Diákkori emlékeim a kolozsvári színházról

1966-ban kerültem a kolozsvári egyetemre. A tanévkezdés után szinte azonnal  végigjárta a bentlakás szobáit az egyik utolsó éves diák (aki később matematikatanár, majd szakinspektor lett Marosvásárhelyen, diákkorában pedig novellája jelent meg az Utunkban, a Helikon elődjében), felkeresvén a gólyákat, színházi és operabérleteket ajánlva. Felírta az igénylők  nevét, majd néhány nap múlva hozta a bérleteket, és csak akkor kellett kifizetni. 
A színház hat előadásra hirdetett egyetemi bérletet 9 lejes árban, ami 50%-os kedvezményt jelentett, hisz akkor a legolcsóbb jegy 3 lej volt. Az operabérlet 10 előadásra szólt, 20 lejbe került, ugyanolyan kedvezménnyel tehát, mert itt a legolcsóbb jegy 4 lej volt.  Összehasonlításképp megjegyzem, hogy akkor egy feketekávé 1 lej volt, 65 baniból pedig meg lehetett reggelizni (ennyibe került egy pohár joghurt és egy kifli), a kezdő tanár fizetése 1280 lej, az egyetemi tanársegédé 1480, egy szoba havi bérlete 400-500 lej. Aki ösztöndíjas volt, az havonta 30 lejt kapott kézbe, mert az ösztöndíj többi részét automatikusan levonták az étkezés és szállás költségére. Csak a kolozsváriak kapták meg az egész összeget. 
A színháznak két egyetemi bérlete volt, két különböző napra hirdetve, az operának, ha jól emlékszem, csak egy. Az egyetemi bérleti előadások este fél 9-től kezdődtek, hogy az is eljuthasson, aki 8-ig volt órán. A mai fiatalok biztosan megmosolyogják azt, hogy a színházba indulást be kellett jelentenünk a kapusnak, hogy 11 óra után érkezvén, ne írja fel a nevünket. A sokszor igazolatlanul későket az igazgató magához rendelte, sőt még a dékán is megtudhatta a dolgot. Akkoriban az órák látogatása is kötelező volt. 
Hasonló bérleti rendszer volt a román színháznál és operánál is.
Úgy emlékszem, többen is vettünk bérletet, és minden előadáson sokan voltunk, ha nem is töltöttük meg egészen a termet. A színház nemcsak a szórakozás, hanem ismerkedések, találkozások színhelye is volt. 
A hat előadásból egy mindig klasszikus magyar dráma volt, egy pedig újabb (akkor "mai" névvel illetett) magyar dráma. Az operánál nem volt évi tíz bemutató, a bérletben szerepeltek előbbi évadok előadásai is, operák és operettek egyaránt.
Érdemes megnézni, hogy mit játszottak abban az időben! A színház az 1968-69-es évadra a következő előadásokat hirdette meg:
Aldo Nicolai: Kilátó, Mrožek: Streep-tease, Schisgal: Gépírók (3 egyfelvonásos); Lacour: Érettségi előtt; Illyés Gyula: Kegyenc; Băieşu: Megbékélés; Albee: Nem félünk a farkastól; Páskándi Géza: Pügmalion és Galathea; Shaw: Tanner John házassága; Sartre: Az ördög és a jóisten; Chase: Az én Harvey barátom. Ez havonta egy bemutatót jelentett. 
Az opera egyetemi bérlete ebben az évadban pedig  a következő volt:
Verdi: Nabucco; Bentoiu: Doktor szerelem (balett); Kálmán: Cigányprímás; Erkel: Bánk bán; Huszka: Gül Baba; Kodály: Háry János; Verdi: Othello; Loewe: My fair lady; Bartók: A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin; valamint egy előadás vendégművésszel.
Akkor tudjuk igazán értékelni az akkori repertoárt, ha tudatosítjuk, hogy a színház és az opera műsorait szigorúan cenzúrázták.    
Nem túl gyakran, de magyarországi előadók is szerepeltek, mint pl. Major Tamás Az ember tragédiájában vagy Honthy Hanna a Csárdáskirálynőben.
A kolozsvári színház és opera mint intézmény akkor tudta, hogy mi a hivatása, és a közönséget komolyan vette. A szombati és vasárnapi előadásokra gyakran busszal hozták a kalotaszegi érdeklődő embereket.
A Szabadság elődjének, az Igazságnak volt színikritikusa, aki minden bemutatóról írt az újságban. Az Utunkban többen is közöltek alapos, elemző kritikát a bemutatókról. Mára ez a műfaj mintha kihalt volna. Nincs ki írjon? Nincs miről írni? Vagy mindkettő?
Mára a kolozsvári színház feltalálta a néző nélküli színházat (már stúdió-előadások is  maradtak el nézőhiány miatt). Ezután majd következik a színész nélküli színház? 
Az opera, lehetőségéhez mérten, többet tett a közönség megtartásáért. Állandóan műsoron tartják a magyar klasszikusokat. Nagyon sok ötletet felkaroltak vezetői. 2001-ben Egyed Emese javaslatára október első hetében olyan évadkezdő előadást tartottak, amelyre az egyetemisták fél áron válthattak jegyet. És volt közönség! Rá egy évre sikerült meggyőzni az egyetem vezetőségét, hogy támogassa az évadkezdő előadást. Erre az előadásra az egyetemisták ingyen mehettek. E nemes gesztusra az egyetem a következő években sajnos, már nem volt hajlandó.  
Nagyszerű, egyedülálló ötlet volt 2001-ben a New York, New York  című előadás az amerikai terrortámadás áldozatainak emlékére. Ezen felbuzdulva javasoltuk, és az igazgató azonnal elfogadta, hogy Bolyai János születésének 200. évfordulóján 2002. decemberében emlékestet rendezzenek Bolyai János győzelme címmel. 
Ma biztosan nehezebb közönséget nevelni és megtartani, mint ezelőtt három-négy évtizeddel. De törekedni kell rá! Mert a színház nem lehet öncélú.
A közönség mindig értékeli a vezetőség erőfeszítéseit, bizonyíték erre a telt ház az opera leköszönő igazgatójának gálaestjén. Lehet, hogy egy hasonló esemény a színházat is megtöltené, még ha talán egészen más megfontolásból is?
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