh/1986.011.pdf (2012. ja nuár 18.) 

19 Ma lita, 2009: 191. 
10 Lásd Ra du Af rim ese te az Al gák cí mû Ber nar da Al ba há za-a dap tá ció ja kap csán a Ma ros vá sár he lyi Nem ze ti Szín ház ban. 

http://ate lier. li ter net. ro/ar ti col/2215/Oa na- Sto i ca- Ra du -Af rim/Ra du -Af rim- Do ar- me di o cri i- sint-in te re sa ti- de- do za- de- re -
al-din- te at ru.html (2012. ja nuár 18.)
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szerve zé se igen bo nyo lult és ne he zen meg va ló sít -
ha tó feladat nak bi zo nyult az el sô évek ben, és a 
több lép csôs, ke resz tül-ka sul alá ren delt hie rar chia 
a ké sôb bi szer ve ze ti for mát is át lát ha tat lan ná tet te. 
Míg a kez de ti ne héz sé gek az elô ké szü let len ség bôl 
ered tek, a ké sôb biek ben tu da tos tö rek vés sé vált, 
hogy a til tást ki mon dó szerv el sze mély te le ned jen, 
beazo no sít ha tat lan ná vál jon, és ezál tal a dön tés kol -
lektív jel le ge hang sú lyo zód jon, ma gya rán: szá mon -
kér he tet len, bár mi kor meg vál toz tat ha tó és for du -
la tai ban kö vet he tet len le gyen. 

Az 1947-es szín ház tör vény sze rint a re per toár 
összeál lí tá sa a Nem ze ti Szín há zak ban bel sô leg meg -
szer ve zett bi zott ság felada ta,11 amely nek ugyan már 
van nak ideo ló giai meg bí za tá sai, de amely alap já ban 
egy két vi lág há bo rú köz ti ha gyo mányt kö vet, és fô 
sze re pe az esz té ti kai mi nô ség ga ran tá lá sa. En nek ér -
de ké ben az igaz ga tó a né hány sa ját al kal ma zott mel -
lett kö te les volt meg hív ni egy drá ma írót, egy kri ti -
kust vagy az Aka dé mia egy tag ját. A tör vényt ke ve -
sebb, mint egy éven be lül el tör lik, és a re per toár 
összeál lí tá sá nak felada tát „ki szer ve zik”, or szá gos és 
me gyei szin tû bi zott sá gok ha tás kö ré be te re lik át. 

A Nem ze ti Szín há zak ese té ben a felügye le tet a 
Mû vé sze tek és Hír szer zés Mi nisz té riu ma ke re té ben 
lét re ho zott Drá ma iro dal mi és Ze nei Al ko tá sok Leg -
fel sô Ta ná csa és a Szín há zi Fô igaz ga tó ság lát ta el.12 
A két szerv köz ti feladat megosz tás el sô re tisz tá nak 
tû nik – a Drá ma iro dal mi Ta nács a be mu ta tan dó da -
ra bok kal fog lal ko zik, a Fô igaz ga tó ság a mû kö dés sel 
–, de mi vel két kü lön bö zô ren de let hoz ta ôket lét -
re, mégis van nak át fe dé sek. Pél dául, a szín há zak kö -
te le sek min den év au gusz tu sáig be nyúj ta ni a Drá -
ma iro dal mi Ta nács nak a re per toár ter ve ze tet, amely 
min den egyes szö ve get, a ko ráb ban már be mu ta tot -
ta kat is új raol vas sa és vé le mé nye zi. Az új da ra bo kat 
és for dí tá so kat vi szont a Fô igaz ga tó ság hoz kel lett be -
nyúj ta ni, ráadá sul lek to rá lá si díj el le né ben (a díj sze -
dést 1949-ben meg szün te tik). A Fô igaz ga tó ság ál tal 
adott jó vá ha gyás hoz pe dig szük sé ges volt nem csak 
az il le tô szerv drá ma iro dal mi bi zott sá gá nak, ha nem 
az Író szö vet ség nek a be leegye zé se is. Az elol va sott 

da ra bok ról írá sos re fe rá tu mok ké szül tek, de eze ket 
ti los volt meg mu tat ni a szín há zak nak, akik kel csak 
a dön tést kö zöl ték. A pro ce dú ra fö lös le ges túl bo -
nyo lí tá sát jól mu tat ja az a le vél,13 ame lyet a bu ka -
res ti Ma ria Filotti Szín ház küld a Fô igaz ga tó ság nak 
1948 ok tó be ré ben, és amely sze rint kép te le nek el -
kez de ni a pró bá kat, és meg nyit ni az éva dot, mert a 
be nyúj tott da rab lis tát ugyan nem fo gad ták el, de hiva -
 ta los tá jé koz ta tást sem kap tak ar ról, hogy mit kellene 
meg vál toz tat niuk ben ne. A vissza jel zés és kap csolat -
 tar tás felada ta a Fô igaz ga tó ság szín há zi felügye lôi -
nek a mun ka kö re:14 ôk azok, akik a szín ház mû kö -
dését köz vet le nül meg fi gye lik a je gyek ki nyom tatásá -
tól, a pró bá kon át egé szen a kész elôadá sig, ame lyen 
el lenôr zik, hogy a szín ház be tar tot ta-e az utasí tá so -
kat. Ugyan csak ôk szer ve zik azo kat a megbeszé lése -
ket,15 ame lyen szó ban is el mond ják a szín pad ra ál -
lí tás leg fon to sabb szem pont jait. A felügye lôk ke reszt -
be el lenôriz tek, vagyis ugyanan nak a pro duk ció nak 
kü lön bö zô fá zi sait más-más sze mély el lenôriz te, így 
a legal sóbb szin ten is ál lan dó volt az „élessze mû ség -
ben” va ló ver sen gés. A tel jes kö rû el lenôr zés vá gya 
ugyanak kor meg is ha lad ta a ren del ke zés re ál ló erô -
ket: egy 1948 ôszi je len tés sze rint ok tó ber 18. és no -
vem ber 1. kö zött ke ve sebb, mint két hét alatt a 
felügye lôk negy ven két elôadást el lenôriz tek. 

Még több tû zön kell át men nie a nem Nem ze ti 
és vi dé ki szín há zak mû so rá nak, ame lye ket el sô kör -
ben a Me gyei Kul túr ta nács és a Pre fek tú ra mel let -
ti Szín há zi Bi zott ság el lenôr zött.16 Ezek a szer vek 
a ma guk so rán szin tén ket tôs alá ren delt sé gi vi -
szony ban áll tak a Te rü le ti Párt bi zott ság gal17 és a 
Mi nisz té rium mal. A re per toá rok ra a vég sô jó vá ha -
gyást eb ben az eset ben is a Fô igaz ga tó ság kel lett, 
hogy megad ja, a Kul túr ta nács nak pe dig írás ban kel -
lett je len te nie, hogy a kész elôadás megegye zik-e a 
jó vá ha gyott ter ve zet tel. 

Egyér tel mû te hát, hogy a ro mán kom mu nis ta 
dik ta tú ra – szem ben a ma gyaror szá gi Ká dár-rend -
szer rel – el sô perc tôl a tel jes szín há zi al ko tó fo lya -
ma tot a felügye le te és irá nyí tá sa alá von ta, bár kez -
det ben még ön iga zo ló re to ri kát al kal ma zott, és ke -

11 Co mi te tul de lec turá 
12 Mi ni ste rul Ar te lor si In for matii lor, Con si li ul Su pe ri or al Li te ra tu rii Dra ma ti ce si Creatiei Mu zi ca le, Di rectia Ge ne ralá a 

Te at re lor 
13 Idé zi Ma lita, 2009b: 25. 
14 Ins pec to ri de te at ru 
15 Sedintá de pro ductie 
16 Con si lie rul Cul tu ral Ju detean, Co mi si u nea Te at ralá de pe lângá Pre fec turá 
17 Co mi te tul re gi o nal de Par tid
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rül te a cen zú ra szó hasz ná la tát. A vál to zás a Mi -
nisz té rium át szer ve zé sé vel kö vet ke zik be 1949-ben. 
Az ed dig al kal ma zott „eliga zí tó”, „irány adó” szer -
vek he lyett nor ma tív egy sé gek jön nek lét re. A Mû -
vé sze tek és Hír szer zés Mi nisz té riu ma két egy ség re 
vá lik szét: a kul tu rá lis élet or szá gos szin tû meg szer -
ve zé séért fe le lôs kul túr mi nisz té rium ra (a vál to zó 
el ne ve zé se ket he lyet te sí ten dô a to váb biak ban ezt a 
meg ne ve zést hasz ná lom),18 és a konk ré tan a cen -
zú ra felada tát el lá tó Saj tó- és Kiadói Fô igaz ga tó ság -
ra (a to váb biak ban: Fô igaz ga tó ság).19 A sze re pek 
eb ben az eset ben már tel je sen egyér tel mûek vol tak 
– ép pen ez okoz ta a két szerv al kal ma zot tai köz ti 
fo lya ma tos tor zsal ko dást. Az egy más sal egyen ran -
gú, ki zá ró lag a Mi nisz te ri Ta nács nak és a Ro mán 
Mun kás párt Köz pon ti Bi zott sá gá nak20 alá ren delt 
kul tusz mi nisz té rium és Fô igaz ga tó ság vi szo nyát a 
„jó rend ôr, rossz rend ôr” kép let tel le het ne leír ni. 
Elôb bi nek fenn kel lett tar ta nia a „pezs gô” kul tu rá -
lis éle tet, rá kel lett bír nia az al ko tó kat, hogy tel je -
sít sék az elôirány zott könyv- és ese mény szá mot, és 
eh hez min den ideo ló giai lag kom pa ti bi lis szö ve get 
és mû vet jó vá kel lett hagy nia, mi nél több szer zôt 
meg kel lett gyôz nie, hogy vál toz tas son az al ko tá -
sán ott, ahol „prob lé más”, kö vet ke zô al ka lom mal 
dol goz zon az elôírá sok szel le mé ben stb. A Fô igaz -
ga tó ság pe dig, ugyan csak elôírt mennyi sé get akart 
– ki húz ni, leál lí ta ni, be til ta ni stb. Így míg az elôb -
bi megen ge dôen és jó in du la tú meg gyô zés sel vi sel -
ke dett, az utób bi azon igye ke zett, hogy a ká kán is 
meg ta lál ja a cso mót. Az együtt mû kö dé si ne héz sé -
gek rôl szám ta lan le vél ma radt fenn,21 ame lyek azt 
bi zo nyít ják, hogy a kul túr mi nisz té riu mi és a fô igaz -
ga tó sá gi al kal ma zot tak sze mé lyes kon ku ren ciá nak 
te kin tet ték egy mást, és szán dé ko san ne he zí tet ték 
egy más dol gát. 

Ami a szín pad ra ál lí tás fo lya ma tá nak el lenôr zé -
sét il le ti, tör vé nyi sza bá lyo zás ra csak 1954-ben ke -
rül sor, ami kor egy év ele ji ha tá ro zat22 a Fô igaz ga -
tó ság feladat kö ré be so rol ja nem csak a nyom ta tott 
kiad vá nyok, ha nem a rá dió mû so rok, filmek, kiál -
lí tá sok, szín há zi elôadá sok és min den fé le „vi zuá lis 
agi tá ció” el lenôr zé sét.23 Be kö szönt a meg te kin té -
sek, a vi zio ná lá sok idô sza ka. 

 
1. 2. A ma ga biz tos cen zú ra 1954–1971 

 

 B ár az egyér tel mû tör vény be fog la lás a hely zet 
meg szi go ro dá sát su gall ja, az öt ve nes évek kö -
ze pe vi szony la gos eny hü lést és sta bi li zá ló dást 

je lent az or szág éle té ben. Sztá lin 1953-ban be kö -
vet ke zô ha lá la Ro má niá ban a dik ta tú ra la zu lá sát 
ered mé nye zi,24 Dej ugyanis a moszk vai mo del lek 
kö ve té se he lyett a nem ze ti sa já tos sá go kat he lye zi 
elô tér be, így ke rül het nek elô, pél dául az év ti ze -
den át kiadat lan klasszi kus és két vi lág há bo rú köz -
ti ro mán szer zôk.25 Az eny hü lés és szi go ro dás re -
la tív és hek ti ku san vál ta ko zó eb ben az idô szak -
ban: az 1956-os ma gyar for ra da lom le ve ré se 
Romá niá ban is meg tor lá so kat és tisz to ga tá si kam -
pányt hoz ma gá val, az or szág nak bi zo nyí ta nia kell 
Moszk vá hoz va ló hû sé gét, egy szer s mind biz to sí -
ta nia sa ját in teg ri tá sát (1957-tôl Bu ka rest gya kor -
la ti lag el kez di a ko ráb ban sztá li ni nyo más ra létre -
 ho zott Ma gyar Au to nóm Tar to mány fel szá mo lá -
sát26), vi szont 1958-ban a szov jet csa pa tok ki vo -
nul nak az or szág ból, majd 1962–1964 kö zött az 
Egye sült Ál la mok tól ka pott or szág köl csön fel té -
te le ként ál ta lá nos am nesz tiát is hir det nek, mely -
nek ke re té ben az elô zô két év ti zed ben be bör tön -
zött több száz ezer po li ti kai fo goly kö zül so ka kat 
sza ba don bo csá ta nak. 

18 A Mi nisz té rium ne ve az el kö vet ke zô évek ben öt ször vál to zik meg: 1949-tôl Mû vé sze tek Mi nisz té riu ma (Mi ni ste rul Ar -
te lor),1952-tôl a Mû ve lô dés és Mû vé sze tek Ál la mi Bi zott sá ga (CSCA – Co mi te tul de Stat pent ru Cul turá si Artá), 1953-
tól Kul tu rá lis Mi nisz té rium (Mi ni ste rul Cul tu rii), 1977-tôl Szo cia lis ta Ok ta tá si és Kul tu rá lis Ta nács (CCES – Con si li ul 
Cul tu rii si Edu catiei de Stat). Az ál lan dó át ke resz te lé sek bôl ki kö vet kez tet he tô, hogy a ha ta lom el sôd le ges cél ja ez zel a 
mi nisz té rium mal ko ránt sem a mû vé sze tek és a mû ve lô dés va lós cél jai nak ga ran tá lá sa volt. 

19 DGPT – Di rectia Ge ne ralá a Pre sei si Tipári tu ri lor 
20 A Ro mán Kom mu nis ta Párt 1948-ban, Ghe org he Ghe org hi u- Dej ha ta lom ra ke rü lé se kor egye sült a Ro mán Szo ciál de mok -

ra ta Párt tal, és fel vet te a Ro mán Mun kás párt ne vet. Ere de ti ne vé re 1965-ben tért vissza, ami kor Dej he lyé re ha lá la után, 
Ni co lae Ce auses cu ke rült. Co mi te tul Cent ral al Par ti du lui Mun ci to resc Român, Con si li ul de Mi nistri 

21 Vö. Ma lita, 2009b: 149. 
22 Vö. Ma lita, 2009b: 114. 
23 „Agi tatie vi zu alá” – idé zi Ma lita, 2009b: 114. 
24 „dezg het” 
25 Vö. Po pes cu, 2003: 84. 
26 Vö. Bot to ni, 2008: 15. „1956 után a ro mán ha tó sá gok pe dig átér tel mez ték az egész ma gyar kér dést: Er dély is mét po li ti -

kai, sôt ál lam biz ton sá gi üggyé vált.”, va la mint Bot to ni, 2008, 333–355 (az Ál lam épí tô ter ror cí mû fe je zet).
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Szín há zi vi szony lat ban ez a ti zen hét év mégis 
össze füg gô kor szak nak te kint he tô, amennyi ben a 
Fô igaz ga tó ság 1954-tôl kez dô dôen tel jes kö rû ha -
ta lom mal bír a kul tu rá lis élet összes meg nyil vá nu -
lá si for má ja fe lett, köz tük a szín há zi elôadás lét re -
ho zá sá nak összes stá diu ma fe lett is. Miu tán a mû -
kö dés me ne tét ön ma ga szá má ra tisz táz ta a cen zú -
ra, 1955-ben a szín há zak szá má ra is elôír ja, hogy 
mi a szín ház csi ná lás „he lyes” mód ja – ez azon ban 
már nem meg fon to lan dó aján lat vagy ideo ló giai 
eliga zí tás, ha nem nor ma tí va, amely így hang zik: 
az elôadá sok nak a Szta nyisz lav kij- rend szer sze rint 
kell ké szül niük. A ren del ke zés mö gött nem esz té -
ti kai meg fon to lás állt, ha nem ideo ló giai pro pa gan -
da. Szta nyisz lav kij ek kor már szov jet már ka név -
nek szá mí tott, más fe lôl a per ver tált Rend szert a 
dra ma tur giai lag so vány, de a párt ál lam szem pont -
já ból ki fo gás ta lan szo cre ál da ra bok meg tá masz tá -
sá ra le he tett fel hasz nál ni. Hogy mennyi re vol tak 
ér dek fe szí tôek a re per toá rok ba a Fô igaz ga tó ság 
uta sí tá sá ra kö te le zôen beik ta tott szo cre ál szö ve -
gek ál-op ti miz mu suk kal, erôl te tett meg ja vu lás-tör -
té ne teik kel és a tör vény sze rûen felemel ke dô mun -
kás-sze rep lô vel és el bu kó arisz tok ra tá val vagy 
polgár ral, azt jól szem lél te ti, hogy nem csak a szín -
pa dok ról tûn tek el utóbb, ha nem a szí né szek em -
lé ke ze té bôl is ki vesz tek.27 Az átélé ses szí né szi 
mun ka el vé nek to váb bá az az „elô nye” is meg volt, 
hogy sok olyan da rab szín re vi te lé vel in kom pa ti bi -
lis volt, ame lyet a cen zú ra amúgy sem lá tott szí ve -
sen: az em be ri lét ér tel mét és az em ber ra cio ná lis 
irá nyí tott sá gú, sze mé lyi sé gé nek struk tú ra sze rû 
felépí té sét meg kér dô je le zô, vagy a „misz ti ciz mus” 
vád ja alá esô szö ve gek kel. Ezt a hiá nyos sá gát eme li 
ki 1971-ben Ra du Pen ci u les cu: „[Szta nyisz lavsz -
kij Rend sze ré nek] nagy igaz sá ga el vá laszt ha tat la -
nul kö tô dik a szá zad elô pszi cho ló giai szín ját szá -
sá hoz, a ka rak ter lé lek ta ni igaz sá gát ke re sô tö rek -
vé sek hez. A mód szer leg for ra dal mibb mag ja az 
volt, hogy meg pró bál ta fel tár ni a sze rep lôt a sza -
va kon túl. De a bal za ci, ibseni ér te lem ben vett »ka -
rak te rek« ide je az iro da lom ban le járt. Az új re gény 
és az új szín ház egész a sze mé lyi ség el tû né séig szé -

léig visz.” (idé zi Po pes cu, 2004: 98) A lé lek ta ni 
rea liz mus kö te le zô vé té te le te hát egy szer s mind azt 
is ga ran tál ta, hogy ezek az új szö ve gek nem is ta -
lál hat ják meg út ju kat a szín pad felé. 

A lé lek ta ni rea liz must ki dol go zó, és ez zel az eu -
ró pai szí nész ne ve lést száz év re meg ha tá ro zó ren -
de zô ne ve 1955-ben nem is me ret len Ro má niá ban. 
Még a sztá li ni idô szak ban kö te le zôen el kez dik a 
„Szta nyisz lavsz kij- kö rök” szer ve zé sét, amely az 
ideo ló giai ne ve lés in di rekt for má ja, és va ló já ban a 
mû vé sze ti stí lus ként nem ér tel mez he tô szo cia lis ta 
rea liz must, a „for ra dal mi fej lô dés” gon do la tát igye -
ke zett nép sze rû sí te ni. En nek bi zo nyí té ka az, hogy 
A szí nész mun ká ja cí mû köny ve, amely a Rend szer 
össze fog la lá sát tar tal maz za, ro má nul elô ször 1955 
vé gén je lent meg. Ezt megelô zôen, mind a szak -
mai nak ne ve zett esz me cse rék ben, mind a szín mû -
vé sze ti fel sô ok ta tás ban, ha Szta nyisz lavsz kij ra hi -
vat koz tak, ak kor va la mely kö ve tô je nyo mán, vagyis 
egy bi zo nyos ol va sat ra tá masz kod va be szél tek a 
Rend szer rôl, amely ezál tal ha ma rabb le já ra tó dott, 
mint sem iga zán is mert té vál ha tott vol na. 

„A szín ház fi gye lem re mél tó sze re pet ját szik 
a tár sa dal mi ön tu dat fej lesz té sé ben. (…) A szín -
pa don moz gó, cse lek vô, ele ven em ber és a né zô -
té ren he lyet fog la ló nép tö me gek köz ti köz vet len 
kap cso lat kü lön le ges fe le lôs ség gel ru ház za fel a 
szín há zat. (…) Da vi la, Not ta ra, Gu sty örök sé gét 
szí né szeink és ren de zôink a nagy Szta nyisz lavsz -
kij pél dá já nak és út mu ta tá sá nak jó té kony be fo lyá -
sa alatt fej lesz tik to vább. Tud va lé vô, hogy a szín -
ház alap ele me az iro dal mi szö veg, a da rab. A mai 
ro mán szín ház fel vi rá goz ta tá sát te hát nem le het 
más képp elér ni, mint el sô sor ban a re per toár ha -
zai da ra bok kal va ló gaz da gí tá sa ál tal, ame lyek nap -
jaink em be rét és prob lé máit lép te tik szín re.”28 – 
ez zel a ve zér cik kel in dult 1956 áp ri li sá ban a Te -
at rul (Szín ház) fo lyó irat el sô szá ma. A ro mán szín -
ház mû vé szet azon ban ek kor már más irány ban ke -
res te a szín pa di igaz sá got. 

A két vi lág há bo rú köz ti idô szak ban Ion Sa va ne -
vé hez kö tô dik a Fia tal Ren de zôk Kö re29 és a szín -
ház te at ra li zá lá sá ra30 tett kí sér let. Sa va és tár sai – 

27 „(…) va la mely ha zai da rab ban, amely min dig ar ról szólt, hogy va la ki nek meg kell vál toz nia, hogy jó mun kás em ber vál -
jon be lô le. Ezek a sze re pek annyi ra egy for mák, hogy alig em lék szem akár még a cse lek mé nyük re is, nem hogy a sa ját sze -
re pem re. Leg fel jebb annyi rém lik, hogy eb ben a da rab ban ró zsa szín pon gyo lám volt…” – nyi lat koz ta, pél dául Ele kes 
Em ma. Vö. Bo ros, 2005: 158. 

28 Vö. http://re vi sta te at rul. ci mec. ro/1956/1956_apr.htm (2012. ja nuár 18.) 
29 Ce nac lul Ti ne ri lor Re gi zo ri 
30 Ion Sa va össze gyûj tött írá sai 1981-ben je len nek meg Te at ra li ta tea te at ru lui cí men (Edi tu ra Emi nes cu, Bu cu resti, 1981) 
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So a re Z. So a re, So ra na Co ro amá stb. – mun káik -
ban a szín ház sa ját nyel vét pró bál ják ki dol goz ni, 
azo kat a ki fe je zô esz kö zö ket ke res ve, ame lyek meg -
kü lön böz te tik a töb bi mû vé sze ti ág tól, el sô sor ban 
az iro da lom tól, és egyen súly ba hoz ni a szö veg fon -
tos sá gát a szí nész, a lát vány, a ren de zés fon tos sá -
gá val. Sa va – akár csak ké sôbb az épí tész bôl lett 
ren de zô Li viu Ci u lei vagy a kép zô mû vész ként in -
dult Sil viu Purcáre te – erôs vi zuá lis kö tô dés sel bír 
(pá lyá ja kez de tén kép zô mû vé sze ti kri ti ká kat ír, 
ka ri ka tú rá kat ké szít), és ezt ka ma toz tat ja ren de -
zé sei ben is, pél dául az 1945-ben szín pad ra vitt 
úgy ne ve zett masz kos Mac bethben, amely ben a 
masz kok az egyes sze rep lôk sû rí tett jel lem zé sét 
ad ták – stí lus, amely hez azon ban sem a szí né szek 
nem bír nak csat la koz ni, sem a kri ti ka nem tud ja 
ün ne pel ni. Húsz év vel ha lá la után a Te at rul kri ti -
ku sa, Ion Ca za ban kieme li Sa va ki vá ló ér zé két a 
ka ri kí ro zás ra, azon ké pes sé gét, hogy at mosz fé rát 
te remt sen, ér zé se ket su gall jon a dísz let, a vi lá gítás, 
a han gok ál tal (masszív, vissz han gos fa lak a Ham -
let ben, tü kör a Hat sze rep lô szer zôt ke res -e lô a dás -
ban stb.); a szí nész tôl azt vár ta, hogy a sze rep (szár -
ma zá sa és lel ki in dí té kai) ta nul má nyo zá sán túl 
képes le gyen a ren de zô ál tal kért ér tel me zést, hang -
vé telt meg va ló sí ta ni, és ne „eméssze fel” ön ma gát 
az átélés sel, ha nem ki mû velt já ték tech ni ká já val 
érje el a né zô ben a kért ha tást (inst ruk ciói nak 
hosszú   tá vú szí nész ne ve lô ered mé nye volt); a ren -
de zô felada tá nak tar tot ta a da rab sze mé lyes ol va -
sa tá nak szín re vi te lét.31 1947-ben be kö vet ke zô ha -
lá la elôtt Sa va a Fiatal Ren de zôk Kö ré nek in for má -
lis ke re tei közt, a Szín ház- és Film mû vé sze ti In té -
zet ren de zô-sza ká nak lét re jöt te elôtt ta lál ko zik az 
ak kor a hú szas évei ben já ró Li viu Ci u lei- jal, aki 
dísz let ter ve zô ként dol gozik is Sa va egyik utol só 
elôadá sá ban, a Gol den boy- ban. 

Ci u lei egy év ti zed del ké sôb bi cik ke, a Te at ra li -
za rea pic tu rii de te at ru (A szín pad kép te at ra li zá lá -
sa32) te hát egy kény sze rûen ab ba ma radt kí sér let- 
és ér te ke zés so ro zat foly ta tá sa ként je le nik meg a 
Teat rul fo lyó irat rend szer hû nyi tó cik két kö ve tôen 
mind járt a má so dik szám ban, 1956 jú niu sá ban. 
Írá sa reak ció ar ra a szín ház kri ti kai had já rat ra, ame -
lyet ne vez het nénk má sod la gos vagy poszt-cen zú -
rá nak: az új ság írók, akik tôl ugyan csak el vár ták a 

nép ne ve lést, cik keik ben igye kez tek a cen zo rok nál 
is éle sebb sze mû nek len ni, és fel fe dez ni egy-egy 
elôadás ban az olyan ideo ló giai bot lá so kat is, ame -
lyek át men tek a cen zú rán. A hely zet pi kan té riá ját 
az ad ta, hogy ezek a szer zôk gyak ran ma guk is dol -
goz tak a drá má kat el bí rá ló bi zott sá gok ban vagy 
szín há zi felügye lô ként, kri ti kus ként te hát a sa ját 
cen zor kol lé gáik mun ká ját mi nô sí tet ték. Ci u lei ezt 
a ket tôs po zí ci o ná lást lep le zi le az zal, hogy egyik 
elôadá sá nak – dísz le tét, amiért az nem há rom szo -
ro san össze zárt fal ból és pla fon ból állt, for malistának 
ne ve zô – kri ti kai vissz hang ját ele mez ve kiemeli: 
míg el mé let ben a mély össze füg gé sek ki bon tá sát 
vár ják a ren de zô tôl, a gya kor lat ban a va ló ság fény -
kép sze rû má so lá sát ké rik szá mon az elôadá sán. Vé -
le mé nye sze rint a na tu ra liz mus a ro mán szín pa don 
a rea liz mus fél reér tel me zé se, amely nek az a ve szé -
lye, hogy a va ló ság igaz sá gait ke res ve az al ko tó szem 
elôl té vesz ti a szín pad igaz sá gait. A cikk nem a teat -
ra li tás ön cé lú, min denáron va ló hasz ná la ta mel lett 
kar dos ko dik, ha nem az elôadás mint szin té zis el -
ve mel lett: a szín ház ere je a jel kép, a szug gesz tió, 
hogy egyet len jól meg vá lasz tott elem ké pes elin dí -
ta ni a né zô fan tá ziá ját, amely be tel je sí ti a szín pa di 
lát ványt. Ci u lei 1961-ben ve szi át a – ko ráb bi igaz -
ga tó ja, az ab ban az év ben el hunyt Lu cia Stur dza 
Bu land ra után Bu land ra Szín ház ra ke resz telt – Me -
gyei Szín ház irá nyí tá sát, ahol igaz ga tó ként el sô ren -
de zé se az Ahogy tet szik, mely a ko ráb biak nál is na -
gyobb port ka var a saj tó ban. A Me gyei Szín ház, há -
la Bu land ra rend szer hû igaz ga tá sá nak, az öt ve nes 
évek ben erô tel jes mû vé szi fej lô dé sen megy ke resz -
tül, újabb ját szó he lyet (Grádi na Ico a nei, 1957-ben) 
kap, fog lal koz ta tott szí né szei nek szá ma eléri a szá -
zat, így a fô vá ros egyik leg fon to sabb szín há zá vá vá -
lik, ame lyet a ha ta lom is ki tün te tett fi gye lem ben 
ré sze sít, an nak min den jó és rossz ér tel mé ben. Az 
Ahogy tet szi krôl a Te at rul fo lyó irat két szá mon át 
tar tó vi tát kö zöl,33 mely ben kri ti ku sok és ren de -
zôk vi tat koz nak Ci u lei- jal a vá lasz tott megol dá sok -
ról, úgy mint a sti li zált dísz let (pél dául az er dôt 15. 
szá za di stí lu sú min tá za tú kár pit je le ní tet te meg) 
vagy a masz kok (pél dául az ud va ri fi gu rák fe hér 
arc fes tést vi sel tek). A vi ta má sik ér zé keny pont ja 
Jac ques sze re pé nek ér tel me zé se az elôadás ban, akit 
szim pa ti kus nak áb rá zol nak, amiért a kri ti ku sok (az 

31 Vö. a Te at rul 1965 de cem be ri szá ma, http://ci mec. ro/Te at re/re vi sta/1965/1965_dec.htm (2012. ja nuár 18.) 
32 Vö. http://re vi sta te at rul. ci mec. ro/1956/1956_iun.htm (2012. ja nuár 18.) 
33 Vö. Te at rul, 1962/2, 3, http://re vi sta te at rul. ci mec. ro/1962/1962_feb.htm (2012. ja nuár 18.) és http://re vi sta te at rul. ci -

mec. ro/1962/1962_mar.htm (2012. ja nuár 18.)
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azóta el fe lej tett And rei Bále a nu, de a ma nap ság 
mes ter ként em le ge tett Va len tin Sil vest ru is) fel róják 
Ci u lei- nak, hogy a sze rep lô szkep ti ciz mu sát, keserû 
iró niá ját nem ál lí tot ta ne ga tív fény be. 

A cen zú ra hat va nas évek be li ala ku lá sá nak szem -
pont já ból az Ahogy tet szik- vi ta jól mu tat ja a szem -
lé let be li vál tást: ha az öt ve nes évek ben a cen zo rok 
még alig tud nak mit kez de ni ma gá val a szín há zi 
elôadás sal, és fi gyel mük nagy ré szét in kább a drá -
ma  szö veg nek szen te lik (a cen zo ri je len té sek közt 
ké sôn és kis szám ban je len nek meg a vi zio ná lá sok 
jegy zô köny vei), a hat va nas évek ben vi szont a ren -
de zés mû vé sze té nek el mé le ti elem zé se el kap ja 
nem csak a gya kor ló szak ma be lie ket, ha nem a cen -
zo ro kat is, akik nagy lel ke se dés sel ve tik rá ma guk 
min den re, ami a szín pa don ideo ló giai lag ki fo gá sol -
ható elem nek szá mít (pél dául, hogy Ro sa lin da és 
Ce lia me zít láb je len nek meg). 

A hat va nas évek re a szín há zat au to nóm mû vé -
szet nek gon do ló je len tôs ren de zôk egész so ra dol -
go zik már Ro má niá ban, olyan sze mé lyi sé gek, akik -
nek ne vét az eu ró pai tur nék al kal má val a kül föl di 
szak ma is meg jegy zi. A tur nék cél ál lo má sai a hatva -
nas évek kö ze pén a test vér ál la mok, de a Bu land ra 
1967/1968-as, csúcs éva dá nak te kin tett elô adá sai 
nyu ga ti meg hí vá so kat is kap nak. Más fe lôl, Ceau -
sescu dön té se, hogy a Var sói Szö vet ség más tag ál -
la mai val szem ben visszauta sít ja a ro mán csa pa tok 
rész vé te lét Cseh szlo vá kia meg szál lá sá ban, mind a 
ha tá ro kon be lül, mind a ha tá ro kon túl nagy szim -
pá tia hul lá mot in dít el (pél dául Ra du Pen ci u les cu 
en nek ha tá sá ra lép be a Ro mán Kom mu nis ta Párt -
ba). Li viu Ci u lei, Lu ci an Pin ti lie, And rei Ser ban 
ren de zé sei meg hí vást kap nak a belg rá di BI TEF- re, 
a Nem ze tek Szín há za pá ri zsi éva dá ra, az Edin -
burgh -i Fesz ti vál ra. A tur nék ho za dé ka a fel lé pô 
mû vé szek szá má ra fel be csül he tet len: Ser ban vizsga -
 ren de zését a BI TEF -en né zi meg El len Ste wart, a 
New York-i La Mam ma Szín ház ve ze tô je, aki nek 
ké sôb bi Ford -ösz tön dí ját kö szön he ti, a pá lya kez -
dô Ion Ca ra mitru ne vét Ci u lei Le on ce és Lé ná já ban 
egy né metor szá gi tur né al kal má val is me ri meg 
a szak ma, amely évek kel ké sôbb, Ale xand ru To ci -
lescu 1985-ös Ham let jé nek ven dég já té ka kor is 
felele ve ní ti az ese ményt stb. Az így szer zett is mert -
ség és elis mert ség sok ro mán ren de zô nek biz to sít 
az el kö vet ke zôk ben mun ka le he tô sé get a vas füg -
göny nyu ga ti ol da lán.

1. 3. A meg szi go ro dó cen zú ra 1971–1977 
 

 Aren de zôi szín ház és a cen zú ra össze tû zé sei ben 
az 1971-es év hir det gyôz test, ter mé sze te sen 
a cen zú ra sze mé lyé ben. A Ce auses cu há zas pár 

Kí ná ban és Észak- Ko reá ban tett lá to ga tá sa után 
1971 jú liu sá ban meg hir de ti a „kul tu rá lis for ra dal -
mat”, azaz a Ja vas la tok[at] a párt ta gok és mun ká sok 
po li ti kai-i deo ló giai te vé keny sé gé nek job bí tá sá ra, marxis -
ta-le ni nis ta ne ve lé sé re. A „Jú liu si té zi sek” né ven el -
hí re sült ren del ke zés ben a dik tá tor vissza tért a szo -
cia lis ta rea liz mus kö ve tel mé nyé hez, ki hang sú lyozta 
a párt sze re pét az élet min den te rü le tén, és meg til -
tot ta a nyu gat tal va ló kap cso lat tar tást, a ro mán szo -
cia lis ta va ló sá got ne vez ve meg az egyet len for rás -
ként, amely bôl az ér tel mi ség és az al ko tók ins pi rá -
lód hat nak.34 Az in téz ke dé sek az or szág vissza té ré -
sét je len tet ték a sztá li ni idôk be li el zárt ság hoz, a 
nyu gat tal va ló kap cso lat tar tás, a nyu ga ti ér tel mi sé -
gi élet hez és mû vé sze ti hez va ló fel zár kó zás tel jes 
el le he tet le ní té sét. Szín há zi té ren a „Jú liu si té zi sek” 
el sô al kal ma zá sa az 1972/73-as éva dot nyi tó A revi -
zor elôadá sá nak pél dát sta tuá ló be til tá sa volt. 

Pin ti lie ek kor már túl volt egy be til tott filmen. 
A Re con sti tu i rea (Új ra ját szás) egy ha lál eset tel végzô -
dô kocs mai ve re ke dés nek az ügyész ség ál ta li újra -
 ját sza tá sa, hogy ne ve lô cé lú filmet ké szít se nek be -
lô le. En nek ap ro pó ján Pin ti lie a fennál ló rendszer 
ke mény kri ti ká ját fo gal maz za meg, be leért ve a szo -
cia lis ta rea liz must is: az egy sze ri ren de zô mi li cis ta 
ar ra ints ru ál ja a két fiút az ivá szat je le ne té ben, hogy 
„pont úgy csi náld, ahogy tör tént. Össze tör ted a po -
ha rat? Törd össze a po ha rat! Éne kel tél? Éne kelsz, 
elv társ! A szi fon. Hát törd össze a szi font! De, figyelj 
ide, ne kem ne utá nozz, vagyis ne csi nálj úgy, mintha. 
Tel jes lel ked bôl törd össze a szi font! De ne ordíts 
itt, mint va la mi bo lond. De túl erôt len se le gyél. Ne -
 kem pont úgy csi náld, mint az élet ben. Nem olyan, 
mint az élet ben – el ron tot tad a filmem. Úgy csi -
náld, ahogy mi mond juk. Mert eb ben az ál lam pén -
ze van, ez ne ve lô film, en nek van ér tel me!”35 A Re -
con sti tu i re at né hány vi dé ki ve tí tés után be tiltották. 

A re vi zor ban Pin ti lie egyér tel mûen a Ce ausescu-
 re zsi met ál lít ja a iró niá ja cél pont já ba. Már az alap -
szi tuá ciót úgy ma gya ráz za a szí né szek nek, hogy 
kép zel jék el, a dik tá tor egy kül döt té nek ér ke zé sé -
rôl sze rez nek tu do mást. Hlesz ta kov fo gad ta tá sá nak 
je le ne té ben ke nye ret és sót ad a szí né szek ke zé be, 

34 Vö. a 2006-os Tismáne a nu- je len tés http://www.cor ne li u- co po su. ro/u/m/ra port_final_cadcr.pdf (2012. ja nuár 18.) 
35 Lásd http://www.y o u tu be. com/watch?v=iP0V6h QI WyU&fe a tu re=re la ted (2012. ja nuár 18.)
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mint az a va ló ság ban szo kás volt a Ce auses cu- há -
zas pár vi dé ken tett lá to ga tá sa i kor. A ha ta lom prak -
ti káit a To ma Ca ra giu ál tal ala kí tott pol gár mes ter 
fi gu rá ján ke resz tül mu tat ta meg, Hlesz ta ko vot 
(Virgil Ogásanu) pe dig ör dö gi fi gu rá nak áb rá zol ja, 
aki nek dé mo ni sá ga a min dent le gyû rô, ra cio ná li -
san szin te fel fog ha tat lan mér té kû kö zép sze rû sé gé -
ben van. Az elôadás vé gén az ál-re vi zor je len ti be 
a re vi zor ér ke zé sét, ez zel meg nyit va a be fe je zést egy 
vég te len is mét lô dés le he tô sé ge fe lé.36 

Na gyon ke vés, amit a há rom elôadást megért 
pro duk ció ról utó lag meg tud ha tunk. Pin ti lie, szá -
mít va a be til tás ra, a fôp ró ba hé ten né zôk elôtt dol -
go zott, így az elôadás szám hoz ké pest so kan lát ták 
A re vi zort, és a be mu ta tó nap já ra ké szen áll tak a di -
csé rô kri ti kák, hogy ele jét ve gyék a tá ma dá sok nak. 
Ezek az írá sok azon ban – pél dául Ana Blan di a na, 
Ma tei Cáli nes cu cik kei a România Li te rarában37 – 
ket tôs be széd mó dot hasz nál nak, hi szen ne kik 
maguk nak is át kel lett csúsz niuk a saj tó cen zú rán, 
ezért sem a leírás ban, sem az ér tel me zés ben nem 
le het tek pon to sak. Az elôadás ról va ló be széd, amely 
a szín ház tör té ne ti ká non ba be vo nul va megôriz het -
né az efe mer je len ség le nyo ma tát, Pin ti lie ese té ben 
csak a be til tást re giszt rál ja. A szá zad má so dik fe lé -
nek leg hí re sebb ro mán elôadá sa így va ló ban meg 
nem tör tént té lett. 

A cen zo rok en ge dé lyez ték az elôadás 1972. 
szep tem ber 23-i be mu ta tá sát an nak el le né re, hogy 
Pin ti lie nem volt haj lan dó fi gye lem be ven ni a vizio -
ná lás után tett meg jegy zé sei ket. A há rom nap pal 
ké sôb bi, má so dik elôadást azon ban meg néz te a 
szov jet nagy kö vet, aki tud ta: Moszk vá ban ke vés sel 
ko ráb ban til tot tak be egy Re vi zort, mert Brezs nyev-
 kri ti kát lát tak ben ne. Az ak kor már évek óta fe szült 
szov jet-ro mán vi szony miatt ez ön ma gá ban ele gen -
dô ok lett vol na, hogy Go golt ne en ged jék szín pad -
ra. Az elôadást en ge dé lye zô egyik cen zor, Ion Brad 
1998-ban kö zölt visszaem lé ke zé se sze rint a be til -
tás ban fon tos sze re pet ját szott né hány cen zor ként 
is te vé keny ke dô fruszt rált ér tel mi sé gi, drá ma író, 
akik fél té ke nyek vol tak az elôadás si ke ré re.38 

Pin ti lie éh ség sztrájk ba kez dett, egyet len elôadást 
kért még, s nem tud ha tó, miért, de ké ré se tel je sült, 
sor ke rült a har ma dik, egy ben utol só Re vi zor ra. 
A be til tás va lós okait ne héz fel fej te ni, lé vén, hogy 

a cen zú ra ezút tal sem fo gal maz egye ne sen. A hi va -
ta los párt lap, a Scânteia (Szik ra) két nap pal ké sôbb 
köz li, és a rá dió ban is beol vas sák a köz le ményt, mi -
sze rint a kul túr mi nisz té rium a beér ke zett né zôi 
pana szok miatt kö te les sé gé nek tart ja le ven ni a mû -
sor ról az elôadást, amely a nagy drá ma író „megcsú -
fo lá sa”. Pin ti li ét be hív ták, hogy meg gyôz zék, változ -
tas sa meg a ren de zé sét, majd miu tán visszauta sítot -
ta a „le he tô sé get”, ôt a szín pad tól, a ve le szolida ri -
zá ló Ci u lei-t az igaz ga tás tól til tot ták el. A rend kí vü li 
mó don nagy nyil vá nos ság elé tárt köz le mény ben 
azon ban egyi kü ket sem em lí tik meg. Ne vük el hall -
ga tá sa mind járt el sô perc tôl el kez dô dött, s a ro mán 
közélet bôl és köz tu dat ból va ló mie lôb bi ki tör lé sük 
ér de ké ben út le ve let is kap tak. 

1973-ban, ami kor Pin ti lie el hagy ja az or szá got, 
And rei Ser ban és Vlad Mu gur már két éve hiá nyoz -
nak a ro mán szín pa dok ról. Ugyaneb ben az év ben 
emig rál Ra du Pen ci u les cu és Da vid Es rig, mind ket -
ten A re vi zor, il let ve sa ját elôadá saik be til tá sa okán. 
Li viu Ci u lei „csak” 1980-ban kö ve ti ôket. A ro mán 
szín há zak és szí ni is ko lák az el kö vet ke zô két év ti -
zed ben ren de zô és ta nár nél kül ma rad nak, ami an -
nál is le han go lóbb, mi vel utó lag tud ha tó: a fel so -
rol tak mindegyi ke si ke res ren de zô vé és meg be csült 
mes ter ré, is ko la a la pí tó vá lett nyu ga ton. 

 
2. A lát ha tat lan cen zú ra 1977–1989 

 

 APin ti lie -e lô a dást be til tó köz le mény elô re jel zi 
azt a stra té giát, amely 1977-tôl hi va ta los sá vá -
lik: a de mok rá cia lát sza tá nak fenn tar tá sa ér -

de ké ben a cen zú ra a nép aka rat, a köz vé le mény 
mögé bú jik. Hogy vég képp szá mon kér he tet len né 
vál jon, 1977-ben fel szá mol ták a Fô igaz ga tó sá got 
és a me gyei ki ren delt sé ge ket, és a kul tu rá lis élet 
szer ve zé sé nek, el lenôr zé sé nek min den as pek tu sa a 
kul túr mi nisz té rium ha tás kö ré be ke rült át. A cen -
zú ra, pa pír for ma sze rint, meg szûnt. Gya kor la ti lag 
erô sebb lett, mint va la ha, és kö vet he tet le nebb. 

A Fô igaz ga tó ság exp li cit, lát vá nyos te vé keny sé -
gé nek csök ken té sé re tett el sô ja vas lat 1964-ben 
szü le tett meg.39 Rész ben sa ját ko ráb bi tel je sít mé -
nye hang sú lyo zá sa ér de ké ben a Fô igaz ga tó ság úgy 
vé le ke dett, „át ne ve lô” mun kás sá guk ered mé nyes 
volt, és bi zo nyos te rü le te ken nincs szük ség olyan 

36 Vö. Pin ti lie és a kor tár sak be szá mo ló ja az elôadás ról, in. Pin ti lie, 2003: 8–29. 
37 Vö. Pin ti lie, 2003: 18–19. 
38 Pin ti lie, 2003: 16. 
39 Vö. Ma lita, 2009b: 121. 
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erôs felügye let re, mint ad dig. Elen ged he tô nek gon -
dol ták, pél dául a szín há zak mun ká já nak felügye -
le tét, amely nek irá nyí tá sát amúgy is el vé gez te a kul -
túr mi nisz té rium. A tu laj don kép pe ni cél a Fô igaz -
ga tó ság ról kiala kult kép ja ví tá sa lett vol na, és a cen -
zor és a tár su la tok nyil vá nos, di rekt ta lál ko zá sá nak 
el ke rü lé se a vi zio ná lá sok al kal má val. Az ak ko ri ja -
vas la tot azon ban a párt ve ze tés még el ve tet te, hogy 
más fél év ti zed del ké sôbb úgy je lent se be, mint va -
la mi mi ni for ra dal mat, rö vid idô re meg té veszt ve a 
köz vé le ményt. 

A ké sôb biek ben a ha ta lom mé gin kább tar tózko -
dott a lát vá nyos ak ciók tól, mint a már be mu ta tott 
elôadás be til tá sa, ehe lyett in du lás ból ne he zeb ben 
és ke ve sebb da ra bot en ge dé lye zett, és „meg gyô -
zôbb” volt az al ko tók át ne ve lé sé ben, az ön cenzú ra 
erô sí té sé ben. Az ideo ló giai rend ôr ség sze re pét, 
ahogy a Fô igaz ga tó ság ne vez te ma gát a hat va nas 
évek ben, 1977 után in for má li san az ál lam biz ton sá -
gi szerv ve szi át, ez zel vé get vet ve an nak az il lú zió -
nak is, hogy a cen zú ra ha tá ro za tai esztétikai meg -
 fon to lás ból ered nek. A dön tés köz lé se ezután ki zá -
ró lag szó be li,40 így a til tás el len nem le het óvást 
emel ni, és miért jei egy re ke vés bé tisz ták, idôn ként 
az ir ra cio ná lis ha tá rait sú rol ják: pél dául, olyan ba -
ná lis sza va kat hú zat nak ki, mint „ká vé”, „hús”, „hi -
deg” vagy „sö tét ség”, mert fel for ga tó nak mi nô sül -
nek, elôb biek, mert hiány cik kek, utób biak, mert 
na gyon is je len va lók.41 A nyolc va nas évek ben mind 
na gyobb te ret kap nak a ha tal mi visszaélé sek, il letve 
kiala kul azok nak a kö re, akik a párt nak tett „el len -
szol gál ta tá sok” fe jé ben va la mi vel na gyobb sza bad -
ság hoz jut nak. A komp ro misszum le he tô sé gé vel élni 
tu dó mû vé szek a rend szer ideá lis te remt ményei. 

 
3. Az el lenál lás 

 

 1981 -ben Len gyelor szág ban a szük ség ál -
la pot be ve ze té se után a szí né szek 
visszauta sí tot ták, hogy meg je len je nek 

a té vé ben és a rá dió ban. A or szág ban mû kö dô 
egyet len, hi va ta los adó ugyanis a szük ség ál la pot 
be ve ze té sé nek jo gos sá gát bi zony ga tó adá so kat kö -
zölt, amellyel a szí né szek (sem) ér tet tek egyet, és a 
sze rep lé sek el nem vál la lá sá val az adó egész mû -

kö dé sét el le he tet le ní tet ték. Bi zo nyít ha tó tör vény -
sze gés nem tör tént, a ha ta lom nak mégis szem be -
sül nie kel lett a szo li da ri tás (és a Szo li da ri tás) erejé -
vel (azt fel té te lez ték ugyanis, hogy a boj kott mögött 
a több mil liós tag lét szá mú szak szer ve zet, a len gyel 
el lenál lás Lech Wa le sa ál tal ve ze tett leg fon to sabb 
szer ve és az an nak ré sze ként mû kö dô szín há zi szak -
szer ve zet állt).42 

A tár sa dal mi en ge det len ség nek eh hez ha son ló, 
még oly passzív-ag resszív for má já val sem ta lál koz -
ni a ro mán kom mu niz mus évei ben. A szín há zi em -
be re ket tö mö rí tô szer ve zet, az ATM kez det tôl rend -
szer hûen mû kö dött, és ra gasz ko dott a pri vi lé giu -
mok hoz, szak mai elô nyök höz, amely hez cse ré be 
tag jait jut tat ni tud ta. Az írók két ka te gó riá ra osz -
lot tak, a hall ga tást vá lasz tók ra és a ket tôs be szé det 
mû ve lôk re. Az öt ve nes évek ben a de ji ter ror ha tá -
sá ra so kan vá lasz tot ták a hall ga tást, egyelô re nem 
annyi ra a tu da tos el len sze gü lés stra té giá ja ként, ha -
nem a hely zet tel szem be ni te he tet len ség bôl. Kér -
dés, hogy az ön cen zú rát egyál ta lán ne vez het jük-e 
el lenál lás nak. Ké sôbb so kan, akár a pár be széd le -
he tô sé gé nek és a rend szer be lül rôl tör té nô meg vál -
toz ta tá sá nak utó piá já tól ve zé rel ve, akár po li ti kai 
op por tu niz mus ból, meg pró bál tak vál lal ha tó komp -
ro misszum ra jut ni a párt ideo ló giá val, ami a hat va -
nas évek felügyelt sza bad sá gá ban gyak ran mû kö -
dött is, és kiala kult a pri vi le gi zált írók kö re, akik -
nek együtt mû kö dé sü kért cse ré be még az ál-bá tor 
rend szer kri ti ka is el néz he tô volt.43 Ve lük szem ben 
so ra koz tak a til tott szer zôk, aki ket jobb eset ben rö -
vid úton kiuta sí tot tak az or szág ból, rosszabb eset -
ben be bör tö nöz tek, vagy fo lya ma to san ki hall gattak, 
zak lat tak, bán tal maz tak. A meg tûrt el len zék közép -
ka te gó riá ja (mint a ma gyaror szá gi Aczél György-
fé le tilt-tûr-tá mo gat rend szer ben), akár csak a rend -
szert ki ját szó, sza bo tá ló al ter na tí vok és a sza mizdat-
 ki ad vá nyok tel je sen hiá nyoz tak. A Nagy vá ra don 
szer kesz tett El len pon tok össze sen nyolc szá mot, hat 
hó na pi mû kö dést ért meg, mie lôtt szer kesz tôit a 
cen zú ra le lep lez te és kiuta sí tot ta vol na. A sza mizdat 
Kiál tó Szó 1988-ban szü le tik meg, és a szer kesz tett 
anyag ki csem pé szé se, majd a nyom ta tott, sok szo -
ro sí tott lap vissza csem pé szé se olyan ne héz sé gek -
kel jár, hogy nem si ke rül szá mot te vô ol va só hoz el -

40 Ma ri an Po pes cu sze rint ez a vál to zás fo ko za to san tör té nik meg a „Jú liu si té zi sek” után. Vö. Po pes cu, 2004: 122. 
41 Vö. Ma lita, 2009a 
42 Hüb ner, 1992: 109–111 
43 Vö. Ma lita, 2009b: 248. Eu gen Bar bu, Ad ri an Páunes cu, Au rel Ba ran ga, Paul Eve rac mû vei men te sül tek a cen zú ra-kö te -

les ség alól, ôk di rekt kap cso la tot tar tot tak fenn a párt ve ze tés sel.
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jut nia. E ket tôn kí vül a kom mu nis ta Ro má niá ban 
a sza miz dat- je len ség is me ret len ma radt.44 

E dol go zat ke re teit és a dol go zat írói tör té né szi 
ka pa ci tá sát meg ha lad ja an nak fel mé ré se, hogy a ro -
mán cen zú ra és ál lam biz ton ság ho gyan tu dott 
„pon to sabb” és mód sze re sebb len ni, mint a ke le ti 
blokk más dik ta tú rái, pél dául a meg szállt Len -
gyelor szág vagy, hogy mennyi ben kü lön böz tek az 
egyes dik ta tú rák alatt élô em be rek. A kér dés fel ve -
tés cél ja nem a szá mon ké rés, ha nem a kons ta tá lás: 
a kom mu nis ta, fô leg a Ce auses cu- fé le párt ve ze tés 
nem csak a hi va ta los ro mán szín ját szá son vá gott 
eret, ha nem a kô szín há zon kí vü li ként ér tel me zett 
al ter na tív moz gal mak meg szü le té sét is el le he tet le -
ní tet te. Nem ala kul tak ki az olyan vi dé ki gó cok, 
mint Ka pos vá ron Zsám bé ki Gá bor, Szol no kon Szé -
kely Gá bor szín há za, Sze ge den a Pa ál Ist ván ál tal 
ve ze tett egye te mi szín pad, vagy Len gyelor szág ban 
a temp lo mok ban meg hú zó dó al ter na tív szín há zi 
moz gal mak. Leg fel tû nôbb hiány a la kás szín há za -
ké, amely je len ség Ro má niá ban meg sem szü le tett, 
holott nem csak a ma gyaror szá gi pu ha dik ta tú rá ban, 
ha nem a meg szál lás alatt lé vô Cseh szlo vá kiá ban és 
a szük ség ál la pot alatt ál ló Len gyelor szág ban is vi -
rág zott. Az ok a ma gán te rek be is be fu ra ko dó ál -
lam biz ton sá gi meg fi gye lô kön és az elô re ve tí tett 
meg tor lá so kon (ma gya rán a le hall ga tás tól va ló ál -
lan dó fé lel men) túl ab ban is ke res he tô, hogy a ki -
he lye zé sek in téz ke dé sé vel, va la mint az úgy ne ve -
zett zárt vá ro sok rend sze re ál tal a ha tó sá gok ad mi -
niszt ra tív in téz ke dé sek kel tud ták aka dá lyoz ni a 
poten ciá li san ve szé lyes szak mai tö mö rü lé sek kiala -
ku lá sát.45 A hu szon két mil lió la ko sú és 240.000 
négy zet mé ter alap te rü le tû or szág ban, amely ben a 
nagy vá ro sok egy más tól vi szony lag tá vol es nek, és 
ne héz kes köz tük az át já rás (a szán dé ko san bo nyo -
lult vo nat-me net rend és az üze ma nyag kor lá to zás 
miatt), az erôk könnyen szét szó ród tak. 

A len gyel szín há zi el lenál lás tör té ne tét megíró 
Zyg munt Hüb ner sze rint a la kás szín ház az el rej -
tôzô összees kü vés és a túlélés szín há za, amely min -
dig a kül sô meg szál lás alatt üti fel a fe jét az zal a cél -
lal, hogy a sa ját kul tu rá lis ér té ke ket át ment se. Ha 
ezen a gon do lat me ne ten in du lunk el, ak kor fel te -
vô dik a kér dés, miért nem ala kult ki a je len ség a 
het ve nes-nyolc va nas évek Er dé lyé ben sem, ahol 

pe dig a Ce auses cu- fé le ki sebb ség po li ti ka bel sô el -
len ség ként ke zel te a ma gya ro kat. A fent már el foga -
dott ál ta lá nos vá la szok mel lett meg koc káz tat ha tó 
egy má sik, a kö zön ség kol lek tív pszi cho ló giá já ból 
kiin dul va. A ro má niai ma gyar szín ház nak a minden -
 fé le meg kö té sen és til tá son túl volt egy le vá laszt ha -
tat lan adu ja: a több sé gi kö zeg ben élô ki sebb ség 
nem ze ti és kul tu rá lis önazo nos sá gi gya kor la ta a 
nyil vá nos (a szín pa don tör té nô) nyelv hasz ná lat 
által. Ezt a fel té te le zést megerô sí ti az a tény, hogy 
1989 után az er dé lyi szín há zak né zô szá ma oly 
drasz ti ku san esett vissza, hogy az nem ma gya ráz -
ha tó pusz tán a té vé és más újon nan meg je le nô szó -
ra ko zá si le he tô sé gek el szí vó ha tá sá val. Mond hatni, 
a ma gyar elôadá sok a szín re vitt da rab tar tal má tól 
füg get le nül kul tu rá lis de monst rá ció nak szá mí -
tottak, és így va la me lyest pó tol ták a hi va ta los sá got 
meg ta ga dó, il le ga li tás ba vo nu ló szín há zak el lenálló 
sze re pét. 

Fon tos azon ban az is, hogy mi lyen da ra bok ke -
rül tek szín re. A dol go zat író óva tos fel té te le zé se – 
me lyet az er dé lyi szín há zak ko ra be li re per toár já -
nak és saj tó vissz hang já nak vizs gá la ta kell, hogy kö -
ves sen –, hogy a pa ra bo lák ban fo gal ma zó da ra bok, 
gon do lok itt kü lö nö sen Sü tô And rás a het ve nes 
évek ben be mu ta tott tri ló giá já ra, hoz zá já rul tak a 
rend szer fenn tar tá sá hoz, amennyi ben a ma guk me -
ta fo ri kus, bur kolt meg fo gal ma zá sai ál tal al kal mat 
szol gál tat tak a rend szer kri ti ka nyil vá nos gya kor la -
tá ra, és így elég té telt ad tak a né zô nek – in nen a 
„szep lô te len Er dély” oly ve he men sen vé dett il lú -
zió ja is. Ezek a da ra bok a rend szer biz ton sá gi sze -
lep je ként mû köd tek, ame lyen ke resz tül a nö vek vô 
tár sa dal mi fe szült ség bôl, elé ge det len ség bôl épp 
annyi tá vo zott, amennyi a za var ta lan to vább mû kö -
dés hez szük sé ges volt. Vissza tér ve te hát a po li ti kus 
szín ház a dol go zat ele jén leírt ér tel me zé sé hez, ezek 
az elôadá sok ko ránt sem sza bo tál ták a rend szert, 
ha nem hoz zá já rul tak an nak fenn ma ra dá sá hoz. 

Ro má niá ban azt a faj ta va lós el lenál lást, amit a 
ha ta lom és az el len zék ideo ló giai el vá rá sai nak egy -
han gú fi gyel men kí vül ha gyá sa je lent, a kü lön bö -
zô kép zô mû vész-cso por tok ál tal mû velt ak ciók ban 
ke res het jük. Mi vel a kul túr mi nisz té rium nem is -
mer te (el) az ak ció mû vé szet mû fa ját, az ef fé le meg -
nyil vá nu lá sok ti lo sak vol tak, és szó ba sem jött 

44 Vö. Gyôrffy Gá bor, 2006; Két er dé lyi sza miz dat kiad vány ról, Ko runk, 2006/10. http://epa .oszk. hu/00400/00458/00118/ 
1862.html (2012. ja nuár 18.) 

45 Ro má niá ban ti zen négy nagy vá ros – Bu ka rest, Bras só, Ma ros vá sár hely, Ko lozs vár, Te mes vár stb. – volt zárt vá ros, ezekbe 
csak hi va ta li ki he lye zés sel vagy ala pos csa lá di in dok kal le he tett be köl töz ni.
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a kép zô mû vé szet hi va ta los te rei ben, ga lé riák ban, 
il let ve a nagy nyil vá nos sá gú he lye ken, pél dául utcá -
kon va ló lét re ho zá suk. A te mes vá ri Sig ma cso port, 
a ma ros vá sár he lyi MA MÜ, vagy a ma gát ké sôbb 
ET NÁ- nak ne ve zô, a sep si szent györ gyi Ba ász Imre 
és Ütô Gusz táv kö ré cso por to su lók min den eset -
ben olyan te re ket vá lasz tot tak ak cióik meg va ló sí -
tá sá ra, ame lyek „ha szon ta lan sá guk nál” fog va tár sa -
dal mon kí vü liek: tömb há zak te te jét, er dei tisz tá so -
kat, szán tó föl de ket.46 Ezek nek a te rek nek a gyak -
ran land -ar tos bir tok ba vé te le kü lö nö sen ér de kes, 
hi szen „ár tat lan”: hasz ná la tuk kal az al ko tók nem 
fosz tot ták meg a ha tal mat sem mi tôl, mint tet ték 
vol na, ha mond juk, átala kí ta nak egy szo cre ál szob -
rot. Ma ga a tér vá lasz tás mód ja azon ban pon to san 
azt a lé pést je len tet te, ame lyet a dik ta tú ra le he tet -
len né akart ten ni: a párt ideo ló gia di men zió já ból 
va ló ki lé pést. (A gon do lat me net to váb bi kér dé se, 
hogy ezek az ak ciók, a per for mansz és hap pe ning 
nyil ván va ló szín ház sze rû sé gén túl mennyi re ér tel -
mez he tôk po li ti kus szín há zi meg nyil vá nu lás ként.) 

 
4. A rend szer vál tás után 

 

 Acen zú ra hosszú tá von nyil ván va ló ne ga tív kö -
vet kez mé nyei kö zül fen nebb szó esett már az 
emig rá ló ren de zôk rôl. Il lú zió vol na azt hin ni, 

hogy ma, húsz év vel a rend szer vál tás és negy ven 
év vel az emig rá lá suk után, ami kor Pin ti lie filmjeit 
már sza bad le ve tí te ni, Ci u lei is mét ren de zett a 
Buland  ra szín pa dán, ha lá la elôtt Mu gur több je len -
tôs elôadást ho zott lét re Ko lozs vá ron és Cra i o ván, 
Ser ban né hány éve rend sze re sen dol go zik ro má -
niai szín há zak ban, Pen ci u les cu pe dig több al ka -
lom mal tar tott work sho pot fiatal szí né szek nek, 
hogy te hát ma, ezek kel a „vissza hí vá sok kal” be le -
het ne pó tol ni azt a húsz év nyi lég üres te ret, amit a 
dik ta tú ra utol só két év ti ze de je len tett. Jel leg ze tes 
az a szin kó pa, amely a nyu ga ti szín há zi köz be széd 
és a ro má niai szak mai írá sok közt mu tat ko zik, hisz 
míg elôb bi a ro mán szín ház ra mint ér vé nyes „márka -
 név re” gon dol, ami kor Ci u leit, Ser bant em lí ti, ad -

dig a ro mán kri ti ka a szín ház tör té net ré sze ként tár -
gyal ja ôket, il let ve hang sú lyoz za az idô be li táv la tot 
ak kor is, ha épp egy mai ro má niai mun ká ról ejt 
szót. A ro mán szín ház le gen dás ren de zôi mun kás -
sá guk ja vát kül föl dön hoz ták lét re, ott sze rez ték 
nem csak hír ne vük, de szak mai szo cia li zá ló dá suk 
is el vá laszt ha tat lan at tól a kö zeg tôl, amely be fogadta 
ôket. A leg lát vá nyo sabb pél da er re az ógö rög nyel -
ven elôadott Az an tik tri ló gia, amely hez Ser ban a 
Nem zet kö zi Szín há zi Ku ta tó köz pont tal, Pe ter 
Brook irá nyí tá sa alatt lét re ho zott Org hast cí mû 
elôadás ból ka pott ins pi rá ciót, bá to rí tást. Ha le het -
sé ges is vol na a szín ház és a ren de zés te rén nem -
ze ti sa já tos ság ról be szél ni, a het ve nes évek emig -
ráns ro má niai ren de zôit ak kor is két sé ges, hogy be 
tud nánk so rol ni. 

A mai ro mán szín ház szak mai lag kon szo li dált 
irány adói a het ve nes évek ben kap ták szak mai fel -
ké szü lé sük, és a leg szi go rúbb dik ta tú rá ban vol tak 
sa ját stí lu su kat a cen zú ra aka dá lyait ke rül get ve 
kiala kí tó pá lya kez dôk. Ese tük ben ma két tí pust kü -
lön böz tet he tünk meg. A je len pil la nat ban leg több 
UNI TER- díj jal bí ró Mi hai Mániutiu ren de zé sei (de 
so rol hat nánk ide a ve le egy ge ne rá ció ba tar to zó 
Tom pa Gá bort, Vic tor Io an Frun zát, Ale xand ru 
Dabi ját is) sa ját ön mû kö dô for ma ká non ja is mét -
lôdô meg nyil vá nu lá sai. Elôadá sai rög zí tett ele mek -
kel ope rál nak, és her me ti ku san zárt rend szert al -
kot nak, amely tel je sen füg get len a szín há zi és tár -
sa dal mi kon tex tus tól, amely ben lét re jön. Mániutiu 
ké sei vá la sza a ko ráb bi kény sze rû ideo ló giai el kö -
te le zett ség re: a tel jes tár sa dal mi ér zé ket len ség. 

Más fe lôl ta lál juk azok nak az al ko tók nak a so -
rát, akik kép te le nek el sza kad ni a ’89 elôt ti kon tex -
tus tól. Ion Ca ra mit ru, aki mint a Nem ze ti Szín ház 
igaz ga tó ja, az UNI TER el nö ke és volt kul túr mi nisz -
ter a ro mán szín há zi élet egyik leg fon to sabb sze -
mé lyi sé ge, a nyelv megôr zé sé ben és az el lenál lás -
ban lát ja ma a Nem ze ti felada tát.47 Ale xand ru Toci -
les cu kom mu nis ta-so ro za ta az el múlt rend szer pa -
ró diá ját ál lít ja szín pad ra, sa ját hit val lá sa sze rint 
kri ti kai cél zat tal.48 Ezek az elôadá sok azon ban 

46 Bô veb ben lásd Ütô Gusz táv Ak ció mû vé szet 1978 és 1998 kö zött Er dély ben cí mû írá sát http://www.er de lyi mu ve szet. ro/ 
003sz/3pe ru to.htm (2012. ja nuár 18.) 

47 A ki je len tés 2010. ja nuár 29-én hang zott el a bu da pes ti Nem ze ti Szín ház ban tar tott kon fe ren cián, ame lyen a vi seg rá di 
or szá gok és né hány szom szé dos ál lam Nem ze ti Szín há zai nak ve ze tôi ta lál koz tak a Nem ze ti Szín ház 21. szá zad ban betöl -
ten dô felada tai nak kö zös meg be szé lé sé re. 

48 O zi din viata lui Ni co lae Ce auses cu (Ni co lae Ce auses cu éle té nek egy nap ja) – Kis Szín ház, 2005; Co me dia rosie (Vö rös 
komé dia) – Nem ze ti Szín ház, 2006; Eli za ve ta Bam (Je li za ve ta Bam) – Bu land ra Szín ház, 2007; Ca sa Zo ikái (Zoj ka la kása) – 
Ko mé dia szín ház, 2009
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nosz tal gi ku sak és ön csa lók, dög lött orosz lán ra cé -
loz nak, ugyanak kor ar ra ala poz zák ha tá suk, hogy 
a kö zön ség felis me ri a szín pa don egy ko ri éle té nek 
ele meit. Vi szont sem mi ben nem já rul nak hoz zá a 

kom mu niz mus kol lek tív tár sa dal mi fel dol go zá sá -
hoz, nem cél juk a múlt tal és az ab ból kö vet ke zô je -
len nel va ló szem be né zés. Nem tesz nek fel kér dé -
se ket, ha nem meg nyug ta tó vá la szo kat ad nak.
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