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LE XI KON AZ ER DÉ LYI KÉK MA DÁR RÓL 
ÉS EGYÉB KÖZ HASZ NÚ SZÍN HÁ ZI ESMERETEKRŐL

Kö tő Jó zsef: Szín ját szó sze mé lyek Er dély ben (1919–1940). Köz hasz nú esme -
retek tá ra, Polis Ki adó, Ko lozs vár, 2009, 246 ol dal

Az er dé lyi szín ház le gyen „er dé lyi, ma gyar és egye te mes” – tűz te ki a le he -
tet len ál lan dó ost ro mát je len tő célt a két vi lág há bo rú kö zöt ti er dé lyi ma gyar
ki sebb sé gi lét ve ze tő sze mé lyi sé ge, gróf Bánffy Mik lós. En nek az er dé lyi, ma -
gyar és egye te mes szín há zi vi lág nak a sze mé lyi sé gei, je len sé gei, jel leg ze tes -
sé gei ke rül nek el ér he tő, ké zi köny vi kö zel ség be Kö tő Jó zsef leg újabb kö te té -
nek kö szön he tő en.

A kö tet ere de ti leg le xi kon nak ké szült, az ed di gi pró bál ko zá sok ki egé szí -
té sé nek, szin te ti zá lá sá nak. Az 1929–1931-ben meg je lent Schöpflin Ala dár-fé -
le Ma gyar Szín mű vé sze ti Le xi kon volt az el ső kí sér let, amely meg pró bált át fo -
gó ké pet ad ni a Tri a non utá ni ma gyar szín ját szás ról, an nak ha tá ron túl ra ke -
rült ré sze i vel együtt, vi szont mi vel for rá sa i ban Tri a non előttre nyúlt vis  sza,
nem nyúj tott (nem nyújt ha tott) tel jes ké pet. Az utol só ilyen jel le gű mun ka,
Szé kely György Ma gyar Szín ház mű vé sze ti Le xi ko na, jó val ké sőbb, 1994-ben lá -
tott nap vi lá got Bu da pes ten, de meg fe le lő elő ta nul mány ok hi á nyá ban meg le -
he tő sen hi á nyos ra si ke rült, ami az er dé lyi szín ját szás tár gya lá sát il le ti. Kö tő
Jó zsef tá masz ko dik mind ezek re, és elő sza vá ban meg em lí ti az ed di gi er dé lyi
ös  sze fog la ló kat is a té má ban, Kán tor La jos és Kö tő Jó zsef köny vét, az Enye -
di Sán dor-kö te te ket, il let ve a kü lön bö ző le xi ko nok vo nat ko zó szó cik ke it is,
ame lye ket fel hasz nált mos ta ni mun ká já ban. Az em lí tett kö te tek is me re té ben
nyu god tan ki je lent het jük, hogy Kö tő Jó zsef nek si ke rült újat hoz nia a ku ta tott
te rü le ten, újat és mást is, úgy az in for má ci ók szint jén, mint a ku ta tás mód -
szer ta nát, a fel dol go zás mű fa ját te kint ve. 

A szer kesz tő-szer ző sa ját be val lá sa sze rint is a mű túl nőtt a le xi kon mű fa ji
ha tá ra in. A fel hasz nált for rá so kat te kint ve ez nem is tör tén he tett más ként.
A kö tet meg írá sát ugyan is több év ti zed nyi saj tó ku ta tás, ro mán és ma gyar le -
vél tá ri anya gok át né zé se, ha gya té kok át bön gé szé se előz te meg. Ku ta tá sai so -
rán ta nul mányt ta nul mány ra, köny vet könyv re épí tett, cé du lát – fel hasz nál -
tat és fel nem hasz nál tat egy aránt – cé du lá ra hal mo zott, s így az ap ró mo za -
i kok egy más hoz il lesz té sé ből raj zo ló dott ki e le xi kon.

Eb ből ki fo lyó lag a kö tet egy részt a „szín ját szó sze mé lyek tá ra”, a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti er dé lyi szí né szek pá lyá já nak rész le tes, gyak ran a le xi kon -
ke re te ket mes  sze túl ha la dó is mer te té se. Ugyan ak kor vi szont a le xi kon szó -
cik kei tám pon tot nyúj ta nak a kor szak színházpolitikai tör té né se i nek meg ér -
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té sé hez is, olyan fo gal ma kat is tisz táz nak, ame lyek nél kül nem ért het nénk
meg az adott kor szak szín há zi moz gá sa it. Ezek a szó cik kek azok, ame lyek
leg in kább ki tá gít ják a kö tet fel hasz ná ló i nak kö rét. 

Egy részt a ko ra be li er dé lyi szín ház in téz mé nyi hát te rét tisz táz zák ezek a
cím sza vak (Er dé lyi ma gyar szín há zak, Ko lozs vár ját szó he lyei, Or szá gos Szí -
nész egye sü let és Nyug díj pénz tár, Er dé lyi és Bá ná ti Ma gyar Szí nész Egye sü -
let), más részt a ko lozs vá ri szín ház hoz kap cso ló dó to váb bi mű vé sze ti ágak
(dísz let ter ve zés, ope ra ját szás) hely ze tét is be mu tat ják. Meg rá zó an ér zék le tes
a Ha ta lom vál tás az er dé lyi ma gyar szín ját szás ban cím szó, amely az im pé ri um -
vál tás ha tá sá nak adat sze rű le írá sa mel lett, elő ször is mer te ti na gyobb ol va só -
kö zön ség szá má ra is hoz zá fér he tő en a ko lozs vá ri kő szín ház erő sza kos át vé -
tel ének tör té ne tét. Itt kö vet he tő nyo mon, hogy mind a ma gyar kö zös ség,
mind az új ro mán ve ze tés men  nyi re fon tos sze re pet tu laj do ní tott a szín ház -
nak. A kő szín ház bú csú elő adá sá nak nap ján a szín ház át vé tel ének hí ré re a
kö zön ség zo kog ni kez dett, és nem akar ta el hagy ni a ter met. Er re be nyo mult
a ka to na ság, és pus ka tus sal ver te ki az el len ál ló kö zön sé get. 

Hasz nos, fő ként di dak ti kai szem pont ból a kék ma dár mű faj er dé lyi vo nu -
la tá nak is mer te té se, il let ve pél dák kal va ló alá tá masz tá sa is. A kék ma dár sa já -
tos szín pa di mű faj, mely az 1930-as évek ben je le nik meg Er dély ben, ami kor
a szé kely író cso port tag jai ar ra vál lal koz tak, hogy „az egye te mes em be rit a
he lyi sa já tos ság tu da tos hang sú lyo zá sá val fe jez zék ki” (KÖ TŐ 2009:125); az
irány zat Ta má si mű ve i ben éri el csúcs pont ját.

Kü lön ku ri ó zu ma a könyv nek a több mint 200 szí nész port ré és do ku men -
tum rep ro duk ció, mely nek nagy ré sze ed dig nem volt hoz zá fér he tő, ma gán -
gyűj te mé nyek ben, ne he zen fel lel he tő szak fo lyó irat ok lap jai közt rej tőz kö -
dött. Az il luszt rá ci ós anyag nak kö szön he tő en a le xi kont for ga tó ku ta tó, di ák
vagy egy sze rű en csak ér dek lő dő szá má ra sok kal in kább meg fog ha tó vá, élet -
tel te lí tet té vá lik a Kö tő Jó zsef ál tal cím sza vak ban be mu ta tott er dé lyi szín há -
zi vi lág egyik sze le te. 

Alap könyv e le xi kon, a két vi lág há bo rú kö zöt ti ki sebb sé gi szín ját szás kor -
do ku men tu ma it rend kí vül fon tos volt így, eb ben a pri mer for má ban is hoz -
zá fér he tő vé ten ni, hisz ezek azok a mo za ik da rab kák, ame lyek, ha majd ki e -
gé szül nek a töb bi er dé lyi szín há zat érin tő ré szek kel, egy maj da ni szín ház tör -
té ne ti nagy mo no grá fia alap anya gát nyújt ják.
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