Cigány szí nházz szí nr
A xaú Rág-ban legutóbb

-

szí nre

Ugyancsak a Roma Parlament adott 200o-ben szí npadot é s köZönsé get - mé ghozzá többször , Federico
hé pp összefüqq
szí npadi produhcióí zat. Í rásunh ahkor azzal záGaí cí aLorta, ma már klasszikusnak számí tó szí nm vé nek, a yé rnásznak is, Az el adásokat az tette különlerult, hogy a Kónányán átadltt Ciqánlj Információs é s M vel gessé
, hogy - a pár esztendeje Magyarországra költöd,ósi kizpontban hialahí tott szí nházterem meqteremtette a lehe,
Zött lugoszláViai cigány í ró-m fordí tó Dí agan RistirneÍ
t sóget eqq áIlandó társulattal mí köd tiqány szí nh,iz lé trehoköszönhet en - vé gig cigány nyeLven szólalt meg vazásához,
lamennyi szerepl , Dé vai Balázs, Pdlti Nóra, varga lza2000 novemberé ben ünnepé lyes küls sé gek között,
bella, Sárközi KriSZtina, Jónás Judit é s Balo4í r Rudolf
alakí tották a f bb szerepeket, Az elóadást Lenduai ZolMádl Ferenc köztársasági elnök jelenlé té ben megtör,
té nt aZ inté Zmé nyben a Cigána Szí nház megnyitása. P,z tán rendezte.
(A Vé rnászt mutatta be egyé bké nt kirobbanó sikerels premierre december l,jé n került sor, a korábban
rel a ,,Zsámbé ki Szombatoft" cí m nyári pTogramsorozat
másutt már többször is iátszott ,,Balladók í öldié n" cim
öSsZeállí tást tekinthetté k meg az é rdekl d k. ]ónás ]l]kereté ben a Sepsiszentgyörgyi TamáSi Áron Szí nház
dit partnere ezú lta] Bakos É va volt, Az ei adás során a é s a Háromszé ki Táncegyüttes is, mé ghozzá erdé lyi cigány dialektusban, azaz az erdé lyi roma né ptáncra é s
talpig feketé be, illetve fehé rbe öltözött ké t szerepl
né pballadákat felesel egymásnak, miközben kí sé r
napdalokra, né pzené re támaszkodva, Bocsárdi Iózset
gesztusaik nyomán mind nyilvánvalóbbá válik, hogy rendezte, koreográfuské nt pedig Orza Calin é s Uray
sú lyos el í té letek feszü]nek egymásnak, mí gnem vé - Pé ter jegyezte ezt a Zené S táncszí nházi estet, S SZabó
güI közös cselekvé ssé nem oldódik a kölcsönös
ellenTibol, Gq nJ András Botond, Pálí í a Tibor, Polgdr Emí lia
é s Molnár Gizella alakí tották a kett s tragé diába forSzenV,
Hinni lehet, hogy most már ké t helyszí n helyett ta- duló cigányközössé g f bb alakjait. )
A Duende társulatának repertoárján szerepelt, s talán három lesz az, ahol rendszeres id közönké nt felvaly több sikeres el adást is megé lt (már egy Kossuth
lé phetnek cigány m vekke1, cigány szí ntársuJatok, Bár
- Csemer Gé za, a cigány szátmazású sikeres szí npadi adón törté n rádiós-közvetí té sen is tú l van) a,,Gyere,
szerz é s rendez egy MTI-nek adott nyi]atkozata sze|lsephine!" cí m produkció. A szí nm a Forgóth András
rint aZ oCIMK szí npadán nincs megnyugtatóan kiala- - B:dhm György szerz páros tollából született, s a dakí tva a világí tástechnika, nincs függöny é s a szí npad- rab az egykor Magyarországon turné zó né ger revücsillag, Iosephine Baker fogadtatásáról, f városunkban
technika egyé b elemeivel együtt ennek megoldása közel neglvenmillió forintos egyszeí i beruházást igé - megé lt kalandjairól, keserveir l szól. Az el í té ]etekkel
is szembesül dí va szerepé ben ]ónás ]udit brillí rozott,
nyelne - valószí n , hogy lesznek olyan produkciók,
Társai a szí npadon Dedh MiháIy é s Witterle Gábor volamelyeknek elegend ek lesznek a jelenlegi felté telek.
Április 27-é n mindenesetre egy Csemer Gé za ren- tak. Az el adást É rden é s Budapesten is nagy é rdekl dé s
kí sé rte, azóta is többször került szí nredezte darab is bemutatásla került,,A ciqánu primad,OnSzlcsi Magdát, cigány polihisztort, akit eddig köIt na" cí mmel. Ebben a zené s visszaemlé kezé sben a xlx,
ké nt, mese- é s ú jságí róké nt,könyvillusztrátoí ké nt, ruszázad vé gé nigen né pszer cigány operettcsillag, HrqIJi Aranka é ]eté té s korát idé zté kfel. Tilles É va,Füzesi
hatervez ké nt, Ferenczt1 Noé midtlas grafikuské nt, fest játé
kához,
az
ké nt, s t ú jabban t zzománc-m vé szké nt ismerhet,
KIáli, Dorner Cyljla é s Fekete Mirkó Zoltán
enné l a szí nm né ]különösen fontos zené t - Kákonai tünk meg, tavalytól szí npadi szerz ké nt is iegyezni
kell, 2000. december 28-án mutatták be ugyanis a Ro,
É vaé s K ix Gyöngyi m veit megszólaltatva - Mága
ma PaI] a m ent Szí n háztermé ben,,Csör g óku , v ö döiáró,
Zoltán é s cigányzenekara szolgáltattaA korábban már megszokott helyszí nek egyiké n, a Dobhasú " cí m zené s mesejáté kát, A cí mszerepJ k JónáS ludit, Bakos É vaé s Logodi LáSZIó Voltak,
ROma Parlament Szí nháztermóben, zajos szí npadi sikerek
A másik - immár megszokott - helyszí n, ahol rend|ellemezté k az utóbbi ké t é vet. ]ónás |udit a Duend,e
re lehetnek a cigány szí nházi törekvé sek a,,Talentum
Szí nfuizi Társulással itt Vitte Szí nre a Weöres Sándor ké pzelete szülte cigány származású költ n , Psqthé é leté t. Kulturális Fórum Szí nházterme" a f váí osi Rlttenbiller UtcáWeöres verseskönyvé ben - hihetetlen stí lusbravú rok ban, i999, december l6-án itt mutatták be Csemer
cé za ú jabb rendezé sé t- BOif0 ope.alibrettóiát felhasZré vé n- nemcsak kiváió ,,XVlIl-XtX, szdzadi" költemé náló - Shakespeare ,,othelll" Cí m drámáját. AZ intrika, a
nyeket í rt a kitalált n helyett, hanem a hol cigányok
közt, hol apácazárdában neve]kedett f h s telIes é let- fé lté kenysé galapm vé nek helyszí né té s id pontját
megvá]toztatva (a rendez egy hatvanas é vekbeli haraizát, é s a m ködé sé t é rint ,,korabeli" kitikákat is,
Ezekb I állí totta öSSze, s é pí tettefel Jónás Judit az zai cí gánytelepre álmodta a cselekmé nytJ, ú 1 dimenziókka] tágí totia ki a m ben feszül örök emberi induegyszemé lyes el adást, amely 2000, május 27-é n aratott el ször a Tavaszmez utcában nagy elismeré st, latokat, othellót - a Ki mit tud?-ból é s a Duna Televí majd a nagy sikerre va]ó tekintettel né hányszor mé g zió ké perny |é r l iól ismert - Horváth Kálmán,
prolongálták az el adást,
Desdemonát Tú í rdrzi É va, ]agót Bí rss József iátszotta,
1999 .ú niusában tekintettük át a (,igáng szí nházah tevé kentlsé qé t,illetve a cigánysáqqal valamí -
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Balladák í öldié n: Iónás |üdtt...

csörg kez ,

.,.é s Bakos É va

Vödörlábú , Dobhasú : Iónás |udit, Bakos É vaé s Logodi László
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2000, november 30-án ugyancsak a Talentumban
mutatták be a Csemer Gé Za Vezette Cigány Szí nházi
Társulás ,,Elehtra" el adását, amely Szophaklé sz m vé nek Bornemissza Pé ter-fé le átkölté sé n {Magyar Elektra)
alapult, A cí mszerepl Kdyá.s Katalin volt, s a szí npadon - mások meljett - Bakos É vát. Fekete Mirkó Zoltánt é s Horváth Ákost ]áthatta a közönsé g, A produkciót egyé bké nta ,,Fé szekrakók a Fé szekben" cí m m vé szeti seregszemle kereté ben 200l februátiában, a Fé -

szek klubban is e] adták,
Egy-egy m bemutatására é s szí nen tartáSáí a persze másutt is sor került, A Bárka szí nházban mutatták
be - a korábban is számos cigány tárgyú szí nm vet í rt
Kárpáti Pé ter darab ját, a ,,Yiláqveví t" - A m cselekmé nye a Dráva menté n zajlik, Hatásmechanizmusa az ottöni cigány közössé g í ülledt hé tköznapi ,,]yorrord s aZ
állandóan bekapcsolva tartott világvev rádióból áradó bárgyú kereskedelmi adás közti kontrasztra é pí t,
Egy meseszer fordulat (egy kifogott é s vé gre el nem
sza]asztott aranyhal csodája) megváltoztatja a dolgok
lé nyegé t. Mu(Jí Zoltán, Vásvdli Emese, Bí ró ]ózsef,Yar-

4a Cabriella tetté k emlé kezetessé a Nováfr Eszter álta]

Iendezett el adásokat,
2000- október ]5-é n a Budapesti Kamaraszí nház
állt el cigány tárgyú produkcióval, A Nagymez utcai
,,Tivoliban" egy roma-magyaí né pmesé tvittek szí nre 812 é ves gyerekek számára, A ,,Zöldmez szárnua ú tiát"
Szuhag Pé ter é s Csemer Gé Za terelgette a bemutató
felé , rendez je pedig Anrú rus Asma volt, A szegé nyes

dí szletezé s szí npadon Kovács Katalin, Szilvási Ist-

ván, Bakos Eva, Fekeie Zoltán é s Vági Zsuzsa é s né szerehány b báios cigány fiú )é pett feI a különböz
pekben, mé rsé keltközönsé gsikert okozva,
ldé n március l0-é n a budapesti Kossuth Klubban

volt az sbemutatója Szé csi Magda öné Ietraizi elemekb l táplálkozó ,,Cqöngy" cí m monodrámájának- A

szí npadról az ál]ami gondozott cigánylány é rzelmi fejl dé se, lelki traumái, a naivitásáva] való rú t visszaé lé sek, a cigányságából adódó fáió megküiönbözteté sek,
mint felvi]Ianó emlé kké pek horgadnak a né z kre, Els
alkalommal Naakó lú lja adta e] meggy z áté lé ssel,
Szé csi Magda rendezé sé benezt a nehé z szöveget.
Vannak tehát biztató kezdemé nyezé sek, s fol5,tatódnak megnyugtató hagyományok, Sajnos azonban tú 1 a
technikái problé mákon, é ppen az anyagi források sz kössé gé t látva, mindenké ppen megállapí tható, hogy a
vé gre megnyitott Cigány Szí nház sem válhat

is a közeli iöv ben

-

koztató szí npaddá, ló esetben ugyanolyan befoqad,ó szí nház lesz, mint másik ké t társal a Roma parlament é s a
Talentum szí nházterme, A rosszabb változat szerjnt viszont most már háromfelé oszlanak el a cigány szí nházi

produkciókra mozgósí tható támogatások, ami fé l ,
hogy kedvez tlenebb helyzet el idé z je is lehet. Igazi
k szí nházra, állandó társulatra, folyamatos - esté r lesté re törté n el adásra é s tájel adásokra, turné kra
lenne szüksé g, meft azok né lkül a cigány szí ni el adásokra fogé kony, azokat é rt é s igé nyl - í gy saját szí nházát é letben tartani ké pes - cigány közönsé g aligha te-

remt dhet, Minden ehhez vezet lé pé sfontos, csak
nem szabad összekeverni a cé lt a hozzá vezet

ú ttal, Fel

kellene vé gre ismerni, hogy a kollektí v kulturális é lmé nyt é s befogadást jelent , az olvasássa] hadilábon
álló, a könyvé lmé nyekre nem kell en nyitott emberek
számára is katarzist jelent ciqáwj szí nházi tevé kenqsé 4eté s
társulatlkat akár más kulturális területek rovására is é rdemes lenne preferáini,

Hegedí í sSándor

Az idei é vadban is nagy slkerí el iátszották szé csi Magda Jé gkirályn cí mí ímeseiáté kát
Nyári Gyüla felvé telei
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- legalább-

állandó cigány társu]atot foglal-

