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Kovács Levente

kacSir mária, 
a varázSlat elemzője

„Árnyas utcán a lomb alatt
Egy kedves szép lady halad”
(Angol dal a 6o-as évekből)

A 60-as évek végétől a 80-as évek közepéig Bukarest sajátos, gazdag, változatos életű 
központja volt a romániai magyar kultúrának. A Huszár Sándor szerkesztette A Hét, a 

Bodor Pál irányításával működő magyar adás a román állami televízióban, a színes kínálatot 
felvonultató Petőfi Ház, az Ifjúmunkás-estek, a Majtényi-lak vonzásában gyakran összejövő értel-
miségi találkozók mind vonzó lehetőséget nyújtottak a kor béklyói közepette is a magyar művelő-
dési élet számára a fővárosban.1 A Hét védnöksége alatt létrejött nemzetiségi színházi kollokvium 
és a kapcsolódó, máig nélkülözhetetlen forrásként szolgáló évkönyvek, a televíziós színházi fel-
vételek, zenés karavánok, a Székelyudvarhelyen 1977-ben létesített Népszínház, sőt a Bodor Pál 
által felvetett bukaresti magyar színházi évad gondolata2 jelentős momentumai annak a pezsgő 
kulturális életnek, mely felett a 80-as évek második felében lassan beborult az ég.

Ugyanebben az időszakban a bukaresti színházi életben létrejött néhány világszínvonalú elő-
adás, amelyek a reteatralizációs kísérlet égisze alatt születtek. Kialakult a híres bukaresti rende-
zőiskola, amelynek első hullámában Ciulei, Pintilie, Esrig, Penciulescu, Şerban, majd Tocilescu, 
Buzoianu művészetére figyelt fel a világ. Ezzel párhuzamosan Harag György, Taub János, majd 
Tompa Gábor munkái révén jelentős korszerűsödés bontakozott ki a romániai magyar színház-
művészetben is.

Nem csoda, ha ebben a pezsgésben a kor jelenségeire nyitott, széles látókörű, igényes kri-
tikai központ alakult ki Bukarestben, mely a konzervatívabb kolozsvári tömb mellett (Pál Árpád, 
Marosi Péter, Jánosházy György, Szőcs István) új szint hozott a magyar színibírálat palettájára.  
Két hölgy: a látszólag bohémabb, de éles szemű és szigorú Halász Anna mellett a kifinomult, 

1 A Majtényi-lak Majtényi Erik költő lakása volt, ahol hetente összetalálkoztak az Előre, A Hét, a román tele-
vízió magyar adásának munkatársai, és ahol gyakran megfordultak a tévének az ország különböző tájairól 
meghívott vendégei is. A házigazdának Szász János költő, Sugár Teodor televíziós szerkesztő és Majtényi 
Éva vágó voltak a társai. Így jutottam el én is a „lak”-ba. Ezek a találkozók vidám, közvetlen hangulatban 
zajlottak és erősítették a Bukarestben élő magyar értelmiségiek összetartozásának érzését. 

2 Mellékesen megemlítendő például, hogy a marosvásárhelyi Színművészeti Intézet magyar tagozata zsúfolt 
házak előtt mutatta be a Teatrul de Comedie színpadán A testőr és a Casandra Stúdióban az Egy hónap 
falun című előadásait 1984-ben.
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európai kultúrájú, minden jelenségre kíváncsian és elfogultságmentesen odafigyelő Kacsir Mária3 
volt a bukaresti kritika két vezéregyénisége. Mellettük az akkoriban népszerű és színvonalas 
Ifjúmunkás című lap „borzasabb” ítésze, Lázár „Lazics” László, és a színházi kérdésekben rit-
kábban megszólaló, de professzori tekintélyű, kivételes műveltségű Horváth Andor jelentős írásai 
figyelmeztek a színházi élet eseményeire, reflektorfénybe – és nem utolsósorban európai kontex-
tusba – helyezve az értékeket, ugyanakkor felmutatva az esetleges tévelygéseket, igénytelenebb 
megnyilatkozásokat.

Évtizedes távlatból visszatekintve ma talán már teljes biztonsággal mondható, hogy e kör 
tagjai közül teátrumaink korabeli „állapotáról” a legátfogóbb, máig érvényes és érzékletes kép 
Kacsir Mária életművéből4 bontakozik ki az utókor számára.

Kacsir Mária, a franciás műveltségű, finom eleganciájú, halk szavúságában is megejtően 
szuggesztív lényével 1976-ban találkoztam először, amikor egy nagy fa lombjainak árnyékába 
húzódó lakásába invitált egy beszélgetésre, melyet pár évvel később ugyanott folytattunk, s 
amelyből egy tetemes interjú keletkezett  A Hét Színjátszó személyek című évkönyvében. Máig 
kivételes megtiszteltetésnek tartom ennek létrejöttét, mert mai szóhasználattal élve a hazai ma-
gyar színházi szakma „first ladyje” tüntetett ki bizalmával és értékelésével. Az ilyesmi életre szóló 
ösztönzést jelenthet egy művésznek − s nem csak pályakezdő korszakában.

Máig érzem az egyébként központi fekvésű, de egy csendes zugban meghúzódó árnyék bo-
rította lakás műveltséget, nyugalmat árasztó, akkor általam párizsinak vélt  varázslatos atmosz-
féráját, melyhez hasonlót talán csak báró Kemény János  Kisfaludy utcai lakásában érzékeltem 
Marosvásárhelyen. Szerénység, jó ízlés, sok könyv, zsúfolt dolgozóasztal, képek, csendet paran-
csoló hangulat, ahol a beszélgetések alatt szinte kötelező módon tárul ki a lélek. A kérdező hölgy-
nek lehetetlen nem őszintén válaszolni, mert az ember érezte a mélységes, valódi kíváncsiságot, 
a személyének szóló emberi érdeklődést, mindazt, ami Kacsir Mária egész életművéből, több 
kötetre rúgó kritikáiból, esszéiből, beszélgetéseiből sugárzik. Soha nem bántott senkit, pedig 
voltak szép számmal bíráló (de nem földbe döngölő, sértő, bántó) megállapításai. Hangvételük 
megfontolásra, tudomásulvételre sarkallt, s ha az ember vitathatónak, vagy akár elfogadhatatlan-
nak is tartotta némelyiket, az sohasem ingerült polémiára, hanem kulturált vitára, eszmecserére 
intett, mely elől ő sohasem zárkózott el. Sőt, van rá példa, hogy korábbi értékelését volt belátása 
és bátorsága módosítani, akár az általa kivételes jelentőségű művésznek tartott Harag esetében 
is, akinek rendezői pályafutását követni és folyamatosan értékelni Kacsir munkásságának egyik 
jelentős fejezetévé vált. Kiváló minőségérzéke biztos iránytűként kalauzolta a román, a romániai 
magyar, a magyarországi, avagy a világszínház általa belátható tájain. 

Élénk figyelemmel követte a különböző színházi törekvések közötti kölcsönhatások ered-
ményeit, a találkozásokat igen fontosnak tartotta, művészi következményeiket érzékenyen tette 
mérlegre, ezzel is a kultúrák közötti kölcsönhatás, az átjárhatóság feltétlen szüksége mellett téve 
hitet. Ezért a magyar előadások mellett a kiemelkedő román rendezők munkáit is érzékenyen ele-
mezte. Ciulei, Tocilescu, Buzoianu, Măniuţiu és mások rendezéseiről rajzolt érzékletes képeket, 
de nyomon követte a román rendezők munkáit a magyar, és a magyar kollégáik jelentkezéseit 
román színpadokon. Ugyanakkor felfigyelt a budapesti Katona József Színházban kialakuló új 
szemléletre, akárcsak a belgrádi avantgárd fesztiválon, a BITEF-en jelentkező merész kísérletek-

3 Született Kolozsváron, 1929. jan. 7-én, meghalt Bukarestben 2005. ápr. 4-én.  A Bolyai Tudományegyete-
men magyar szakon végzett. 1951 és 1958 között az Irodalom és Művészet Könyvkiadó lektora, 1958-tól 
1970-ig pedig az Előre című napilap kulturális rovatának szerkesztője. 1970–2003 között a Bukarestben 
megjelenő A Hét színikritikusa. 

4 Kötetei: Régi és Új Thália (A Hét színházi évkönyve), 1981; Színjátszó személyek (A Hét színházi évkönyve), 
1982; A varázslat elemzése, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1958; A minden és a semmi gazdái, Mentor 
Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2002; Ágak a családfán: Szűkülő-táguló színházi világunk, Kriterion Könyv-
kiadó, 2004.
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re. Ennek köszönhetően beszámolói szélesebb kontextusban teszik értékelhetővé vizsgálódása-
inak fő területét, a romániai magyar színház állapotát, elhelyezve azt a román és a világszínház 
hasonló jelenségei között, és ezáltal a formai megoldások, az egyedi szemléletű műmegközelíté-
sek „modernsége” is mindig a helyére került. Bár bizonyos konzervativizmus jellemezte habitusát, 
nem egy hajdani színházideál bűvöletében ítélte meg a látott előadásokat, a kirajzolódó friss 
tendenciákat. És hogy hogyan tehette meg ezt a vészterhes 80-as években? Nagy bátorsággal, 
de nyitott maradt minden újra, s értékközpontúan kritikus szemlélettel ítélte meg ezeket is, akár a 
„hagyományos” stílusban készülteket. Szellemi frissességét bizonyítja az a szeretet és megértés, 
amellyel a legfiatalabb nemzedékek próbálkozásait követte pályafutása során. 

Amikor a Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2000. március 15-én Aranytollal tüntette ki 
Kacsir Máriát, Gálfalvi Zsolt Kacsir Mária aranytolla című írásában így reagált az eseményre: „A 
rég megérdemelt elismerés fényét az is növeli, hogy az Aranytollat olyanok társaságában vehette 
át, mint a költő Faludy György, a szintén színikritikus Földes Anna vagy az erdélyi magyar sajtó 
munkásai közül Sylvester Lajos. Kacsir Mária közel félszázada a legavatottabb hazai színikritiku-
sok egyike. Írásai hitelesen tájékoztatják a szakma művelőit és barátait arról, ami ma a színpadon 
történik. A drámairodalom klasszikus értékeihez vonzódó, a szövegek megítélésében toleránsan 
konzervatív ízlésű kritikus példásan fogékonynak bizonyult a korszerű színpadi formanyelv külön-
böző változatainak befogadásában”. 5

Fáradhatatlanul járta a színházi élet tájait, amíg egészségi állapota engedte (ugyanis egy vé-
letlen otthoni baleset sokáig házhoz láncolta). Azonban sohasem reagált a látottakra első neki-
buzdulásban. Az árnyas utca békéjébe húzódva alkotó lady alapos megfontolás után az otthon 
nyugodt légkörében vetette papírra kikristályosodó véleményeit. Széles körű műveltsége, lelki-
ismeretessége, komplex látásmódja, elfogulatlansága, pontos és élvezetes fogalmazásmódja, 
valamint a lényéből áradó szeretet jelentős kritikussá tette, akinek életműve nélkülözhetetlen for-
rásanyag a ma és a jövő kutatói számára. 

5 Romániai Magyar Szó. Bukarest, 2000. márc. 21.


