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Tanácskoztak a színházigazgatók fotó: jánossy alíz

H

ini, ki ez a nőcske, aki elnyűtt kötött sap-
kában, sáros tréningnadrágban, gumicsiz-
másan egy zsák száját tartja, miközben 
egy sáros kesztyűs kislány vedréből feketés 

gumókat önt belé? Hát ki más? Én vagyok az, valahol 
Szentsimon környékén, úgy november táján, amikor 
a hetedik, nyolcadik krumpliszedő héten már kezdtük 
elfelejteni a városi fazonunkat és lábunkhoz nőtt a sok-
oldalúan fejlett román szocializmus státus-lábbelije, a 
gumicsizma, a eredeti lábszagú „gumar”. Azért is tartom 
ezt a fényképet kordokumentumnak, mert névtelen ké-
szítője jól belevette a hóharmat-borította barázdákat, a 
dagasztott sarat, az öncélú, esztelen diákkizsákmányolás 
eszközemberét: a villájára támaszkodó brigádost, háttér-
ben pedig azokat a ködbe vesző kiskocsikat, amelyekkel 
az élelmesebb tanárkollégák kísérték a hörgő-krákogó 
autóbuszainkat, hogy csomagtartóikat elcsórt krump-
liszsákokkal megpakolják. Persze, diákjaik segítségével, 
akiknek becsületről, tisztességes munkáról, szülőföldsze-
retetről, hazafiságról és szocialista etikáról szövegeltek 
osztályfőnöki órán, KISZ-gyűlésen, politikai körön!

Mielőtt székelyföldi tanár lettem volna, krumplival 
csak a piacon, az „aprozárban” és a tányéromban találkoz-
hattam, és nem érdemesítettem többre egy szórakozott 
pillantásnál, leszámítva, ha szalmakrumpli formában vett 
le a lábamról illatával. Ditróban azonban igazgatóm azzal 
lepett meg, hogy vegyem át használatra a kiutalt – ha jól 
emlékszem, ötáras – „pityókaföldemet”, amit még aznap 
meg is mutatott. Elődeink már ásták, s mutogatták nagy 
örömmel a „kincset”. Nem tudtam, mire vélni ezt a kul-
tuszt, majdnem elrohantam, amikor lomha mezei egerek 
kerülgették a cipőmet, s ott helyben kiadtam a „birtokot” 

„felébe” a következő szezonra is. A diákok munkával mun-
kára való nevelése akkor még falakon belül zajlott gyári 
„praktika”, műhelymunka formájában, a kollektivisták 
pedig lejre számolt munkanapegységért űzték ősi mester-
ségüket, és utolsó szemig betakarították a termést. Aztán, 
valahol fent valami kibicsaklott, beindult a mezőgazdasá-
gi forradalom is, s jól tudjuk, a forradalmak káoszt, felfor-
dulást, áldozatot, abszurditást jelentenek. Így életünkbe 
bevonult és évekre az ősz trónusára ült a „csíki pityóka”, 
átvette a vezető szerepet „az oktató-nevelő tevékenység 
modernizálásában, az új típusú ember kialakításában”. Mi, 
tanárok letettük a krétát, a diákok a tollat, az igazgató a 
garast, hogy a tervet teljesítjük, és első években egy-két 
hétre, később négy-nyolcra is a szocialista, közös tulajdonú 
föld fiainak, lányainak jobbágyai lettünk. Elfelejtettem, ez 
idő alatt mivel foglalkoztak a kollektivisták, talán a tudo-
mányos brigádok előadásait hallgatták az űrkutatásról, a 
darwini elméletről, mert én azok alatt az átkozott sárgyú-
ró évek alatt durván káromkodó brigádosokon, behúzott 
nyakú, restellkedő agronómusokon, ordibáló aktivistákon 
és igazgatókon kívül más civilt nem láttam a vedres-zsákos 
rongyos iskolasereg közelében.

Már két évtizede annak, hogy egy városi diák ismét 
csak piacon, pulton, tányéron lát krumplit. Ezért, ne-
hogy valakinek valaha újra eszébe jusson ingyenmunkára 
fogni őket bármilyen nemes, autonomista vagy hagyo-
mányőrző célok érdekében! Felidézek néhány komikus-
keserű jelenetet minden őszi pityóka-operettünkből.

– Érdekes, hogy már harmadszor vagy szülés előtt 
éppen krumpliszedéskor – jegyezte meg epésen a diri fia-
tal kolléganőmnek. És sehogy nem tudta sem felmenteni 
osztályfőnöki kötelessége alól, sem helyettesíteni. Pedig 
valamikor ő is szült gyereket, csak igaz, akkor még nem 
járt a mezőre az iskolák népe.

– Ki engedte meg, hogy délben visszainduljatok a 
városba? – ordította kocsijából az igazgató, amikor meg-
látta, hogy már tíz kilométerre vagyunk a várostól, ötre 
a krumpliföldtől.

– A mérnök elvtárs, mert elromlott a krumplipergető! 
– feleltük kórusban. A dühtől kiveresedve kiabálta: – 
Veres kakas meséje! – majd elburrogott, hogy ellen-
őrizze, igazat mondtunk-e neki. Mit nem adott volna, 
ha lett volna másik működő pergető, hogy visszafor-
díthasson!

– Azt hallottam, hülyeséggel foglalkozik a mezőn! 
– vette elő az irodalom szakos főtanfelügyelő az angol 
szakos bukaresti lányt. – A könyv önnek hülyeség? Mert 
én olvastam a mezőn! – válaszolt udvariasan a lány, és 
mindenki ledermedt.

Most mi lesz?! Ó, jaj!
Akkor rögtön semmi, de pár hét múlva jött a forra-

dalom. A Főnök katedrára került, az olvasott lány haza-
ment Bukarestbe. Ma a brüsszeli parlamentben van, és 
– ha krumplipürét eszik – néha eszébe jutunk.

Krumpliszedési 
filmkockák

                FEHÉR-FEKETE FOTÓK (86.) n Váli ÉvaN

úsz éve próbálunk egy színhá-
zi érdekvédelmi szövetséget 
létrehozni, azonban most fo-
galmaztuk meg azokat a közös 

érdekeket, amelyekért érdemes kiállni – je-
lentette ki a színházi szakemberek szerdai 
közös sajtótájékoztatóján Gáspárik Attila, a 

marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, 
kifejtve: olyan szövetségre van szükség, amely 
képviseli az erdélyi magyar színházak érdeke-
it Bukarestben és Budapesten egyaránt.

Béres László, a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház igazgatója elmondta, 
a kollokvium korábbi kiadásain is tartottak 

színházi kerekasztal-beszélgetéseket, ame-
lyeken a színházigazgatók és szakemberek 
megbeszélték közös gondjaikat. A szerdai 
megbeszélésen az erdélyi magyar színházak 
igazgatói mellett részt vett Márta István, a 
POSZT művészeti vezetője, a Magyar Fesz-
tiválszövetség elnöke, a Fővárosi Színigazga-
tók Egyesületének alelnöke, az Új Színház 
igazgatója; Bálint András, a Fővárosi Szín-
igazgatók Egyesületének elnöke, a Radnó-
ti Színház igazgatója; Csizmadia Tibor, a 
Magyar Színházi Társaság elnöke; Horányi 
László, a Magyar Játékszíni Társaság elnöke.

A színházigazgatók közös közleményt 
fogalmaztak meg, amelyben vázolták fő 
célkitűzésüket, e szerint olyan erdélyi ma-
gyar színházi szakmai szövetséget akarnak 
alapítani, amely felvállalja a régió színház-
művészete sajátos érdekeinek képviseletét, 
országos, Kárpát-medencei és egyetemes 
magyar viszonylatban.

A közleményben arra is kitérnek, hogy 
megalakították a kezdeményező testületet, 
amely kidolgozza a szervezet alapszabály-
zatát, illetve egy olyan intézményes kere-

tet, amely biztosíthatja az önálló entitást 
képviselő erdélyi színjátszás minőségi kitel-
jesítését, a régió kultúrájában minőségte-
remtő transzkulturális lehetőségek kihasz-
nálását, az egyetemes magyar kulturális 
integráció megvalósítását. Ugyanakkor 
kidolgozták a szövetség létrehozásának 
ütemtervét is. A közleményt a temesvá-
ri, gyergyószentmiklósi, szatmárnéme-
ti, sepsiszentgyörgyi, marosvásárhelyi, 
kézdivásárhelyi, székelyudvarhelyi, ara-
di, csíkszeredai és nagyváradi társulatok 
igazgatói írták alá.

– A szövetség erősebb, mint az egyén – 
szögezte le Gáspárik, kifejtve, a színházak a 
tömörülés létrejöttével könnyebben tudják 
majd megoldani problémáikat.

Mint mondta, a szövetségből nyer a 
közönség is, hiszen ha a szakma biztonság-
ban érzi magát, könnyebben kiszolgálja a 
közönséget. Béres László szerint a szerdai 
megbeszélés kiindulópont, első lépés a cé-
lok megvalósításához, a tényleges munka 
ezután kezdődik.

Jánossy Alíz

Romániai Magyar Színházi Szövetség létrehozását határozták 
el azon a szakmai kerekasztal-beszélgetésen, amely szer-

dán zajlott a IX. Nemzetiségi Színházi Kollokvium keretében, 
Gyergyószentmiklóson. Az eseményen az erdélyi társulatok 

igazgatói, valamint magyarországi színházi szövetségek veze-
tői vettek részt. A döntés értelmében a tömörülés közhasznú 

társaságként fog működni.

Színházi szövetség létesül


