
káját a szótár szerkesztését illetõen,
az adatközlõk és az idézett részletek
alkotói � sõt a székely nyelv minden-
napi használói � legalább annyira
szerzõi ennek a kötetnek, mint a
címlapon feltûnõ név jelöltje. Nyel-
vészeti feldolgozáshoz kissé esetle-
gesnek tetszik az a mód, ahogyan az
adatközlõk és az összeállító az
internet keresõjének segítségével el-
lenõrzik egy szó kizárólagos székely
voltát. Nem tisztázott ezenkívül az
sem, történeti vagy szinkrón szótár
szerkesztésérõl van-e szó, e megkö-
zelítések keveredése esetén pedig
nem világos, a választott gyûjtõ- és
kontrollmódszerek a megfelelõ
eredményhez vezetnek-e, ami � az
összeállító bejelentett igénye alapján
� a székelység nyelvi önállóságának
felmutatása lenne. A fõ kérdés per-
sze az, hogy a kutatási szempontok
tisztázatlansága miatt nem minõ-
sül-e mégis inkább fikciónak emez
ígéretes vállalkozás.

BEDNANICS GÁBOR

(Havas Kiadó, Kézdivásárhely, 2004, 
200 oldal, ármegjelölés nélkül)

LASKAY ADRIENNE:

AA  kkoolloozzssvváárrii  ÁÁllllaammii  
MMaaggyyaarr  OOppeerraa  5500  éévvee

�[�] egészen különleges jelentõsé-
gûvé és történelmi eseménnyé avat-

ja az operának mint önálló intéz-
ménynek a létrejöttét, hogy az akko-
riban alig másfélszázezres városban
már mûködött egy jól beindított,
komoly operaház, a kolozsvári ro-
mán opera. És hogy emellett egy kü-
lön magyar opera is életképesnek bi-
zonyult, az a kolozsvári »opera-
jelenség« csodálatos voltát tanúsítja�
� írja a könyv fülszövegében Szõcs
István. Tegyük hozzá: a két opera
nem vált színterévé a nemzeti-nem-
zetiségi ellentéteknek, sõt a magyar
operát a román zenemûvészet szám-
talan kiválósága megtisztelte ven-
dégfellépéssel vagy éppen a magyar
társulathoz való csatlakozással.

Kolozsvár a magyar színjátszás
bölcsõje. Itt élt és kapott társulatala-
pítási engedélyt 1696-ban Felvinczi
György, az elsõ magyar nyelvû ope-
ralibrettó, a Comico-tragoedia szer-
zõje. (A társulat nem tudott önálló
színházépületbe költözni, de az elsõ
állandó hellyel bíró magyar társulat,
a Kelemen-féle pesti színjátszók köz-
vetlen elõdeikként és az erdélyi szín-
házkultúra megalapozóiként tisztel-
ték Felvincziéket.) 1822-ben a ko-
lozsvári Kõszínházban mutatták be
az elsõ magyar operát, Ruzitska Jó-
zsef Béla futása címû dalmûvét; az õ
tanítványaként évekig itt élt és dol-
gozott Erkel Ferenc; Kolozsváron
lett országos hírû primadonna
Déryné, hogy csak a 19. század ma-
gyar zenei életének néhány emb-
lematikus kolozsvári figuráját említ-
sem.
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Az 1803-tól folyamatosan mû-
ködõ kolozsvári magyar operatársu-
lat 1948 decemberében lett önálló
intézmény, s vette fel az Állami Ma-
gyar Opera nevet. A színház és tár-
sulata méltó maradt nagy elõdeihez.
Az 1950-es években Sallay Margit
révén az operának Európa-hírû szop-
ránja, az 1960-as évtizedben Bog-
dan Silviu révén szintén nemzetközi
rangú díszlettervezõje volt. Olyan
vendégmûvészek dolgoztak itt, mint
Harangozó Gyula balettmûvész, Si-
mándy József tenorista, Eugen L|-
z|r (Lázár Jenõ) és Zeljko Sztraka
karmesterek. A kolozsvári magyar
opera teljesítménye Ernst Krause vi-
lághírû kritikust is elismerésre kész-
tette. 1969-ben a kolozsvári Állami
Magyar Opera társulata mutatta be
elõször színpadon Salvatore Allegra
Az arckép címû operáját � olasz ope-
ra világpremierje magyar mûvészek-
kel, Itáliában!

Laskay Adrienne � maga is a ko-
lozsvári Állami Magyar Opera egy-
kori mûvésze, karmester � a múlt-
hoz méltó könyvet állított össze.
Nemcsak a színház igen alaposan
megírt történetét nyújtja, de az elõ-
adások recepcióját, kritikáit is le-
nyûgözõ alapossággal ismeri és
ismerteti. Különösen megkapó,
ahogyan Laskay leírásából kibonta-
kozik a magyar és román opera-, ba-
lett- és zenemûvészek, sõt a kolozs-
vári magyar és román operatársulat
olykor szövetségesi együttmûködé-
se. A könyv utolsó hetven oldala

adattár: a bemutatók adatai, az ope-
ra alkalmazottainak névsora (a mû-
vészek, vezetõk mellett a súgók,
ügyelõk, sõt asztalosok, kárpitosok,
szabók, fûtõk és mosónõk sem hiá-
nyozhatnak), valamint szép színes
illusztrációk az elõadásokról, a jel-
meztervekrõl és az épületekrõl sora-
koznak egymás után. Nem regény,
mégis olvastatja magát a könyv. Ér-
demes újra és újra belelapozni, vé-
gigolvasni egy-egy részletét, s visz-
szatérni a magyar kultúra e kivételes
jelentõségû, minden tiszteletet
megérdemlõ fejezetéhez, amelynek
� akárcsak a kolozsvári magyar ope-
rának mint társulatnak � remélhetõ-
leg hasonlóan nagyszerû jövõje is
lesz.

CSILLAG ISTVÁN

(Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2003,
572 oldal, ármegjelölés nélkül)

SEPSISZÉKI NAGY BALÁZS:

SSzzéékkeellyyfföölldd  ffaallvvaaii  
aa  hhuusszzaaddiikk  sszzáázzaadd  
vvééggéénn  IIIIII..  
Udvarhelyszék 

Heroikus vállalkozás harmadik kö-
tetével készült el a szerzõ: a széke-
lyek lakta, nagyjából Hargita me-
gyét magában foglaló tájegység fal-
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