
Szí nházak cigányai - cigányok szinházai
Uton a Cigánq Szí nház felé

A;láí |":lH3ijliiiliÍ ,";:;i,;§i:|;"j","T,il;
vagy kisebbsé gi ié t mú ltjának é s jelené nek, a megé lt
fé leimek, sé relmek, a megmaradásé rt é s fe]emelkedé -
sé rt Ví Vott - sokszor heroikus - küzdelmek szí npadra
álmodásával, A nemzeti szerz k é s szí ndarabok szór-
ványos megjeJené se egyszerre váltotta ki az alkalmi
társulások é s az egyre inkább é í t  közönsé g számának
növekedé sé t, EZ persze igé nyt teremtett é s visszaha-
tott a szerz kre é s szí nm vé szekre is, akik eIhí resüive
egyre több ei adási alkalmat tudtak teremteni, A fo-
]yamat vé gé n - amely áJtalában a polgárság meger -
södé sé nek id szakával esett egybe az ál]andó el -
adási helyek (aZ identitáStudat szempontjából kulcs-
fontosságú  darabokat folyamatosan szí nen tartó teát-
rumok), az ái]andó szí ntársulat é s az állandósuló kö-
zönsé g,,szí nházi szentháromsága" tehette é s tette va-
lóságos közinté zmé nnyé  a szí nházakat,

Az els  cigány szhház, a ma is m köd  ,.Ronrerr"
Moszkvában szervez dött aZ l930-as é vekben Els 
premjerjükre l93l decemberé ben kerü]t sor. Ekkortál-
ban alapí tották meg anyanyelvi szí nházukat a Egye-
sült Államokba kivándorolt kalderás nyelviárású  cigá-
nyok is, Nemzetközi hí r  az l970-ben Rahim Burham
vezeté sé vel lé trehozott Skopiei Cigányszí nház í s,
amely a dé lszláv háború  aiatt a kolLektí v emigrációt
választva Né metországba, É szak-Ra jna-Westfáliába
települt át. Ielenleg,,Tratro Ro ma Pralipe" né ven m köd-
nek Düsseldorfban, mint a világ egyetlen cigány nyel-
v  prózai szí nháza, Nemzetközi pé ldák igazoliák hát,
hogy a cigány szí nházaknak van lé tjogosultságuk,

Magyarországon az els  cigány figurák viszonylag
korán, már a XVll, század második felé nek szí npadain
fe]t ntek, Sinldi Kristóf |1742-1833), egy PlautuS nyo-
mán 1774. körül í rt darabjában, a ,,Yáratlan vend,é g" -l:len
(de a Weise m vé b l ké s bb átüitetett ,,Házi orvos-
sáq" -ban isJ cigány jelmezt magukra ölt  szerepl k
lé phettek a világot jelent  deszkákra. El bbj m  az el-
s  hely, ahol magyar szí nm ben magyaí országi cigá-
nyok szerepelnek, Ezek azonban - mint Fleiyhmann
Gyula kifejti| - nem hú s-vé r cigány alakok, ráadásuI a
datab ké s bbi kiadásaibói törölté k is  ket, mert fölös-
legesnek bizonyultak a további cselekmé nybonyolí tás
szempontjából. Csokonai szí nm vejben is rendre fel-
t nnek a mókás, mosoiyogtató, de egyben sajnálatra
mé ltó cigány alakok, Katorn |ózsef ,,Lutza szé ke ftarátson
é í tszakáján" (l812) cí m  darabiában, is van cigány sze-
rep a né pi ihleté s  figurák kózött. Wándza Mlhály ,,Zöld
Marci" -jában (]8l7) jut el ször fontosabb epizódsze-
rephez egy komplett cigányzenekar. Ezze] vette kezde-
té t - a cigányok s a cigányzene né ikül elké pzelhetet-
len m faj -, aZ ú gynevezett né pszí nm  té rhódí tása é s
páratlan s i kersoro zata, Maró tha Máty ás,,Amália szellemi -
neft ml,jrtusz ftoszorú ja" (1825), Tóth Ede ,,A falu rossza"

(l87r), é S Csepreqhq Ferenc,,Piros buqaellóris" {l878) cí -
m  darabjaikban, de Gárdonyi Gé za szí npadi játé ká-
ban, a .,Bol'-ban is cigány zené szek, illetve iósn k tü-
nedeznek fel hosszabb-rövidebb id re. kivé tel né lkül
a többsé gi társadalom meglehet sen sematikus é s
kedvez tlen cigány_ké pé t testesí tik meg, mé g akkor is,
amikor rokonszenvesnek kí ván|ák  ket láttatni, Saiá-
tos dialektusban,,,cigányosan" beszé lnek, alázatosak,
ravaszkodók, sokgyerekesek, földönfutók.., é s é hen-
kórászok, Kövé r Laios ,,Indiana" (l858) cí m  m ve nem
ebbe a sorba illeszkedik,   az els , aki egé sz darabot
szentel a cigányok iránti rokonszenv felkelté sé í e, A
cselekmé ny Zsigmond király alatt játszódik, amikor -
eZ törté nelmi té ny - menlevelet kapnak az uralkodó-
tól. Indiana, a darab szerint a cigányok f valdan |e
lgen kedvez  cigányké pet fest Szigliqeti Ede három fel-
vonásos né pszí nm ve, a,,Ciqóna" is, A faluvé gi öreg
cigány nagy bölcsessé ggel boronálja ösSZe a paraszt-
lányba szerelmes fia é s parasztfiú  által szeretett ]ánya
ügyé t, elSimí tva a tornyozódó feszültsé geket. AZ egé sz
m  a toleranciát, egymás elviselé sé nek szüksé gszer -
Sé gé t, a ké t kultú ra bé ké s együtté lé sé nek Iehet sé gé t
sugallja - mivel, amióta l854-ben a Nemzeti Szí nház
bemutatta, ú jra é s ú jra szí nre került - egé szen napja-
inkig, (Külön emlí té st é rdemel, hogy Madách ,,Az em-
ber tragé diáia" londoni szí né ben is szerepeltet cigá,
nyokat. )

,.[ korábban mások né pszinm veihez nólaszövege-
nkel es leneI SZerZ  Dankó Pi<la t l858- Ia03] a sike-
reket Iátva, maga is szí ndarabok í rásába kezdett, Sze-
mé lyé ben tisztelhetjük az els  hazai cigány szí npadi
szerz t,' Salát szerzé s  né pszí nm vei a következ k
voltak; A pataki lányok l893,, A cé gé r (Baiasi Árminnal
közösen) l894,, Cigány Marcsa (ké s bb, Cigányszere-
lem) 1898., A halász szeret ie (A pataki lányok átdol-
gozása) I899,, A kun menyecske l90l,, Cigányé let
l903, Hagyaté kában is maradt ké t - ré szben töredé ,
kes - szí nm : a Bú csú fia é s a ]ómadarak ké zirata,
Dankó m vei nem é rté kesebbek magyar szerz l  ro-
konaiknál, Alkotóiuk ugyanazokat a né pszí nm i fordu-
latokat használja, ábrázolásmódja é ppú gy felszí nes,
figurái é ppú gy elnagyoltak, Cigányalakjai is a hagyo-
mányos vonásokat hozzák. Talán csak a Cigány Mar-
csa jelenthet né mi kivé telt, amelyet eredeti cigány
é letké pké nt tálalt (m faj-meghatározása:,,eredeti
é letké p a cigányé letb l" volt), az   tollábói mé giscsak
hitelesebbnek t nt, (A három felvonás során egyé b-
ké nt több cigány nyelv  da]beté t is felcsendült, )

Akadtak már cigány szí né szek is_ Csemer Gé za szerlní
Feryé rq Mór í 1857-1927) volt az els  fé rfiszí né sz}, Heqqi
Aranka (l855-]90ó) pedig a kor ünnepelt primadon-
nála volto,

A századvé g é s századel  mindent elárasztó ú i m -
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faia, aZ operett sem maradt mentes attól a cigány ro-
mantikától, ameiy egyfel ] a korábban sikeres cigány
motí vumokat felvonu]tató operairodalom (Bizet: Car-
men, Verdi: A trubadú r, Leoncaval|o, Bajazzók - hogy
csak a ]egismertebbeket emlí tsem -, másré szt a né p-
szí nm vek elemeib ] is é pí tkezett, Iirdemes megje-
gyezni, hogy a Magyar Kirá]yi Operaház magyar szer-
z i  cigánytárgyú  operával is büszké ]kedhetett, a
Yárady Sándor szövegkönyvé re ( l905) í rt Ré kai Nándor
zenem vel, ,,A nagq-í dai czigáwJok" -kal.

rokai m ve nvomán keIetkezett é s Iett világsiker

I Srhniuer-Strauss ..Ciqángb(iró' -ja _ me|ynek magyaror-
izági bemutatóia ]88ö-ban Volt KoIozsvárolt lSZatfit
é ppen Hegyi Aranka alakí totta). Lehár Ferenc é s kil-
mán Imre nagysiker  nagyoperettjei, a ,,Ciqányszerelem"
é s a ,,Ciqánqprí más" szinté n bejárták a világot, tovább
teriesztve é s é ltetve azt a cigányké pet, amelynek szin-
te semmi köze nem volt a hé tköznapok valóságához,

A ké t világháború  között csak ezek aZ operettek é S a
különböz  zené s darabokban (pl. Móricz: Nem é lhetek
muzsikaszó né lkül) fe]-felt n  cigánybandák repre-
zentálták a szí npadon a hazai cigányságot, Azt, hogy a
kormányzatnak növekv  problé mái vannak a cigá-
nyokkal szemben, az egyre-másra kibocsátott cigány-
rendeletek is jelezté k, A faielmé let té rnyeré sekor a ci-
gányokkal szembeni el í té letek é s ellené rzé sek is
megnöVekedtek, Ebb l adott vissza Valamit Dezs  La,
|os,,Cig ánq telep í té s Csörög ef alv dn" ( 1 939 ) cí m   igé nytelen
egyfelvonásos komé diáia, amelyben egy magyarlakta
falu meghiú sí tia a cigányok letelepí té Sé t é s fö]dhöz
juttatását, (A szerz  ezt pozití v pé ldaké nt tálalja, alpá,
ri humorral, s b sé ges el í ié lettel f szerezve,)

Nem sokat változott a helyzet a 1945 után sem.
Meglep , hogy Dezs  m ve a világé gé s é s a politikai
fordulat után ú jra nyomdafesté ket kapott, mint ahogy
az is, hogy az emlí tett operettek m cigányai uralták az
50-es é vek els  felé t is, kiegé szülve Fé nqes Sza,
bolcs-Bé keí fl István operettié vel, a ,,Riqó ]antsi",val is.
Ez a cigányprí más é s egy hercegné  regé nyes szerel,
mé t dolgozta fel. l948. március l5-é n mutatták be, a
magyar forradalom centenáriumán, Balázs Bé la é s Ko,
dáhJ Zo|tán közös m vé t, a ,.Czinka Panna" cí m  szí njá-
té kot, amely a kuruc kori cigány muzsikusn  é s a
Rákóczi-szabadságharc emlé ke el tt kí vánt tiszteleg,
ni, Az operaházi dí szel adás után mindössze né hány-
szor iátszotta csak a Nemzeti Szí nház, utána lekerü]t a

m sorró|, mivel már a bemutató vendé g|áté k is csú -
fos bukás volt- Nem kis bátorságra volt szú ksé ge
Kenesseq ]en nek, aki ezután vállalkozott egy másik hí -
res cigány zeneszerz , a magyar verbunkos zene mes-
teré nek emlé kállí t ására. ,,Bihari nótáia" cí m  balettjé t
az Operaház 1954 vé gé n mutatta be, s mind a kritika,
mind a közönsé g kedvez en fogadta.

Az 5O-es é vek második feié t l Vaszy Viktor daliáté ka,
a ,,Dankó Pista" futott Vé gig az országon, 1915-1969 kö-
zött Szegeden, Szolnokon, Egeí be!r, K_ecskemé ten,
Cy í ött, Bé ké scsabán é s ké t f városj szí nházban állí ,
tották szí nre, lgr8-ban tánciáté kké nt ú jí tották fel a
Bihari nótáiát, melyet ezú ttal az Erke1 Szí nház szí npa-
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dán adtak el . A,,Ri4ó Jan.si" (Fé nyes-Bé keffi) is több
szí nházat megjárt, l9ó8,ban, egyetlen é v alatt mutat-
ták be Kecskemé ten, Pé CSett é s Miskolcon is- A buda-
pesti Irodalmi Szí npad 19ó5-ben Puskí n ,,Cigányok" cí ,
m  románcából ké szí tett szí npadi adaptáCiót, AZ
olosz szöveg mí ves fordí tóia Heqed s Cé za volt, A Kd-
marás Gyula rendezte darab ké tsé gtelenül é rdekes
volt, de ú ifent a romantika cigányábrázolásával szem-
besí tette a né z ket,

AZ áttöré st, a valós cigánylé t szí npadi megjelení té -
sé t a 70-es é vekben szárnyakat bontó cigány iroda-
lom, az els  hazai cigány irodalmár nemzedé k hajtot-
ta Vé gIe. Bari Károly, Cí roli Daróczi ]ózsef, Ldkntos Meny-
hé rt, osztolkán Bé la, szepesi lózsef, Rostás-Farkú s György,
Farkas ?ál (ma: Ruva Farkas Pál), Orsds Jakab, Klvács tó-
zsef (ma: Kovács ]ózsef Hontalan) é s társaik m veit
oí szágszefie számos amat í  társulat adta el , de id -
r ] id re egy,egy hivatásos e] adóm vé sz is m sorá-
ba illesztett bel lük. Az emlí tettek mé ltó társa volt, a
szinté n cigány származású  Csemeí  cé Za (1944) aki
dramaturg, rendez  é s kiemelked en sikeres szí npadi
szerz  egy szemé lyben, Több, mint ké t é ven keresztül
í I971- I9?3\ ment telt házakkal az akkori lrodalmi (ma:

Radnóti) Szí npadon az általa összeá]lí tott é s Simon
Zsuzsa álta] Iendezett eredeti cigány folklórváJogatás,
a,,Hej, cigányok!", amelyben olyan né pszer  m vé -
szek lé ptek fel, mint Voiqrlt Ági, Lukdcs Sándor, Harsánqi
Gábor, Csószár Angé la é s ]uhósz !ácint. El adásról-
el adásra Pege A,ladár é s Szahcsi Lakatos Bé )a szolgál,
tatta a m sorhoz az é l  zené t- l973-ban ugyancsak
Csemer állí totta össze é s rendezte az Egyetemi Szí n-
pad ,,É nek cigánqohról" cí m , a m fajhoz ké pest nagy
szé rijt megé lt iroda lm i m sorát

^semer 
Gé za-SZakCSi Lakatos Bé |a musical|é nek, A

L ,Piros karavtin' -nak_ l974 márciusában volt az  s-
bemutatója az Operettszí nházban, A m , amely a ci-
gány é let é s ví zió alcí met viselte az oláh cigányok é le-
té r l szólt, s olyan sikert aratott, hogy Yámos László
hat é v mú ]tán a Szegedi Szabadté ri Játé kokra is felké -
ré st kapott ú jbóli megrendezé sé re, l975 szeptembe-
ré ben mutatta be a Pé csi Nemzeti Szí nház í Szeqvdry
Menyhé rt rendezé sé ben) az ,,EolJszer egIJ ciqánulánu" cí ,
m  Csemer-Szakcsi Lakatos rock-meseiáté kot,

I977, március l0-é n az Allami Dé ryné  Szí nház t zte
m sorára Lakatos Menyhé rt ,,Ahik é lni akarnak" cí m(i
ké t ré szes szí nm vé t (az el iáté k Puskin ,,Cigányok" cí
m  elbeszé l  költemé nyé b l ké szült), Lakatos - re-
gé nyké nt is megjelent m ve -, mé gha fel is rótták dra-
maturgiai hiányosságait, igazi unikumnak számí tott,
Vé gre valóságos cigány alakok é s jellemek, valódi szj-
tuáCiók é s problé mák, a kortárs é s köZnapi cigányok
törtek utat maguknak a rivaldafé nyhez.

l984-ig kellett várni az egyre né pszer bb Cse-
mer-Szakcsi Lakatos szerz páros ú jabb cigány tárgyú
darabjára, Ú1 zené s iáté kuk ezú ttal a ,,Cigánykeré k"
lett, A Cergela Róbert, Kulfta János, Vdri É va f szereplé -
sé vel Pé csett tartott  SbemutaIó lrendezte: Szegvdri

Menyhé rt) ismé t nagy siker lett, A cigányság saját fe-
lel ssé gé t mutatta be a beilleszkedé s, a kieme]kedé s



sikerei é S kudarcai köZött. (A darabot csemer eredeti-
leg aZ operettszí nháznak í rta, de politikai okokból ott
nem engedté k bemutatni.) l992-ben a Cigánykereket
a |óZsefvárosi Kamaraszí nház is m sorára t zte,

Id közben több cigány szí né Sz is debütált. A Ldtitlo-
vits zoltán tragikus halála után szerepé t, a BoZZi ulat
átvev  Hollai Kálmán (1949) mellett a Misko]ci Nem-
zeti Szí nház m vé sze Szegedi Dezs  (l953), az l983-as
Ki mit tud? vers- é s pí óZamondó gy ztesé b l pé csi
szí né szn vé  váló, s az 1992/93-as é vad|ban Donián Ed,it

dú lú l kitüntetett |óruis ]adit {l9ó4), majd Nydn oszkár
(1970), K1l7mpár Gitta 11973) kaposvári szí né szn  é s
HONáth Kálmán í |97r) Kazinczy-é rmes versmondó, az
l99ó-os Ki mit tud? felfedezettje kapott ú jabb é s
ú  jabb szerepeket.

l990, október ó-án a Pesti Szí nház olyan cigányda-
rabot mutatott be, amelynek ftója - Kárpóti Pé tel -
ugyan nem cigány, de hónapokat töltött el ormánsági
cigányok köZött, hogy mondandója , ,,Az ú t vé qé n a foltló"
cí m  szí npadi m ve, kell  hitellel bí rlon, A f bb sze,
repekben Pap Vera é s Szarvas |ózsef brillí rozott. l990
decemberé ben teliesen váratlanul - annak ellené re,
hogy akalmanké nt 200-250-en né zté k meg az é rdek-
l dé s hiányára hivatkozva levetté k a szí nr l,

FFeried a monodráma é s az ú gynevezett önj||ó est
I.lrrj" js, lónás ludií  Caftia Lorta. ..Cigánqronrin-

cai"-val, majd Weöres Sándor kitalált cigány költ n jé -
nek verseivel (Psgché ) arat mé ltó sikert. Az 1992-ben
Pé csett bemutatott ,,Quere, l1sephin|"-t is monodrámá-
vá alakí totta. A né ger é nekesn  sorsában iS láttatni
tudta mindenfajta kisebbsé g alapállását a többsé g le-
becsül  é rté kí té leté vel szemben, Nyilván ezé rt is
esett erí e az alkatához közeli szerepre a választása-
Kovács Bé ),a szí nm vé sz ,,Kaj samas, m|re|" cí m  - ci-
gány szerz k m veib l összeállí tott - el adóesttel
iárta l992-ben az országot, M solát a rádió is rögzí ,
tette é s sugározta- Kilué n llka, a marosvásárhelyi
szí nház tagja inkább a cigány né pkölté szet é s folkór
elemeib l {né pdalokból, mesé kb l, jóslásokból, ron-
tásokból) é pí tette fel m sorát, de abban is helyet
kaptak a cigány szerz k é s a klasszikusok m vei, Szó'É e

Szabolcs a Stú dió K. Szí nházban Iendezett egy dara,
bot egy öreg cigány kolduló utcai zené sz, Bangó Kál-
mán emlé ké re, t1jabban - a cigányságát vállaló' ,
Bach Szi]via humorista-paí odista is állandó fellé pé si
lehet sé ghez jutott, Önálló estieinek a Budaörsi já-
té kszí n ad otthont.

Csemer Gé Za szí nm ve, a Dankó Pista a Veszpré mi
Pet fi Szí nházban é rte meg az l993, jú niusi  sbemu-
tatót, (A szerz  már ré gen elké szí tette a ké Ziratot a hí -
tes zené sz é leté r l, amely a felemelkedni a tehetsé g
ellené re sem tudást pé ldázó, szomorú  sorsot mutatta
be, Tizenöt é vig azonban nem talált el adásra vállal-
kozó szí nházat, mivel ez annyira ellenté tes volt a ko-
rábban sugallt romantikus Dankó-ké ppekkel). l995,
ben Kárpáti Pé ter ú iabb m ve, az ,,Orszáqalma" iutott
el a Pesti Szí nházi bemutatóhoz. A bemutatás 1ogát a
Yí gszí nház jeligé s drámapályázatán nyerte e1, egy ko-
rábban báb|áté knak szánt í rásával, amely cigány né p-

mesé k elemeit ötvözte a valósággal, Ugyancsak báb-
iáté kával ]ett ismert Lahatls T. ]ózsef (l9r8) drama-
turg, í ró, aki egyebek mellet a Nemzeti Szí nház 1994-
es Lear kiráiy eI adásának volt a dramaturgia. Tarbau
Ede verseinek felhasználásával cigány mí toszteremt 
mesedarabot í rt (,,Madaraft voliunfr"), amellyel a Pozna-
ni Gyermekszí nm  Fesztiválon els  dí jat nyert,
csemer Gé za szakcsi Lakatos Bé lával közösen alko-
tott - Hegyi Aranka primadonna é leté r J szóló - nagy-
operettie, a,,D1bost7rta" l99ó-ban került szí nre az Ope-
rettszí nházban (akkor, amikor már közel ötven é ve
nem Született ú j magyar nagyoperett). Ugyancsak
l99ó-ban mutatták be a Merlinben Csemer Czinka
Panna cí m  darabiát (a cí mszerepet Varga ZsuZSanna,
Ibrahimot Nyári Oszkár f iskolai hallgatók játszották),
csemer Gé za í rta é s rendezte a Ta]entum kulturális
Fórum szí nháztermé ben bemutatott ké t egyfelvoná-
sost, a f városi é s faluhelyi cigány környezetben,
l95ó-ban jáí szódó ,Löí fler ú olt"-ot, illetve a ,Döqé qetí '-í
(korábban: Digesztolt).

A felsorolás nyomán ú gy t nik, hogy egymást é rik a
ní vósabbnál ní vósabb cigány tárgyú , cigány vonatko-
zású  el adások. A ké p azonban korántsem iJyen ró-
zsás. Hiányzik az állandó társulattal é s é pületben m -
köd  hazai Cigánu Szí nház. Hiányzik annak elIené re,
hogy több kí sé rlet is törté nt már a megalakí tására,

rónás Iudil a lé trehozandó Cigány Szí nház kedvé é rl

I mé g pé csi szí nházi ál|ását is feladra, Nyolc é ven át
kilincselt pé nzé rt, helyisé gé rt, de vé gül az é rdi önkor-
mányzat é rdektelensé gé n zátonyra futott a terue. Ek-
kor alakult át - ahogy egy nyilatkozatában mondotta -
egyszemé lyes cigány szí nházzá_ SzeNez ie é s vezet -
je, Baloqh Bé la (l957-1995) tragikusan korai halála ve-
tett Vé get aZ l992 novemberé ben megalakult Lindi Ci-
qána T áncszí nház kibontakozásának,

A LOjkó Lakat1s József ájtal lé trehozott ,,Harlekin
Gyermekszí nház" (tú l, jó né hány emlé kezetes el adá,
son: többek köZött a KiS hercegen) krónikus pé nzhi-
ányban szenved, s az utóbbi id ben nem jelentkezett
ú j bemutatókkal, A gyerekszí nházaknál maradva, lé t-
reiött ugyan a Barta Márta vezette ,,Cilinder Snrepszí n-
hdz" clgány csoportia, sikenel mutatták be Bari Károly
,,]óska ftiráIu" cí m  darab|át, de Zuglóban tervezett
önálló szí nházuk mé g mindig nem került tet  alá, So-
kat í gé r  vállalkozásnak indult a f városi XVl.kerületi
,,Hold Szí nház" is, melynek vezet ie MaIqOtt István igaz,
gató volt. A környé k cigány gyerekei mellett a Be]váro-
si Tanoda fiataljait is összefogva, vendé gm vé szké nt
|ónás ]uditot szerepeltetve, a Hamupip ke mesé jé t
adták el  cigány mesemotí vumokkal átsz ve; ,,Mese a
táncos cipellóftró1" cí mmel, A társulat egy ré sze a Ki mit
tud? l99ó-oS dönt ié ig, aZ ott aratott gy ZeIemig meg
sem áIlt. , . azután hiába vártuk a folytatásí - A Napház-
ú an is megkí sé reltek Cigány Szí nházat alkotni, A szí n-
ház m vé szeti yezet |e az a Ho]]ai Kálmán Lett, akinek
huszonöt é ve dé delgetett álma volt egy cigány teát,
rum beindí tása, A társulatot is - amelynek magját aZ
általa oktatott szinkron el ké pz sök alkották -   hoz,
ta lé ú e- Gudngaijsi Bence é s Na4y András fiJmforgató,
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könyve alap|án jelent s mennyisé g  né pmese feldol-
gozásával ké szült a cigány Lear király, amelyet ,,Átfto-
z|ttak" cí mmel iátszottak (a í  szerepl : Horváth Kál-
mán Volt), A folytatás itt is elmaradt,

feienleg a Iegbrztatóbb a Csemer Cé .,a vezeí le Ci-

I eánv Szinhazi Társu|ás sorsa, Több szinvonaIas pro-
dukció ál1 már mögöttük: Szentend,ré n Szigligeti .,Cigá-
nyát" adták többször is el , Budapesten a Lóffler bol-
tot é S a Dögé get t, A cigányszí nháznak adott minisz-
té riumi támogatásból csak kevé s bemutatóra, é s kor-
]átozott számú  el adásra futia. Ráadásul csak szí ves-
sé gi használói a próba- é s szí nházteimeknek,

Mindez olyan id szakban, amikor világszerte é s itt-
hon is egyre több olyan alternatí v jelleg  szí nház nyí -
lik, amely egy kisebbsé gi szerep [elvállalására szerve-
z dik, A cigány szí nházi kezdemé nyezé seket is egyre
többen támogatják. A támoqatásoft azonban egyel re
szé tí orqácsolódnah_ Nem szabad eIfeledni, hogy a szí nház
ugyan egyetemleges. de ebbe az egyetemlegessé gbe
mindenki a maga arculatán keresztül, a maga gondo-

latrendszeré n é s é rzé sviiágán keresztül kapcsolódik, A
magyar szí nházkultú ra sé rül, ha a Cigány Szí nház ügye
tartósan nem tud el bbre lutni, Né mi remé nysugár, a
januárban átadotí  Orszáqls Cí qánq lnformációs é s M velí -
dé si Központó tervei köZött Szinté n szeí epeI a Cigány
Szí nház befogadása, ráadásul frissen felú jí tott szí n-
házteremmel is rende]keznek, Lesz-e pé nz az üzemel-
teté sé re? Erre ma mé g nincsen felelet,

Heged s Sándor

IECYZETEK
I Fleischmann Gyula: A clgány a magyar irodalomban

l9l2.
2 Az els  szí nmí i amelyet magyalorcági cigány szerz  í rt

ügyan Nagyidai sztoika Feí eí c ké  elvonásos "törté neti dí ámai
ví giáté ka", a Clgány lakodalom volt, amt t890-ben ielent meg
nyomtatásban, el adásáról azonban nem maradt í enn adat.

3 csemer Gé za: Hablszti 1994.
4 csemer cé za: A prí más árvalánya... (Bdláhág - l99E/r.)
5 Kalla É va-soproni Ágnes, Í 4ák le a sóhaitásomat! (lnter-

iú k) l997.
ó Hegedí í s sándor: Házavatás (8alátrág - I999lI.)

Ké t ké p |ónás Judit albumából: egy f lskolat vizsgaelóadáson Koroknal Gáborí al
é § a .,Tetövált í ózsa" .í í ní í  darabban vincze Gábor Pé terrel
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