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ELŐSZÓ

Gálovits Zoltán 

A színház mint közös nyelv, közös igazság
Olyan könyvet tart kezében az olvasó, amely hiánypótlónak számít a régió kulturális életében, 
hiszen átfogó, színházi tematikájú kiadvány, amely többnyelvűségével mindenki számára 
elérhetővé válik, és specifikusan a térség magyar, román, német és szerb színházi kultúráját 
hivatott egymáshoz közelebb hozni, mind ez idáig nem készült. Úgy gondoljuk, hogy valós, sokak 
által megfogalmazott igénynek tettünk eleget, amikor eldöntöttük, hogy az egyre jelentősebb 
Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó megszervezésével párhuzamosan egy olyan kiadványt 
is létrehozunk, amelyben teret biztosítunk az elmélyültebb tanulmányoknak, elemző írásoknak, 
interjúknak. Reméljük, ez által olyan hagyományt teremtünk, amely beépül a köztudatba és a 
TESZT-hez hasonlóan meghatározó tényezőjévé válik a térség színházi életének, hiszen ugyanazzal 
a céllal hoztuk létre mindkettőt. Évekkel korábban, amikor a Temesvári Színház első alkalommal 
szervezte meg a már hagyományossá vált fesztivált, még nem tudtuk, hogy milyen profilja lesz 
az eseménynek; egy dolgot tudtunk csak, hogy szeretnénk lehetőséget biztosítani a találkozásra. 
Ezen az úton haladva számos próbálkozásunk volt az elmúlt években, de mindig ugyanabba a 
problémába ütköztünk. Tudtuk, hogy nincs értelme kizárólagosan a régió színházi produkcióira 
hagyatkozni, ugyanis ezáltal függővé tesszük magunkat a színházak aktuális évadától, tehát 
vállalnunk kellene azt, hogy a találkozó színvonala a színházak előadásaitól függ. Próbáltunk a 
kortárs dráma irányába mozdulni, és a válogatást ehhez igazítani, majd a mozgásszínházi vonalat 
is kipróbáltuk, de igazából egyik elgondolás sem tudott meghonosodni. A tavalyi évben, amikor 
többnyire szerzői színházi előadásokat válogattunk a programba, ráadásul évfordulója is volt a 
Temesvári Színháznak, úgy alakult, hogy egy nagyon erős fesztiválprogram jött létre. Újra fel kellett 
tennünk a kérdést, hogyan folytatjuk tovább, hiszen az említett okok miatt tudtuk, hogy magasra 
tettük a mércét, és azt a színvonalat lehetetlen minden évben fenntartani. Ez volt az a pont, amikor 
megfogalmazódott bennünk, hogy vissza kell térnünk az eredeti gondolathoz, így jutottunk arra, 
hogy a TESZT akkor tud hiánypótló lenni, ha valóban azt az űrt próbálja kitölteni, amit mindannyian 
látunk: alig van lehetőség a találkozásra, viszonylag kevés közös projekt születik, nehézkes a 
kommunikáció. Belgrád, Temesvár, Arad, Budapest, vagy Újvidék, Szabadka és Szeged egymáshoz 
olyan közelségben lévő városok, amelyek között ma viszonylag egyszerű kapcsolatot létesíteni, 
mégis csak nagyon lassan jutunk el arra a szintre, hogy a három színházi kultúra között valós 
találkozási pontokat találjunk, hogy lehetőségünk legyen kapcsolatokat kialakítani, mélyebben 
megismerni egymás színházait. Így ma már nem csak az a célunk, hogy a régió legizgalmasabb 
előadásaiból válogassunk, hanem az is, hogy tágabb értelemben is foglalkozzunk a térség színházi 
kultúrájával. Erre leginkább a workshopok, a közös munkák biztosítanak lehetőséget, illetve egy 
olyan kiadvány, amely a régió színházi életét próbálja átfogni. Az elmúlt hét évben, ha lassan is, de 
sikerült eljutni addig, hogy idén már nem csak az előadások jelenthetnek kapcsolódási pontokat, 
de az együttműködés különböző lehetőségei is. 
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Amikor a kiadvány gondolata megfogalmazódott, arra törekedtünk, hogy ez kettős igénynek feleljen 
meg. Egyrészt szükségünk van egyfajta adatbázisra, amely tartalmazza azokat a színházakhoz 
kapcsolódó legfontosabb információkat, amelyek segítenek a tájékozódásban – hogy tudjuk hol, 
mi történik, kit lehet megkeresni egy-egy kérdéssel –, ugyanakkor annak is szerettünk volna teret 
biztosítani, hogy átfogóbb képet kapjunk a térség színházi kultúrájáról. Úgy gondoljuk, a kiadvány 
egyfajta fóruma lehet a színházi menedzsereknek, alkotóknak és nézőknek. Ezek a szempontok 
vezéreltek, amikor Varga Anikó szerkesztővel átbeszéltük az első TESZT-kiadvány legfontosabb 
témáit. Hosszútávon pedig arra törekszünk, hogy egy olyan, évente megjelenő kiadványt hozzunk 
létre, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar, román, szerb és német színházi kultúra 
legfontosabb kérdéseiről beszéljünk, hogy könnyebben tájékozódhassunk, egymás kultúráját 
megismerhessük és a kiadvány adatbázis-jellegét megtartsuk. Szeretnénk egy online felület is 
létrehozni, ahol ezek az anyagok megjelenhetnek, kiegészülve egy eseménynaptárral, adatbázissal 
és egy dinamikusabb felülettel, ahol rövidebb híreket is közzétehetünk. Ezek a tervek, a távlatok. 

Még csak körvonalaiban létezett a fesztivál programja és a kiadvány tartalma, amikor a kezembe 
került egy szöveg, ami segített egyértelművé tenni, hogy a továbbiakban milyen szellemiségben 
szeretnénk folytatni a munkánkat. „A világ színházkultúrájának semmire sincs nagyobb szüksége, 
mint a különböző fajú és hátterű művészek együttműködésére. Különböző hagyományok 
találkozásakor legelőször akadályok merülnek fel; ám ha elmélyült munkával sikerül megtalálni 
a közös célt, ezek az akadályok eltűnnek. És mihelyt az akadályok leomlottak, kinek-kinek a 
gesztusai és hangszínei a közös nyelv részeivé válnak, s egyetlen pillanat tartamára kifejeznek 
egy közös igazságot, amelyben a közönség is osztozik. Ez az a pillanat, amely felé minden színházi 
tevékenység törekszik.” – írja Peter Brook Az aranyhal című szövegében. Évek óta közös célokat 
keresünk, és bár gyakran ütközünk akadályokba, lassan, de érezhetővé válik, hogy miért igazán 
fontosak számunkra az együttműködések. Reméljük, egyre többen csatlakoznak majd hozzánk, és 
bízunk abban, hogy e kiadvány is segít majd abban, hogy közelebb kerüljünk egy közös nyelvhez, 
közös igazsághoz. 
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SZÍNHÁZI KÖRKÉP
A TESZT fesztiválon három ország és ennél is több nemzetiség színházai vannak jelen. A következő 
esszék és tanulmányok arra tesznek kísérletet, hogy átfogó képet adjanak a román, az erdélyi 
magyar, a vajdasági magyar, a szerb illetve magyarországi színházi világról.
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Claudiu Groza

Teatrul românesc. Privire în... 3D
Dacă aș încerca să sintetizez într-un logo caracteristicile teatrului românesc, aș face-o în... 3D: 
dinamism (impetus), diversitate, dăruire (involvement). Și o să încerc, mai jos, să detaliez cât se 
poate de sistematic și pedagogic, dar nu plictisitor, această succintă definiție.

Un pic de istorie și economie. În România există la ora actuală câteva zeci de teatre publice (de 
dramă sau de păpuși și marionete) și câteva sute de companii independente. Teatrele publice – 
multe din ele înființate în urmă cu 50-60 de ani, ca instrumente de propagandă politică ale regimului 
comunist, în orașe cu specific industrial – sunt finanțate de Ministerul Culturii (teatrele naționale), 
respectiv de autoritățile locale – Consilii Județene sau Primării și Consilii Locale. Situația economică 
dificilă a comunităților mici, care și-au pierdut forța industrială, face ca subvențiile pentru cultură 
să fie scăzute, în multe situații, astfel că o parte a teatrelor municipale au dificultăți financiare. 

Pe de altă parte, din cauza unei Legi a sponsorizării ineficiente și în lipsa unei culturi a finanțării 
private la nivelul mediului de afaceri românesc, o parte importantă a companiilor independente 
apelează tot la fonduri publice pentru producțiile lor. Evident, sponsorizarea privată nu e total 
absentă din această schemă, dar ponderea ei în ansamblu rămâne încă destul de redusă.

Ca sistem, teatrul românesc este destul de puternic ca în cei 25 de ani de capitalism să nu se fi 
închis nici un teatru public, ba chiar să apară câteva noi – în special în București. Zona independentă 
s-a dezvoltat în timp, după 1990, dar a ajuns în momentul de față la o anvergură remarcabilă: 
selecționerii primei ediții a Festivalului Național de Teatru Independent (2013) au anunțat că la 
preselecție s-au înscris peste 130 de spectacole din toată România.

Teatrele publice au sedii proprii – în multe cazuri monumente istorice cu valoare de patrimoniu 
– în timp ce companiile independente activează în cafenele și cluburi, doar o mică parte având 
săli de spectacole propriu-zise. În unele cazuri, chiar oamenii de teatru au deschis mici afaceri de 
acest tip pentru a-și susține proiectele. Evident că aceste condiții specifice influențează repertoriul 
și amploarea producțiilor. Există și coproducții ale unor artiști, companii sau grupuri din zona 
independentă cu teatre publice.

Dinamism. O estimare exactă a numărului de producții noi din fiecare stagiune e relativ greu de 
făcut. După o evaluare empirică, însă, aș spune că media ar fi de circa 7 premiere/companie sau 
teatru, cu un minimum de 3-5 montări și un maximum de 15 sau mai multe. Evident, anvergura 
acestora e cât se poate de variată, de la one person show-uri la super-producții chiar. Așadar, 
câteva sute bune de spectacole noi se joacă anual în România, într-o dinamică notabilă.

Tiparele sunt la fel de variate și din punct de vedere repertorial, în funcție de specificul fiecărui 
teatru. Există o adecvare la cerințele publicului-țintă, însă oferta se menține la un nivel artistic 
rezonabil, în general, chiar dacă e vorba de spectacole „de consum”. Teatrele urmăresc să își 
mențină spectatorii și să câștige niște bani, dar nu neglijează producțiile „de artă”, care le asigură 
prezența în festivalurile de gen și contribuie la prestigiul lor în peisajul teatral. Un pic mai constrânse 
de publicul-țintă, dar și mai libere din punct de vedere birocratic, companiile independente se 
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dovedesc foarte inventive în a realiza spectacole de calitate, dar și pe gustul spectatorilor. În 
bună măsură, asta se datorează implicării totale a artiștilor independenți în proiectele pe care le 
concep, de la nivelul de strângere de fonduri la creația propriu-zisă și apoi administrarea în timp a 
spectacolului.

Festivalurile teatrale sunt un alt element de dinamism al teatrului din România. Multe din teatrele 
publice organizează festivaluri anuale, unele cu un profil distinct, altele „generaliste”, gândite 
atât ca evenimente pentru comunitățile locale, cât și ca momente de interacțiune profesională, 
adesea cu deschidere internațională. Numărul festivalurilor a crescut foarte mult în ultimii 25 ani, 
în contextul reducerii turneelor teatrale, prea costisitoare.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu e probabil cel mai reprezentativ festival „generalist” 
din România, prin amploarea sa și varietatea spectacolelor oferite. În cazul festivalurilor cu 
profil specific aș menționa Festivalul Internațional de Teatru Nou de la Arad, deschis și spre 
zona independentă, Festivalul „Atelier” de la Sf. Gheorghe – ajuns la a 21-a ediție –, Festivalul 
Dramaturgiei Românești de la Timișoara – dedicat producțiilor pe texte autohtone –, GalaStar de 
la Bacău – un festival de one person show –, Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea sau Festivalul 
Comediei Românești de la București. Alături de deschiderea internațională a majorității lor, aceste 
festivaluri includ în program, de regulă, și producții ale teatrelor comunităților etnice din România. 
De remarcat este faptul că de anul trecut există și un Festival Național al Teatrului Independent, 
precum și că actorii tineri se pot lansa la Gala HOP de la Costinești, un festival pentru nou-veniții 
din teatru. Un festival internațional de mare calibru este Festivalul Internațional „Shakespeare” de 
la Craiova, care prezintă în România producții de top din întreaga lume.

Evenimentul anual al breslei teatrale românești este Festivalul Național de Teatru, care are 
loc la București, în fiecare toamnă. De asemenea, primăvara se acordă Premiile UNITER, care 
recompensează performanța teatrală indigenă.

Diversitatea stilistică și repertorială a teatrului românesc e, predominant, rezultatul strategiilor 
regizorale, al unor poetici individuale, și nu neapărat consecința unor politici instituționale. 

Totuși, o caracteristică a teatrului autohton în ansamblu ar fi accentul pe semantica vizuală, 
adică preocuparea pentru aspectul scenic al spectacolului, cu coregrafie, muzică live sau special 
asamblată pentru producția în cauză, ecleraj minuțios, decoruri și costume pregnante, videografie 
etc. Tipul de spectacol recitativ, în manieră franceză, unde textul primează, indiferent de contextul 
scenic, e atipic pentru România. Există, de asemenea, o apetență pentru reconfigurări semantice, 
pentru un soi de bricolaj regizoral: un text, chiar clasic și faimos, poate fi decupat, recompus, 
construit în secvențe exclusiv vizuale, cu intriga comprimată. Acest „experimentalism”, care se 
exersează în special în teatrele publice, are o reverberație și în zona independentă, dar la nivelul 
textului. Acesta trebuie să fie incisiv, dinamic, frust, pe un format „extrem-contemporan”. O parte din 
teatratorii români preferă texte scrise special pentru producțiile lor, în dauna literaturii dramatice. 
E sesizabilă, totodată, o înclinație spre textul dramatic european/american recent, exponenții de 
top ai genului fiind frecvent montați și gustați în România, de la Marius von Mayenburg la Vasili 
Sigarev, Igor Bauersima, Sarah Kane, Yasmina Reza, Dejan Dukovski, Zoltan Egressy, Evgheni 
Grișkoveț ș.a.
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Dar, cum scriam, liniile de forță ale teatrului românesc sunt trasate de regizorii de prim-plan, fiecare 
cu o amprentă stilistică puternică, dar și foarte versatili în opțiuni, indiferent de generația din care 
provin. Andrei Șerban (n. 1943), de pildă, regizor cu reputație internațională, a montat în România 
piese de Cehov și Shakespeare (în variante resemantizate, trebuie precizat), dar și de Sarah Kane; 
Mihai Măniuțiu (n. 1954), unul din cei mai prolifici regizori contemporani, are în palmares autori ca 
Sofocle, Lorca sau Buchner, dar și Jon Fosse, fiind el însuși autor de scenarii dramatice; Th. Cristian 
Popescu (n. 1967) are la activ patru spectacole pe textele lui Mayenburg, dar a montat și o piesă 
românească „realist-socialistă” (din nou trebuie precizat: într-o lectură regizorală originală); Radu 
Afrim (n. 1968), regizor cu o amprentă personală foarte bine marcată, optează acum pentru noua 
dramaturgie nordică, însă s-a lansat cu Cehov și Lorca, înscenați, e-adevărat, cu totul iconoclast.

Am dat doar patru exemple dintr-o pleiadă de regizori importanți ai teatrului românesc, a căror 
stilistică influențează spectacologia indigenă (s-ar adăuga aici, dintr-o listă mai lungă, Silviu 
Purcărete, Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunză, Cristian Juncu). Cei din generațiile mai vechi 
au traversat mai multe formule teatrale, de la cea antropologică sau mitologică la cea ludică 
ori onirică, mistică etc.; cei din noile generații și-au cristalizat stilul prin aderența firească, prin 
sincronizare, la tematica dramaturgiei contemporane, fără a-și pierde acuitatea lecturii clasicilor, 
însă adaptându-i la percepția cotidiană. 

Diversitatea teatrului românesc include și formule de teatru politic sau teatru social, concretizate 
în spectacole cu miză ecologică, testimonială (despre comunități de nișă: deficienți de auz, deținuți, 
LGBT) sau plecând de la evenimente cotidiene. Gianina Cărbunariu, Bogdan Georgescu, Ioana Păun 
sau David Schwartz sunt cei mai activi regizori ai acestui palier.

O tendință sincretică e vizibilă și ea în evoluția teatrului autohton din ultimii ani: cea a spectacolelor 
de dramă care mixează dialogul, dansul și muzica, dar și cu montări de teatru-dans sau musical, 
interpretate de actori de dramă.

Dăruire. Poate sună ușor romanțios, însă termenul definește destul de net o bună parte a proiectelor 
inițiate în spațiul teatral independent. Majoritatea celor câteva sute de companii independente din 
România au fost înființate în ultimii ani, din inițiativa actorilor și regizorilor foarte tineri care nu 
mai puteau fi integrați în sistemul public. Pariuri ambițioase, riscuri asumate, dar și succes, în cele 
din urmă, ca și o inventivitate bine ancorată pragmatic de construcție a proiectelor. Deschiderea 
unei cafenele sau a unui club care să susțină întrucâtva activitatea companiei, parteneriate cu 
baruri, firme, instituții administrative, operațiuni de crowdfunding promovate prin rețele sociale, o 
strategie bine pusă la punct și asumată profesionist a dus la o dezvoltare impresionantă a teatrului 
independent românesc. Adaptabili, reactivi și interactivi, tinerii creatori și-au format un public fidel. 
Ponderea din ce în ce mai consistentă a zonei independente în economia teatrului indigen a dus la 
derularea, în 2013, a primei ediții a Festivalului Național de Teatru Independent, iar în primăvara 
aceasta la nominalizarea, în premieră, a actrițelor dintr-o producție independentă – Parallel, a  
Asociației Colectiv A & GroundFloor Group din Cluj – la Premiile UNITER, cele mai importante 
distincții teatrale românești.

Ambele evenimente, printre multe altele, sunt o demonstrație a implicării. A dăruirii, adică.

Teatrul independent are o ofertă la fel de diversă ca acela public, condiționată doar de spațiile 
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de joc. În cluburi se joacă de la stand-up comedy ori one person show la spectacole cu câteva 
personaje, dar cu decor minimalist sau videografic. Există însă și montări de teatru-dans, teatru 
de apartament sau în spații foarte neconvenționale: garaje, hale industriale în uz, poduri de case, 
parcări, săli de fitness etc. 

Dramaturgia românească este un punct nevralgic al teatrului autohton. Procentual, textele pentru 
teatru românești ocupă o pondere redusă în ansamblul montărilor, fie că e vorba de autori clasici, 
fie de autori contemporani. Se poate obervsa, de asemenea, o dihotomie la nivelul generațiilor 
de autori active pe piață. O parte din ei provin din mediul literar, alți s-au impus din zona practicii 
teatrale (actori, regizori etc.). O parte a regizorilor tineri preferă să-și elaboreze singuri scenariile 
pe care își construiesc spectacolele (acest lucru e vizibil în special în cazul teatrului documentar). 

Există în prezent o promoție solidă de dramaturgi afirmați de la mijlocul anilor ‘90 încoace, 
recunoscuți în plan literar, dar reprezentați mai degrabă prin marketing personal decât prin 
programe sistematice, instituționale, de promovare a textului indigen. Radu Macrinici, Ștefan 
Caraman, Saviana Stănescu, Alina Nelega, Mihai Ignat, Dumitru Crudu, Valentin Nicolau, Vlad 
Zografi, Horia Gârbea, Petre Barbu sunt principalii exponenți ai acestei linii.

În ultimii ani au apărut alți câțiva dramaturgi cu mobilitate în spațiul teatral, mai ales prin integrarea 
lor în dinamica producțiilor: Peca Ștefan, Elise Wilk, Mihaela Michailov sau Maria Manolescu sunt 
nume cu o anume notorietate, unii din ei creându-și scenariile in progress, împreună cu regizorii.

Dintre regizorii sau actorii lansați în scrisul de teatru se remarcă Gianina Cărbunariu, Lia Bugnar 
sau Mimi Brănescu, dispuși mai mult decât dramaturgii „canonici” să elaboreze scenarii dramatice, 
cu un grad conjunctural mai accentuat.

Toți acești autori sunt reprezentați, în proporții diverse, însă spectacolele pe texte românești ocupă 
în continuare o zonă de nișă a teatrului indigen, deși mai multe concursuri de dramaturgie (inclusiv 
„Cea mai bună piesă a anului”, organizat de UNITER), încearcă să descopere și să promoveze texte 
originale.

Cauzele sunt diverse, de ordin conceptual și sociologic. Regizorii preferă să mizeze pe texte deja 
consacrate (cazul dramaturgilor europeni contemporani) sau să aibă libertatea unui scenariu cât 
mai deschis, ia publicul are încă o reticență față de literatura contemporană. Ambele cauze provin 
însă în bună măsură din prejudecăți de receptare sau chiar din ignoranță. 

Spectatorii. Evident, în analiza fenomenului teatral nu putem vorbi de public, ci de publicuri. E 
semnificativ de înregistrat – din nou, prin constatare empirică, în lipsa unor studii sistematice – că 
în România există un nucleu radical al spectatorilor, care optează net pentru o anume formulă 
teatrală. Unii frecventează exclusiv spațiul independent, alții deplâng lipsa teatrului de factură 
„clasică”, de loisir, și acuză un exces de „experimentalism” al teatrului românesc.

Dar majoritatea spectatorilor participă cu aceeași curiozitate și la producțiile teatrelor publice – 
indiferent de nivelul lor de valoare sau originalitate – ca și la cele ale zonei independente. Ceea ce 
arată că teatrul este încă, în România – firește, pentru nișa sa de public, nu foarte numeros – un 
eveniment social cu rol de agrement.
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Dacă teatrul românesc se va întoarce vreodată, precum cel francez, la primatul textului și 
estomparea semanticii vizuale e greu de crezut. Societatea noastră pare să fie una de consum 
vizual, deci tendința producțiilor teatrale corespunde, sincron-intuitiv, obișnuințelor comunității. 
Dar, în concluzie, teatrul din România seamănă în momentul de față cu un poliedru cu fațete 
multicolore, ori cu un puzzle extrem de viu colorat, în care se compun miriade de jocuri de lumini și 
nuanțe. Pentru un spectator străin, România este o țară teatral-pitorească și fermecătoare.

 

20



21



22

Varga Anikó

Erdélyi, magyar, színház

Az erdélyi magyar színházat – szellemi, kulturális, esztétikai vagy akár földrajzi értelemben is – a 
közöttiség felől szokás leírni, és ennek a viszonyításnak a hivatkozási pontjai a román illetve a 
magyar színház és kultúra. Ez a köztesség ugyanakkor nem a saját nyelvtől való megfosztottságot, 
de még csak egyneműséget sem jelent: épp ezért (fölöslegesen) merész, ha nem kifejezetten 
terméketlen vállalkozás egy olyan, az erdélyi magyar színházi nyelv egészét és jellegét leíró 
szándék, amely előtt célként valamiféle definíciószerű eredmény lebeg. 

Ha azonban egy színházi panoráma megrajzolása a feladat, talán kezdhetjük azzal, hogy belépünk 
a tájba, és megpróbáljuk felkutatni a domborzatát alakító tényezőket – hogy következetes 
metaforával vezessem fel, amiről a továbbiakban szó esik.

(struktúra) Erdélyben a magyar színházak többsége – pár kivételtől eltekintve – kőszínházi 
struktúrában működik, vagyis a műsoralakítás szempontjából a színházak repertoárjai, igazodva 
a (feltételezett) nézői elvárásokhoz a műfaji sokféleségnek igyekeznek eleget tenni. Az évadok 
tervezői figyelmet fordítanak arra, hogy bemutatók között a komolyabb, művészi igényű alkotások 
mellett jelen legyenek a zenés-szórakoztató műfajok, ahogyan a gyerek- és ifjúsági előadások is. 
Hasonló ezen intézmények helyzete a gazdasági szerkezet tekintetében: a színházakat a városi és 
megyei önkormányzatok tartják fenn, a kolozsvári és marosvásárhelyi színházakat pedig – nemzeti 
színházi, kiemelt státuszuk miatt – közvetlenül a román Kulturális Minisztérium szubvencionálja, 
ami sokkal előnyösebb, biztonságosabb anyagi feltételeket jelent.   

A hasonló szerkezeten belül az egyes – megyeközpontokban található – színházak igencsak 
eltérnek egymástól, és ezeket az eltéréseket legalább annyira meghatározzák az intézményvezetők 
művészi elképzelései, mint a fenntartók elvárásai, vagy éppenséggel a demográfiai és kulturális 
szituáltság. Van, ahol a fenntartó a támogatás fejében számszerű teljesítményt vár el – pl. a Csíki 
Játékszín népszínházi repertoárja, Parászka Miklós igazgató színházi elképzelésein túl ennek is 
köszönhető –, máshol, például a Temesvári Színház esetében az önkormányzat nem avatkozik be 
közvetett módon sem az intézmény művészi profiljába; a temesváriak kísérletező hajlandósága 
azonban a művészi szándékokból legalább ennyire fakad. A szubvenció arányai sem egyformák, 
van, ahol ez csupán az intézmény fenntartását és az alkalmazottak bérét fedezi, néhol rettentő 
kínnal-bajjal, mint a gyergyószentmiklósi Figura és az Udvarhelyi Színház esetében, de általánosan 
elmondható, hogy a színházak a költségvetésüket – a Román Kulturális Alap mellett főként a 
magyarországi Nemzeti Kulturális Alap által kiírt – produkciós pályázatokkal illetve az arányaiban 
csekély jegybevétellel kényszerülnek kiegészíteni. 

A kőszínházak mellett az elmúlt években független társulatok is alakultak Erdélyben. Ezek közül 
páran a színházi szünetet kihasználva állnak össze egy produkció erejéig: az Erdélyi Vándorszínház 
nyaranta hoz létre előadást, és azzal utazza be az erdélyi falvakat, de nyáron valósítja meg színházi 
terveit a csíkszeredai Silóban tevékenykedő Tandem Csoport, amelyet több társulat fiatal színészei 
hoztak létre. Más csoportok-műhelyek működése évad közben is rendszeres, mint a marosvásárhelyi 
Yorick Stúdióé, amely elsőként vitte, és nagy sikerrel színre Székely Csaba drámáit, valamint a 
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kolozsvári Váróterem Projekté, amelyet a 2009-ben végzett kolozsvári színész osztály alapított. 
A Váróterem gyerek-, ifjúsági- és felnőtt előadásokat is készít, ezekre pedig a közvetlen színházi 
megszólalásmód jellemző. A független színházi terület egyre fontosabb helyszíne a kolozsvári 
Ecsetgyár (Fabrica de Pensule), amely kortárs művészeti központként a színházi projektek mellett 
olyan nemzetközileg ismert képzőművészeti csoportoknak ad helyet, mint a Plan B Galéria. Az 
Ecsetgyárban működik a Sinkó Ferenc és Kelemen Kinga által vezetett GroundFloor Group, az ő 
előadásaik jelentik ma a kortárs táncszínházat az erdélyi színházi palettán – legutóbbi produkciójuk, 
a szexuális másságot tematizáló Parallel az UNITER Debüt-díját nyerte el – a sepsiszentgyörgyi 
M Stúdió mellett, amely következetesen a kontakt-tánc esztétikája nevében alkot. A GroundFloor 
receptív a társadalmi kérdésekre, nyitott a román alkotók felé és szoros kapcsolatokat ápol a 
magyarországi táncszínház izgalmas alkotóival: rendszeres vendégeik a Hód Adrienn, a Szabó 
Réka, a Juhász Kata és a Góbi Rita vezette társulatok. Az erdélyi függetlenek pályázati pénzekből, 
szponzori támogatásokból és a szintén csekély jegybevételből tartják el magukat, igen nehezen.   

(rendezők) Ha az a kérdés, hogy az erdélyi színházi világnak mik a legnevesebb intézményei, erre 
egyértelműen a kolozsvári és a sepsiszentgyörgyi színház a válasz, ami közvetett módon az erdélyi 
színház egy másik aspektusáról, egyúttal problémájáról is beszél. Ez pedig a markáns rendezői 
egyéniségek hiánya. Nem véletlen, hogy az említett két színházban, Tompa Gábor és Bocsárdi 
László rendezők köré tudott valódi, hosszú távon is magas szakmai minőséget képviselő társulat 
épülni. Tompa (mára már leginkább múltbeli) rendezői tevékenysége mellett legalább ennyire 
tehetséges kulturális stratéga: a rendszerváltás után a kolozsvári egyedüli magyar színházként 
volt képes olyan művészeti arculatot felépíteni, amely a román szakma legnagyobb – a hetvenes-
nyolcvanas években politikai okokból emigrált, majd a kilencvenes években visszatérő – rendezőit 
vonzotta oda dolgozni. Vlad Mugur, Dragoș Galgoțiu, Mihai Măniuţiu, Andrei Şerban és Silviu 
Purcărete kolozsvári előadásai az országos és nemzetközi szakma által is ismertek. Purcărete 
színházi világára a groteszk, részletgazdagon kidolgozott képi világ jellemző, és az anyagisághoz 
kapcsolódó, az életet és halált egybefogó rítusok iránti érdeklődés – a rabelaisi hommageként 
megrendezett Pantagruel sógornője című előadásban és a Gianni Schicciben az evés az anyag 
transzformációjaként az élet és halál metaforájává válik. Purcărete legutóbbi kolozsvári rendezése, 
a Viktor, avagy a gyermekuralom, amely a Román Színházi Szövetség legjobb előadása díját nyerte 
el idén, szintén a kolozsvári évad legerősebb előadásai közé tartozik, amely egy torz szellemi – és a 
díszlettel jelzett vizuális – optika révén mutat rá a felnőttek társadalmának visszásságaira. Şerban 
három előadást rendezett Kolozsváron: a Ványa bácsi és a Hedda Gabler fesztiváldíjas előadások, 
köztük a Bergman filmjét színházra adaptáló Suttogások és sikolyok értékei ellenére nem vált 
olyan átütővé. 

A Kolozsvári Színház szívesen dolgozik együtt neves román rendezőkkel, amely viszony kölcsönös 
– emellett számos külföldi és amerikai rendezővel, akik eltérő színvonalú előadásokat jegyeznek, 
talán ezek közül Robert Woodruff Születésnap című előadását említhetjük, amely Thomas 
Vinterberg filmjét egy születésnapi, a közönséget is asztalhoz ültető ebéd helyzetére írja át. A 
Kolozsvári Színházban két előadást is rendezett Matthias Langhoff, és érdekes, hogy bár mind a 
Szeget szeggel, mind a Don Juan című előadásai esztétikai és gondolati szempontból is elmélyült 
előadások, egyiknek sem sikerült szélesebb körben ismertté válnia, utóbbit viszonylag gyorsan 
levették a repertoárról – meglehet, a hűvösebb, intellektuálisabb német színházi nyelvvel nem 
tudott megbarátkozni a közönség. Az utóbbi két évadban vajdasági vendégrendezők munkái 
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is feltűntek a repertoáron: Mezei Kinga a Csipke, Urbán András az Ivanovék karácsonya című 
előadásokat rendezték.

Sepsiszentgyörgyön, Kolozsvártól eltérően, ahol Tompa az idők során egyre nagyobb teret 
biztosított neves rendezőknek, Bocsárdi László folyamatos rendezői tevékenysége – hogy csak 
a közelebbi előadásokat említsük: A velencei kalmár, a Bánk bán, a Hamlet – biztosította azt a 
műhely-jelleget, ami az elmélyült alkotás lehetőségét kínálta a társulat színészei, Pálffy Tibor, 
Kicsid Gizella, Nagy Alfréd és rendkívül látványosan Mátray László számára. 

Ám általánosan is mondható, hogy az erdélyi színházak előszeretettel dolgoznak együtt román 
rendezőkkel, amely érdeklődés legalább annyira fakad a román színház iránti fogékonyságukból, 
mint a művészi igényességre való törekvésükből, és abból a szükséghelyzetből, hogy Erdélyben 
kevés, illetve nem annyira gazdag a fiatal magyar rendezői felhozatal. Victor Ioan Frunză temesvári 
rendezései sarokkövek a színház történetében – hogy egy régebbit, a Lorenzacciot említsük 
a pár éve még játszott Rosencrantz és Guildenstern halott című előadás mellett –, de Frunză 
csíkszeredai rendezései is jelentősek, elsősorban a líraian szép, túl- és evilágot látványában is 
egybefogó Lilom, illetve az ezt követő szellemes, szürreálisan elrajzolt Finito. Radu Afrim jelenléte 
az erdélyi színházakban a rendező jellegzetes, burjánzóan dús és eklektikus vizuális látásmódja 
miatt üdítő. Afrim Szatmáron rendezte meg a Boldogtalanokat – még abban a rövidke, alig két éves 
periódusban, amikor Keresztes Attila igazgatóként a színház művészi reformjával kísérletezett, 
szép és azonnal porba is hulló eredményekkel; ebben az időszakban rendezett Mohácsi János 
is Szatmáron, a Veszett fejszét –, vagy az idei évadban Szentgyörgyön Kárpáti Péter Akárkijét, 
valamint a marosvásárhelyi színházban Az ördög próbája című, improvizációkra épülő előadást. A 
román rendezők sorában említenünk kell még Sorin Militarut, aki Udvarhelyen és Marosvásárhelyen, 
valamint Theodor Cristian Popescut, aki Marosvásárhelyen és Nagyváradon van inkább jelen; a 
fiatal rendezői generáció tagjaként pedig Gianina Cărbunariu hozott létre társadalmi problémákat 
feszegető előadásokat Marosvásárhelyen (20/20) és Kolozsváron (Verespatak).   

Az erdélyi színházak a rendezőhiányt magyarországi alkotókkal is pótolják, de ezek a vendégrendezők 
kevés, bár az utóbbi években egyre több kivételtől eltekintve jellemzően nem a magasan jegyzett 
alkotók közé tartoznak – ennek a jelenségnek gazdasági-művészi okai vannak: a szerény, hiányos 
társulati feltételek és az alacsony költségvetés együttesen nem elég jó motivációk, emellett talán 
a színházi-kulturális értés különbségei is távol tartják a nevesebb rendezőket. Kivételek azonban e 
téren is vannak, még nagy időbeli szórásban: Novák Eszter jelenléte a Marosvásárhelyi Színházban 
meghatározó előadásokat eredményezett a kilencvenes évek végén, pár évvel később pedig Bodó 
Viktor Boldogtalanokja hozott a színház számára UNITER-díjas elismerést; Bodó a saját és a 
kolozsvári társulattal is alkotott közösen (Social Error). Horváth Csaba rendező-koreográfus az 
általa vezetett Forte és a Temesvári Csiky Gergely Színház társulatával közösen rendezte meg 
a Peer Gyntöt, egy költői, a szöveget és mozgást nem illusztratívan egyesítő fizikai színházi 
elgondolás alapján. A vendégművészek sorából nem maradhatnak ki a fiatal magyar rendezők, 
Balázs Zoltán, Koltai M. Gábor és Göttinger Pál. Balázs Zoltán, a Maladype Színház vezetője az 
Odüsszeusz hazatérése címmel rendezett előadást a Temesvári Színházban, Koltai ugyanitt vitte 
színre az Ahogy tetsziket és Eliza Chovaniec Gardéniák című drámáját, Göttinger Temesváron, 
Székelyudvarhelyen rendezett (Furnitur; Love and Money). És, bár Hajdu Szabolcs inkább 
filmrendezőként ismert, temesvári Békeidő című előadása a múlt évad egyik legformátumosabb 
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színházi vállalása, amely az – erdélyi színház esztétizmusához képest – az improvizációs nyelv felé 
mozdulása miatt érdekes.

Az erdélyi színházak rendezőhiánya nyilván nem teljes mértékű, mind a közép-, mind a fiatal 
generációnak vannak ismert és ígéretes képviselői; inkább arról van szó, hogy ezekkel együtt 
sem lehet lefedni egy évad (minőségi) repertoárját. Barabás Olga érzékeny színházi látásmódja, 
finom irónája különleges oázist jelent a harsányabb, erőszakosabb színházi nyelvet beszélő erdélyi 
és román színházi közegben – a női rendezők, már ha sikerül felbukkanniuk, nehezen maradnak 
talpon e vidéken –, előadásai az utóbbi években főként a vásárhelyi Ariel Színházban láthatók. 
A Kolozsvárról induló Keresztes Attila előadásait az erőteljes vizuális formaigény és irónia 
határozzák meg, de a vizuális színházi fogalmazás és a stilizációra való törekvés a Vásárhelyen 
illetve Bukarestben rendezőit végzett Szabó K. István és Zakariás Zalán munkáira is jellemzők 
– ők mindhárman rendezőként és művészeti vezetőként is tevékenykednek. Sebestyén Aba 
rendezőként a Yorick Stúdiós előadásai révén vált ismerté a szélesebb szakmai közönség számára: 
neki köszönhetjük a Székely-drámák értő, szellemes színrevitelét.

A kőszínházi működés keretein belül az erdélyi színházak esztétikai profiljai nagy eltéréseket 
mutatnak, a klasszikus polgári színház eszményétől (Nagyvárad), a polgári művészszínházon 
(Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely) és a népszínházon (Csíkszereda) át a kísérleti 
színházi elképzelésekig (Temesvár, Gyergyószentmiklós). A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
kísérletező szellemiségét Bocsárdi László kezdeti tevékenysége határozta meg, és ezt az 
irányt igyekeztek folytatni a Figura későbbi vezetői, az elmúlt években inkább a mozgás- illetve 
táncszínház irányába tett kísérletek révén – a társulat jelenlegi állapotára azonban az átmenetiség, 
az útkeresés jellemző. 

A jelen erdélyi palettán a Temesvári Színház tűnik egyre izgalmasabb műhelynek. Az itteni társulat 
sajátos helyzetét egyidejűleg határozza meg a szórványlét (a színházzal rendelkező városok közül 
itt a legkisebb a magyar lakosság aránya, csupán 5%), és a hármas határt átfogó régió többnyelvű, 
román, magyar, szerb és német kultúrája. Művészeti elgondolásait illetően a színház nyitott a 
kíséretezés felé és – közös alkotásokon keresztül is – szoros kapcsolatokat ápol a vajdasági és 
magyarországi, jellemzően független színházi alkotókkal, befogadó színházakkal (pl. Forte Társulat, 
Stúdió K, Szkéné). Az elmúlt két temesvári évad ugyan nem kiegyensúlyozott, viszont olyan kiugró 
előadásokat foglal magába, mint a Forte Társulattal közös Peer Gynt; a Szikszai Rémusz rendezte 
Parasztopera; a Hajdu Szabolcs rendezte Békeidő – ezek egyszerre visszaigazolásai a nyitott, 
alkotótársakat kereső művészi magatartásnak, amit az intézmény jó pár éve és következetesen 
képvisel, valamint vetik fel a hosszú távú társulatépítésre és a befogadó közeggel való kapcsolatra 
vonatkozó kérdéseket. 

(fesztiválok) Erdélyben valahol mindig zajlik egy színházi fesztivál – ez majdnem túlzás nélkül 
állítható. A magyar színházak többsége éves rendszerességgel szervezi meg a saját, többnyire 
tematikus vagy műfaji fókuszú rendezvényeit, amiket a kulturális reprezentáció, a szakmai 
gazdagodás, a többi színházzal és a saját közönséggel való intenzív kapcsolatépítés terepeként 
lát. A legfontosabb fesztiválok otthonai a művészi szempontból is kiemelkedő intézmények: a 
kolozsvári Interferenciák Fesztivál, a sepsiszentgyörgyi Reflex Nemzetközi Biennálé és a Temesvári 
Eurorégiós Színházi Találkozó (TESZT) a színvonalas program és a nemzetközi jelleg miatt 
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emelkednek ki a többi közül. A fesztiválok lehetőséget adnak a szervező színházaknak arra, hogy a 
saját művészi krédójukat és szakmai hálózatukat mutassák fel (s ha ezt érdekkel teszik, a lehető 
legpozitívabb értelemben), így ezek programja és a fesztiválok arculata-hangulata is e színházi 
krédók médiuma. Az Interferenciák programja a jelentős kortárs európai rendezők (Matthias 
Langhoff, Heiner Goebbels, Márton Dávid), a színházhoz közel álló alkotók (Silviu Purcărete, Andrei 
Șerban) és a saját előadások mellett az Európai Színházi Unió tagszínházainak előadásaiból áll 
össze, amely szervezetnek tagja a Kolozsvári Színház. A Reflex fesztivált az Interferenciákhoz 
hasonlóan kétévente rendezik meg, a közép és kelet-európai térség legjobb, szakmailag díjazott 
előadásait szemlézve, különös tekintettel a német színházra, amelynek esztétikájához Bocsárdi 
színházi gondolkodása közel áll. A TESZT az évek során alakult jelentős rendezvénnyé, végig 
megőrizve otthonos hangulatát és arányait. A temesvári fesztivál egyrészt a bánsági régióban 
lévő magyar, román és szerb színházak előadásait, másrészt a magyarországi független színházi 
társulatok jelentős előadásait gyűjti össze: voltaképpen ez az a színházi hálózat, amelynek 
tagjaival az itteni színház partnerséget vállal, akár a puszta esztétikai alapú rokonszenv, akár a 
koprodukciók szintjén. 

(színházi nyelv) A színházi nyelv esetében nem feltétlenül az erdélyi kortárs drámairodalomra 
gondolok, amelynek képviselői kevesen vannak – ha a rendszeresen színre vitt írókat nézzük, Visky 
András és Székely Csaba drámái megkerülhetetlenek –, hanem arra, hogy léteznek-e az egyéni 
művészi világokon túl olyan jellemzők, amelyek specifikusak az erdélyi színházművészetre nézve. Ha 
az írás elején említett közöttiséghez térünk vissza, az erdélyi színházi nyelvet szokták úgy tekinteni, 
mint ami a román színház képiségét és energikusságát ötvözi a lélektani alapú színészi játékkal, 
bár ez az egyes rendezői világok költészetében másként jelenik meg. A metafizikai hajlandóság is 
közösnek mutatkozik: sokszor érzi a néző, mintha a színház kulisszái mögött közvetlenül az istenek 
állnának. Ez a viszonyulás – ami egy esztétizáló nyelvet-hajlandóságot is jelent – kevés teret adott 
a közéleti, társadalmi problémákra való művészi reflexiónak, egyáltalán a kisebbségi identitások 
színrevitelének; a nagy százalékban klasszikus és modern drámákon alapuló előadások inkább 
általános emberi- és létproblémákat feszegettek. Az elmúlt években e tekintetben sokat változott 
a helyzet – a társadalmi kérdezéshez nem egyszer a fiatal román színházcsinálók felől érkező 
impulzusok hatására –, mint ahogy a formailag mindig kidolgozott színészi játékot is egyre többször 
oldják a kortárs performatív esztétikák, az improvizáció könnyedsége, a közvetlen és köznapibb 
teatralitás – annak az ígéreteként, hogy a művészi progresszivitás egyben sokféleséget is jelent
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Gerold László

A vajdasági magyar színjátszásról fesztiváli keretben 
(Leltár) – Miközben a vajdasági magyar színházi élet panorámáját próbálom, szavakkal megfesteni, 
Szabadkán az itteni, országos viszonylatban legrégibb, még az ún. titói Jugoszláviában létrehozott 
Vajdasági Hivatásos Színházak Fesztiválja zajlik. S hogy ennek az immár 64. éve megrendezésre 
kerülő színházi szemlének a műsorában a vajdasági magyar színházak közül az Újvidéki Színházzal 
együtt három szabadkai (a Népszínház, a Kosztolányi Dezső Színház és a Gyermekszínház) 
színház előadása is szelektori meghívásban részesült, az mindenképpen a magyar színjátszás 
elismerését jelenti. Azt a figyelmet példázza, ami mostanság nem csak Vajdaságban, hanem 
egész Szerbiában a magyar színjátszás iránt mutatkozik. Ezt a képet teszi teljessé a néhány éve 
alakult, de önálló társulattal (egy végzett színészosztály felvételével) csak a mostani szezontól 
működő Zentai Magyar Kamaraszínház, továbbá két alkalmi társulat. A nemzeti ideológia Wass 
Albertnek és követőinek nyomát járó, évi egy-két bemutatót tartó, Kárpát-medencei tájolást 
szorgalmazó Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház, illetve az 1978-tól létező, már hosszú idő óta 
elsősorban az újvidéki Művészeti Akadémia magyar színészosztálya hallgatóinak nyári szakmai 
gyakorlatát biztosító, zömmel kistelepüléseket látogató Tanyaszínház. De említendők a vajdasági 
magyar színházi előadások palettáját gazdagító vizsgaelőadások, melyek közül több bekerült a 
színházi nagyrepertoárba, valamint az Újvidéki Színháznak a fiatalok több nemzedékét felölelő 
Színes Szilánkok nevű diákszínpada, több színész „óvodája”, meg néhány, egyre nagyobb figyelmet 
érdemlő alternatív csoportosulás, illetve az általános és középiskolások színjátszó csoportok, 
melyek évente vetélkedőkön mutatkoznak be.  

Ezek alapján talán szerénykedés nélkül állítható, hogy a vajdasági magyarság nem szűkölködik 
színházi előadások nyújtotta élményekben, melyek közé a már említettekhez tartozik az Újvidéki 
Színházban a Magyar Dráma Napjához kötődő szeptemberi drámaíró verseny (2001), illetve 
a Népszínházban az első, 1945-ben tartott hivatásos vajdasági magyar színházi bemutatóra 
emlékező Délvidéki Magyar Színjátszás Napjaként ismert októberi rendezvénysorozat (2004) 
műsorszámaként működő Felolvasószínház. Ugyanakkor az sem vitás, hogy elsősorban a szabadkai 
Népszínház, a Kosztolányi Dezső Színház és az Újvidéki Színház produkciói jelentik a szakmai high-
technét, következésképp természetes, hogy a továbbiakban erről a három színházról szól az írás.

(Egy színház drámája) – A hagyomány iránti kötelező tisztesség azt kívánja, hogy panorámánkban 
először az 1945-től folyamatosan működő szabadkai Népszínházról essék szó. A két világháború 
közötti gazdag műkedvelő hagyományra épült, ezt évtizedeken át kitartó igyekezettel és 
felelősséggel profi szintre emelő, a vajdasági magyar színjátszást életben tartó társulat, ahogy 
a körülmények, a rárótt szerep ezt megkövetelte, a népszínházi profil jegyében tevékenykedett. 
Olykor, például a hatvanas-hetvenes években, – Virág Mihály rendezései alapján a színház 
aranykorában – a színház műsorán a klasszikus és a zenés vígjátékok jelentette szórakoztató művek 
mellett a drámairodalom modern vonulatát képviselő szerzők (Brecht, Miller, Schisgal, Osborne, 
Behan, Delaney, Kohout, Mrożek, Aymé, Camus, Sartre, Frisch, Fo, Svarc, Örkény stb.) darabjai is 
fel-feltűntek, teljessé téve így a mindenkinek játszás népszínházi misszióját. Ezt követően a válság 
jelei mutatkoztak, amit az ún. Ristić-korszak elmélyített, s ami végül a szabadkai magyar nyelvű 
színjátszás leépüléséhez vezetett. Az történt, hogy a Belgrádból importált, egykor valóban jelentős, 
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Szabadkán világszínházat hirdető rendező előadásaiban összevonta a magyar és a szerb társulatot, 
s bár a valóban szükséges modern színjátszásnak akart teret adni, félkész előadásai ezt a szándékot 
nem igazolták.  Az addig hű közönség elszokott a színháztól. Lényegében a magyar színjátszás 
megszűnt Szabadkán.  Ristić távozása után ezt a majd tízévnyi hiátust kellett felszámolni. Ahogy 
Brestyánszki Boros Rozália írja könyvében: „A színházcsinálást elölről kellett kezdeni”. S erre is 
majd egy évtized ment rá, amelynek során társulatot kellett létrehozni, és a közönséget kellett 
visszacsalogatni akkor, amikor az országos események a legkevésbé sem kedveztek a kultúrának. 
Ugyanakkor épp a belpolitikai történések, a be nem vallott, de folytatott háborúk, a lángoló szerb 
nacionalizmus és az emberi élet egzisztenciális veszélyeztetettsége következményeként készült 
néhány figyelmet keltő, az adott valóságra reflektáló előadás (Mrożek: Strip-tease; Deák Ferenc: 
Határtalanul; Dukovszki: Puskaporos hordó; Agota Kristof: Nem fáj!; Tasnádi: Közellenség, Koljada: 
Murlin Murlo), amelyek jelezték, a társulat ráérzett arra az útra, amelyen az egykori népszínházi 
repertoár megújítható lehet. Sajnos ez, néhány fontos, de nem hibátlan előadás (Csáth: Zách Klára; 
Weöres: Holdbeli csónakos; Örkény: Tóték; Spiró: Csirkefej; Parti Nagy: Ibusár) mellett sem vezetett 
megnyugtató eredményre. Ristić ugyanis az emblematikus színházépületet is használhatatlanná 
tette. Ezért az előadásokat egy átalakított moziban, illetve játszásra ugyancsak alkalmatlan kis 
stúdióban tartották, amit néhány éve már nem használhatnak.  De a mintegy évtizede húzódó, s ki 
tudja, mikor végződő színházátépítés folytán nemcsak a színpad(ok), hanem a próbatermek ügye 
sem  ígér megoldást, amin eddig sem a város, sem pedig  a kulturális stratégiát kidolgozó Magyar 
Nemzeti Tanács nem tudott segíteni. Minden nehézség ellenére, miközben a helyzetet bonyolította 
a népszínházi profil újrafogalmazásának igénye is, született néhány figyelmet keltő előadás 
(Müller: Szomorú vasárnap; Háy: A Gézagyerek; Bulgakov: Molière; Gorkij: Kicsik és polgárok; 
Csehov: Cseresznyéskert; Ibsen: Nóra, a zenés darabok közül a Záróra).  Mindez hozzájárult ahhoz, 
hogy a jelentős múltú, létjogosultságát immár két évtizede hősiesen bizonyítani kényszerülő 
szabadkai Népszínház társulatának műsora nem egyenletes színvonalú. Ezt illusztrálja, hogy 
az utóbbi bemutatók közül a provinciális Mágnás Miska, az író-rendező Tasnádi István jegyezte 
Tapasztalt asszony című olcsó humorú gender-revü, vagy a kaotikus Macbeth mellett színpadot 
kapott az 1942-es újvidéki razzia és a 1944-45-ös magyarok elleni megtorlást feldolgozó Vörös, 
illetve a Táborosi Margaréta rendezte remek groteszk mentalitás-tabló, a Vajdasági lakodalom. 
Mindkét előadás, bár fogadtatásuk nem egyértelmű, az útkeresés igényét, szándékát példázza, 
ami csak akkor vezethet tartós eredményre, ha a színházi vezetés több éves perspektívában, s nem 
– ahogy a gyakorlat tanúsítja – csupán egy-egy produkcióban gondolkodik, ha sikerül kialakítani 
egy érvényes népszínházi profilt, illetve ha végre adottak lesznek a munkakörülmények, melyek 
nélkül szinte sziszüphoszi igyekezet minden nemes szándék. A szabadkai Népszínház mind múltját, 
mind pedig a társulat összetételét illetően lényegesen több társadalmi figyelmet, támogatást, 
megértést, segítséget érdemel, mint amiben már évek óta részesül. 

(Két tanulságos példa) – Miközben a mostoha körülmények között vergődő Népszínház évek óta 
arra törekszik, hogy meglelje és újradefiniálja helyét a vajdasági magyar színjátszás tablóján, a 
Kosztolányi Dezső Színház és az Újvidéki Színház ebbéli igyekezete sikerrel jár. Hogy mindkét 
színház sajátos profilt alakított ki, abban döntő szerepe volt/van Urbán Andrásnak és Gyarmati 
Katának, az utóbbi évek színházi életét meghatározó két egyéniségnek. Urbán 2006-tól, amikor 
igazgatóként veszi át a színházat, rendezőként felismerhető erőteljes színházi nyelvet teremt, 
amit egyre inkább a direkt politizálás szolgálatába állít. Ez teljesedik ki a Passport trilógiában 
(2013), illetve a roma-problematika kapcsán általában a másság kérdését tematizáló Koštana 
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című szabadkai szerb előadásban (2013), ill. az Újvidéken rendezett Végel-regény, a Neoplanta 
vesézően politikus rendezésében (2014). Gyarmati érdeme pedig, hogy Vicsek Károly és László 
Sándor igazgatók műsorpolitikáját követve és folytatva dramaturgként, művészeti vezetőként, 
majd megbízott igazgató spiritusz rektorként egyfelől a realizmus groteszkbe hajló, avantgárd 
megoldásoktól sem idegenkedő változatával fontos emberi, politikai kérdéseket színpadra 
fogalmazó előadásokkal (Az ember tragédiája, Marat/Sade, Fanny és Alexander, Rosmersholm, 
Patkányok) művészszínházi profilt, másfelől pedig folyamatos musical-repertoárral modern 
szórakoztató színházat szorgalmaz. A két szál két Beaumarchais-mű, A sevillai borbély és a Figaro 
házassága  egymásra építéséből született, szórakoztatásból politikába váltó Opera ultimában 
ötvöződve példázza az Újvidéki Színház kettős, de egységes művészi arculatát.

(Az urbáni modell) – A Kosztolányi Dezső Színház (KDSz) a végóráit élő Ristić-korszak utolsó előtti 
évében, 1994-ben alakult meg, akkor, amikor az immár valóságban és jelképesen romokban levő 
színház felett ismét a város rendelkezett, de mivel színház de facto nem volt, meg kellett alapítani. 
Ennek a csírája volt a Kosztolányi Dezső Színház névre hallgató színészi kezdeményezés, amely, 
miután a Népszínházat sikerült újraéleszteni, kamaraszínházként mintegy évtizedig ennek kebelében 
figurált, majd 2006-tól, amikor saját színpadot (2009-ben saját épületet) kapott, önállósult, ami 
egyben a ma ismert KDSz kezdetét jelenti. Az első évtized az útkeresés időszaka, ahogy ezt a 
repertoár kialakítására igénybe vett Shakespeare-tól (Macbeth, III. Richárd) és Bornemiszától 
Csáthon, Vianon, Pilinszkyn, Arrabalon, Tolnain, Kišen, Richard Bachon, Becketten, Sylvia Plath-
on, Tasnádin át Neil Simonig terjedő szerzőjegyzék is tanúsítja. A politikai színház irányába való 
elmozdulást jelentő határozott szemléletváltás a Brecht Buckowi elégiák című versciklusának 
hatására, német, magyar és szerb koprodukcióban készült, Berlinben bemutatott, „retropolitikai 
revü – a fizikum színháza”-ként aposztrofált The Hardcore Machine (2007) előadással kezdődött. 

Ha politikai színház, akkor magától értődően azt a közösséget veszi célba, amely adott, amely 
érdeklődésére a színház számít. Hogy ez sikerüljön, Urbán, aki szerint a „jó színház – ismérve, hogy 
– nem beszél mellé, hanem van”, abból indult ki, hogy előbb az embert kell megismerni ahhoz, 
hogy a közösségben betöltött szerepével lehessen foglalkozni. Erre a The Hardcore Machine 
mellett, Pilinszky Urbi et orbi (2007) c. jelenete alapján készült előadás utal. Az előbbi témája a 
megpróbáltatásoknak kitett emberi test, amint a „fizikum színháza” szókapcsolat is jelez, a Pilinszky-
szöveg pedig négy egyszerű, hétköznapi ember szenvedésteli vallomása által a bűn, a bűnhődés 
és a megtisztulás stációit ábrázolva a lélek rejtelmeibe nyújt betekintést. Mindkettő kegyetlen, 
de mélyen emberi előadás. Élet-színház. Olyan kiindulópont, amely alkalom a közösséggel, ennek 
politikai, erkölcsi bűneivel foglalkozó előadások kibontására. Annak ábrázolására, hogy a fizikai és a 
lelki szenvedés, bármennyire is fájdalmas, nem eredményez megtisztulást. Hogy ennek a cseppet 
sem kellemes felismerésének, sőt pesszimizmusának érvényt szerezzen, Urbán olyan helyzeteket 
keres, amelyek által szemléletét kifejezheti. Ennek eredménye az Újvidéken rendezett Marat/Sade, 
mely szerint hiú ábránd olyan korban reménykedni, amely megnyugvást és boldogságot hozna, mert 
az ember gyarlósága okán gyenge ahhoz, hogy ellenálljon a korlátoltak hatalmi agressziójának, 
képtelen a másság  tolerálására, de képes a másik megalázására (Koštana); nemhogy nincs ereje 
ahhoz, hogy felülkerekedjen a mások ellen irányuló nacionalizmuson és a politika  gonoszságain, 
hanem ezek nevében tömegek halálát okozza (Neoplanta); hogy mestere saját és ezáltal mások 
életkörülményei tönkretételének (Passport). Ez utóbbi Urbán KDSz-beli rendezései szintézisének 
tekinthető. Benne a valóságos, pl. államokat, népeket elválasztó és a bennünk, emberekben  levő 
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határ struktúraalakító  motívumát három változatban felhasználó trilógia A démonok városa című 
első részében érzékletes színpadi jelenetekben a multikulturalizmus álságos megnyilvánulásait 
mutatja meg, ahogyan ezt az együtt élő két közösség, a magyarok és a szerbek, de egész 
térségünk múltja és  jelene is tanúsítja. S ahogyan az előadásnak erre az a lehetetlen igyekezetre 
vonatkozó jelképes jelenete utal, melyben a magyar és szerb színészek virágokat ültetve próbálják 
megteremteni az együttélés harmóniáját, csakhogy a színes virágokat nem éltető talajba, hanem 
homokba ültetik. A határtörténet második fejezetében (Maga az ördög) a nemzeteket egymástól 
elválasztó vonal, vagy inkább árok, egy országhatárral kettéosztott nemzeten belül, az azonos 
nyelvet beszélő s egymást mégsem értő vajdasági és magyarországi magyarság között képződik, 
s ettől az eredmény talán még elszomorítóbb, mint amit a trilógia első részében tapasztaltunk. 
Ha A démonok városa hagyományszociológiai, akkor a Maga az ördög mentalitás-szociológiai 
tanulmány, melyben egyazon nemzet többsége és a tőle határral elválasztott kisebbsége közötti 
konfliktus tragikomikus jellege jut kifejezésre. Ha a trilógia első két előadása a múltról és a jelenről, 
akkor a harmadik, „Kedves Európa…” c. záró rész a jövőről szól, amely bár sokat ígér, de Urbán 
szerint az által, hogy az Unió a nemzetek halálát jelenti, eléggé problematikus. Igaz, hogy a belső 
és külső határok okozta ellentétek megszűnnek, de ha befekszünk a színpadnyi ágyba, melyet 
a kék mezőben zárt körbe rendezett sárga csillagok díszítenek, akkor nemzetként elveszítjük 
önmagunkat. Mi jobb: torzsalkodni, gyűlölködni, vagy megszűnni? Ezt kérdezi Urbán András 
Passport trilógiája, anélkül, hogy választ adna az elénk tornyosuló kérdésekre. A választ nekünk 
kell megadni, arra vonatkozóan, ami a múltunk, ami a jelenünk, és arra is, ami előtt állunk.

Ahogy az Urbán András merész és okos problémafelvetését kifejező rendezések origója a Brecht 
alapján készült előadás volt, ugyanígy, ugyanez az előadás formai vonatkozások tekintetében is 
meghatározónak tekinthető. A testre, fényre és hangra erősen koncentráló, a tárgyi kellékeket 
redukáló, egyre inkább a politikai plakátszínház harsányságát is vállaló posztdramatikus színház 
felismerhetően urbáni változata nem téziseket ad elő, igazol vagy cáfol, nem folyamatos történetet 
beszél el, és nem akar üzeneteket, tanulságokat közölni, hanem erős audio és vizuális effektekkel 
bombáz, és így késztet az egyes ember és a közösség testi és lelki bizonytalanságára rákérdező 
gondolkodásra. 

Hogy a KDSz előadásainak felismerhető stílusa van, azt csak erősítik a rendezők, akiket a színház 
tartalmi és formai egységére ügyelő Urbán felkér. Név szerint a társulathoz tartozó Mezei Kinga, 
továbbá Borut Šeparović, Puskás Zoltán, Keszég László, Tolnai Szabolcs, Olivera Đorđević. És a 
külön figyelmet érdemlő, a vajdasági magyar színházi kultúra ígéreteként feltűnő rendező, Táborosi 
Margaréta. Táborosi előbb az Újvidéki Színházban egy Domonkos István-összeállítással hívta fel 
képességeire a figyelmet, amit a Tanyaszínház groteszk Falu  rossza követett, és ezt egy Ivo Andrić 
novella alapján készült  példabeszéd folytatta a Népszínházban. Majd a KDSz-ben Az ember 
komédiája címmel rendezett egy, a költő tragikus sorsát idéző Sziveri-hommage-t, amely, ahogy 
Miklós Melánia írta, „precízen kidolgozott, erős hatású, letisztult, fizikai valóságában szikár, mégis 
érzékeny” rendezés, és a sort a Népszínházban nemrég színre vitt „sátras revü”-ként jegyzett (ön)
ironikus  Vajdasági lakodalom c. fergeteges színházi sokadalom zárja.  A sajátos urbáni trendként 
széleskörű magyar és szerb elismerést szerzett mozgás- és politikai színházat ötvöző imázst 
holdudvarként övezi és igazolja a 2006-tól évente szervezett nemzetközi, multikulturális Desiré 
Fesztivál.      
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(Hiánypótló modernségtől a művészszínházig) – Annak ellenére, hogy az alapítólevélben nem 
fordul elő irányadó fogalomként a modern szó, az Újvidéki Színház életre hívásában mégis fontos 
szerepet játszott. Mivel a Népszínház szerteágazó tevékenysége ellenére sem tudta kielégíteni az 
igényeket, szükség volt egy olyan színházra, amely teret biztosít a modern drámairodalom legjobb 
műveinek, így több évi huzavona után 1973-ban létrejött az Újvidéki Színház (első bemutató 1974. 
jan. 27-én: Örkény István: Macskajáték, rendező: Vajda Tibor). Ehhez a mintát a Szerbiában a 
modern repertoárt és színjátszást képviselő belgrádi Atelje 212 kamaraszínház szolgáltatta. A 
konstituálódás és a vele járó profil kialakulása a városi státusú színház mintegy első tíz évét ölelte 
fel. Ez  idő alatt a világirodalom jelentős kortárs szerzői (Beckett, Ionesco, Dürrenmatt, Weiss, 
Mrożek, Albee, Kroetz, Pinter stb.), továbbá a klasszikusok (Csehov, Shaw, Molnár, Molière, Ibsen, 
Strindberg,  Krleža, Brecht) mellett fokozatosan vajdasági magyar szerzők (Deák Ferenc, Gion 
Nándor, Tolnai Ottó, Gobby Fehér Gyula, Varga Zoltán, Kopeczky László) darabjai is helyett kaptak 
a repertoárban, melynek  színházi színvonalát  kiváló rendezők (a Csehov-trilógiát, s Kosztolányi  
Édes Annáját rendező  Harag György, Radoslav Dorić, Ljubomir Draškić, Željko Orešković, Stevo 
Žigon, Jancsó Miklós meg a vajdaságiak: Virág Mihály, ifj. Szabó István stb.) hozták. A kezdeti 
sikereket követő majdnem két évtizedet kisebb-nagyobb válság jellemezte. Annak ellenére, 
hogy sikeres előadások ekkor is készültek (a Székely Gábor rendezte Tóték; Babarczy Lászlótól a 
Liliom és az Egy lócsiszár virágvasárnapja; Tompa Gábortól a Woyzeck), de a műsor nélkülözte a 
határozott perspektívát. Ezeket az éveket az útkeresés jellemezte. Sajátos paradoxon, hogy ebből 
a helyzetből az egyre aggasztóbban alakuló délszláv politikai és társadalmi válság kínált kiutat. 
Az országos helyzetre reagálva előtérbe kerültek az aktuális politikai témák a Lüszisztratétól 
a Kurázsi mamán át Mrożek Károlyáig, amik Milošević bukásával kifulladtak. Az új társadalmi, 
politikai helyzetben az egyéni és a közösségi érvényesülés gondja vált aktuálissá. Ahogy a Sziveri-
szövegekből szerkesztett Szelídítésekben elhangzik: „Hány ember vagyok? Hány ember vagy 
te?”, s amire a Hamvas Karnevál c. regényéből adaptált Pác (rendező: Mezei Kinga, dramaturg: 
Gyarmati Kata) adja meg a választ: „csak ketten vagyunk egész ember”. Ebből is látszik, a kor 
az identitás kérdését preferálja. Ez kiváló előadásokban (Cselédek; Hat szerep szerzőt keres; 
Emigránsok; Pisti a vérzivatarban stb.) jut kifejezésre.  Miután ez a témavilág is lecsengett, újból 
felmerült a profilváltás szüksége. Ekkortól kezdődik az a folyamat, ami az utóbbi években ért be, és 
amit művészszínházi profilként nevezhetünk.  E periódus műsorának – amikor a Vérnász, a Cyrano, 
a Bernarda Alba háza, az Éjjeli menedékhely előadásai jelentik a műsor csúcsát – kulcsfogalma 
a szabadság, és vele összefüggésben az ember megbecsülése. Hogy a Gorkij-dráma Szatyinját 
idézzük: „Az ember szabad… Mindenért maga fizet… Tisztelni kell az embert! Nem sajnálni…”. 
Ennek előfeltétele, hogy az ember felelősséggel tudjon önmagával szembenézni. Erről szólnak az 
Újvidéki Színház utóbbi néhány évének előadásai. Az ember tragédiája (rendező: Kokan Mladenović), 
amely a „hol és hogyan rontottuk el a ránk bízott világot” kérdésére fókuszál. A Marat/Sade 
nem – mint gondolnánk – a forradalom értelmére kérdez rá, hanem azzal a mélyen pesszimista 
szemlélettel szembesíti nézőit, nem hiú emberi vágy-e boldogságot hozó korban reménykedni, 
amikor az emberi értékek devalválódnak, a hit erőszakba, az érzékiség perverzitásba fordul. A 
Fanny és Alexander (rendező: Vidovszy György) a világnézeti nevelés lehetőségét tematizálja. 
A Rosmersholm (rendező: Anca Bradu) tárgya az a kényes kérdés, lehet-e szabad és független 
valaki, aki hitét hagyva, ideálok nélkül, csupán saját boldogságát keresve akar élni, miközben köti a 
csökött családi és vallási hagyomány, meg a lokális misztika. A Patkányok (rendező: Alföldi Róbert) 
az erőszakkal megszerzett boldogságot teszi kérdésessé. A Kéjpart (rendező: Puskás Zoltán) a 
társadalmi jelenséggé duzzadó gay-ség kapcsán veti fel az elfogadás, a tolerancia szükségét és 
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igényét. Hogy a létezést meghatározó kérdések sorát lezárja, vagy csak a színház önmaga iránti 
szembenézésének elkerülhetetlenségére figyelmeztet a társulat számára talán legtöbb díjat, 
elismerést hozó Opera ultima (rendező: Kokan Mladenović), arra a következő évadoknak kell 
megadni a választ. Az viszont az előadás alapján már most világos, hogy a színház feladata a 
merész politizálás mellett, amit az Urbán rendezte Neoplanta c. városdráma előadása bizonyít, az 
igényes szórakoztatás. Ez utóbbit támasztja alá az Újvidéki Színház repertoárjának immár mintegy 
másfél évtizednyi musicalvonulata (Sztárcsinálók; Hair; Chicago; Rocky Horror Show; West Syde 
Story stb.).

Ez a pillanatnyi helyzet, aminek irányt a profilalakítás eddigi útja szab, eredményesen. Ennek 
legfrissebb bizonyítéka a POSZT-ra meghívott Opera ultima sikersorozata mellett a Neoplanta 
meghívása az országos szemlére, illetve az ezen írás – amiből igazságtalanul kimaradt a színészek: 
Pataki László, Nagygellért Jánost, Fejes György, Árok Ferenc, Soltis Lajos, Bicskei István, Kovács 
Frigyes,  Balázs Áron, Pálfi Ervin, ill. Ferenczi Ibi, Romhányi Ibi, Jónás Gabriella, Vicei Natália, 
Erdélyi Hermina, Szorcsik Kriszta és Elor Emina egyedi vagy tablószerű méltatást érdemlő 
bemutatása – bevezetőjében említett, időközben befejeződött vajdasági fesztiválon a legjobb 
előadásért, rendezésért és zeneért kapott díj mellett a legkiemelkedőbb kollektív teljesítményt 
nyújtó társulatnak járó elismerés. 
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Miroslav Miki Radonjić

Kreativna vitalnost beogradskih i vojvođanskih pozorišta

Prethodnih nekoliko sezona, pozorišnu produkciju u Beogradu i Vojvodini, obeležili su organizaciono-
finansijski problemi, ali i zavidna kreativna vitalnost dramskih umetnika, što je kao rezultat imalo 
nekoliko vrhunskih ostvarenja. Činjenica je da su pozorišne kuće u Srbiji opterećene i, u velikoj 
meri sputane, arhaičnim organizacionim modelom, koji podrazumeva stalne ansamble, brojnu 
administraciju i tehničko osoblje. U vremenu globalne ekonomske krize, takva situacija, dodatno 
komplikuje, ionako nimalo jeftin mehanizam funkcionisanja ovih teatara. Retki pokušaji preuzimanja 
iskustava iz evropske i svetske prakse, stvaranje nezavisnih trupa, čiji se angažman reguliše 
autorskim ugovorima, obezbeđivanje neophodnih sredstava iz alternativnih izvora, sponzorstava i 
donacija, vrlo verovatno će u budućnosti biti mnogo zastupljeniji, a možda i jedini način kontinuirane 
produkcije. Uprkos svim nedaćama, treba istaći da je pozorišna umetnost, pogotovo u Beogradu i 
Vojvodini, nešto čime se srpska kulturna javnost  može ponositi. Pored pomenute kreativne vitalnosti, 
veliki uticaj za stvaranje pozitivne slike, imaju i Fakultet dramskih umetnosti i Akademija umetnosti 
iz Beograda, kao i Akademija umetnosti u Novom Sadu, koji iz godine u godinu omogućavaju visoko 
kvalitetan nivo obrazovanja budućih dramskih umetnika, ali i delimična otvorenost pozorišta u 
ovim sredinama da daju šansu mladim autorima prilikom njihove svojevrsne inicijacije i prelaska u 
vode surovog profesionalizma. Treba, takođe, pomenuti spremnost za saradnju sa regionom, kao i 
angažovanje autora iz susednih zemalja, čija iskustva i metod rada dodatno obogaćuju repertoare 
naših pozorišta. 

Kada je reč o konkretnim imenima, čiji je rad imao ključni uticaj u prethodnih tri-četiri godine, svakako 
da je reditelj Egon Savin jedan od prvih na tom spisku. Njegov specifičan rediteljski postupak, 
insistiranje na preciznom i prefinjenom glumačkom izrazu, poseban odnos prema vizuelnom 
aspektu predstave i stvaranje upečatljive atmosfere, najizrazitije se otelotvorilo u „Zloj ženi“ 
začetnika savremene srpske dramaturgije, autora druge polovine 19. veka, Jovana Sterije Popovića, 
u izvođenju Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ Zrenjanin. Pomerajući u žanrovskom smislu ovu 
komediju ka, uslovno govoreći, socijalnoj drami, koristeći se diskretnim osavremenjivanjem, koje 
je naročito bitno za značenjski sloj predstave, Savin je izgradio uzbudljivu, scenski efektnu, priču 
o nasilju i manipulaciji, koja je nažalost svevremena. Visoke umetničke i estetske domete, ovaj 
reditelj dosegao je i u „Bunaru“ mlade dramske spisateljice Radmile Smiljanić. Reč je o koprodukciji 
Ustanove kulture „Vuk Karadžić, Scene KULT, Radionice „Integracije“ i Fonda „Krug“ iz Beograda, 
i odličan primer nezavisne produkcije. Komad koji govori o posledicama rata u Bosni, nacionalnoj 
i verskoj netrpeljivosti, sukobu generacija, ali i suštinskim vrednostima jednostavnog života i 
neophodnosti međusobnog razumevanja, doprineo je velikom uspehu koji je predstava imala 
na nekoliko festivala u zemljama regiona. Egon Savin je u prethodnom periodu režirao i svetsku 
klasiku, i to Šekspirovu „Bogojavljensku noć“ Na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, 
u sasvim modernom i nekonvencionalnom obliku, kao i „Unosno mesto“ Nikolaja Ostrovskog u 
Jugoslovenskom dramskom pozorištu Beograd, gde je priča o patološkim društvenim fenomenima, 
mitu i korupciji, pokazala nedvosmislenu aktuelnost i danas.  
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Kokan Mladenović, pre svega, je reditelj dramskog pozorišta, ali zapažen uspeh postigao je u 
realizacijama mjuzikla „Kosa“ u Ateljeu 212 (Beograd) i „Čikago“ u Pozorištu na Terazijama 
(Beograd), koje je orijentisano na plesni i muzički teatar, i čije su produkcije, u svim segmentima, 
zavidnog kvaliteta, i sasvim sigurno ne zaostaju za najboljim evropskim mjuziklima.  Kao upravnik 
Atelje 212, Mladenović je pokušao da promeni organizacioni model ovog legendarnog beogradskog 
i jugoslovenskog pozorišta, ali u tom angažmanu nije imao ni približnog uspeha kao u svojoj 
primarnoj profesiji. Još jedan mjuzikl u Pozorištu na Terazijama, rađen na osnovu proze srpskog 
klasika Stevana Sremca, „Zona Zamfirova“, kao vrlo inventivno, raspevano, razigrano i scenski 
raskošno preispitivanje tradicije, trijumfovao je, sa nekoliko nagrada, na najznačajnijem pozorišnom 
festivalu u Srbiji, Sterijinom pozorju u Novom Sadu 2013. godine. Vrhunce u dosadašnjoj karijeri, 
Kokan Mladenović postigao je u ostvarenjima koja je radio u vojvođanskim pozorištima – Sombor, 
Zrenjanin i Novi Sad ( Srpsko narodno i Novosadsko pozorište). Podjednako zanimljive bile se 
inscenacije savremenih srpskih autora Maje Pelević, Svetislava Basare (u Narodnom pozorištu 
Beograd), Šekspira, Madača ili parodija na operu po Bomaršeu. Ne manje bitno je i njegovo iskustvo 
u inostranstvu – Rumunija, Mađarska, Hrvatska.

Boris Liješević, predstavnik mlađe generacije srpskih reditelja, diplomirao je režiju na Akademiji 
umetnosti u Novom Sadu, i početne korake, koji su nagoveštavali da je reč o velikom talentu, 
napravio u Narodnom pozorištu Kikinda i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Pravu 
afirmaciju, doživeo je nakon nagrade na Bitefu ( Beogradski internacionalni teatarski festival), 
za „Elijahovu stolicu“ prema romanu hrvatskog autora Igora Štiksa, o umetnikovoj potrazi za 
sopstvenim identitetom u ratnom vihoru devedesetih godina dvadesetog veka u Sarajevu.  Njegova 
rediteljska poetika razvijala se u radu na dokumentarističkoj građi iz koje su nastale predstave 
„Čekaonica“ i „Plodni dani“ u Ateljeu 212, kao i „ Povodom Galeba“ u Pozorištu mladih u Novom 
Sadu. Liješevićeva ostvarenja odlikuju se naročitim radom sa glumcima, što je, između ostalog, 
poseban kvalitet njegovog rada.

Nepravedno bi bilo, u ovom kratkom prikazu, izostaviti još nekoliko reditelja, kao što su: Ana Tomović 
i njena briljantna predstava po drami savremene srpske autorke Milene Marković, „Brod za lutke“ u 
Srpskom narodnom pozorištu, zatim Miloš Lolić sa „Sanjarima“ Roberta Muzila u Jugoslovenskom 
dramskom pozorištu, Anđelka Nikolić i njene režije „Nasrtaja na njen život“ Martina Krimpa u 
Srpskom narodnom pozorištu, odnosno „Radnici umiru pevajući“ autorke najmlađe generacije 
Olge Dimitrijević, o radnicima kao žrtvama tranzicije, u produkciji Hartefakt fonda i Bitef teatra 
iz Beograda. Spisak vrlo aktivnih i uspešnih srpskih reditelja mogao bi se nastaviti sa Tanjom 
Mandić Rigonat, Radoslavom Milenkovićem, Nebojšom Bradićem,  Jagošem Markovićem, Nikitom 
Milivojevićem, Gorčinom Stojanovićem....

Ipak, poseban osvrt zaslužuju dva reditelja, koji dolaze iz Hrvatske i Slovenije, a režirali su u 
Beogradu i Vojvodini nekoliko predstava antologijske vrednosti. Reč je o Oliveru Frljiću i Tomiju 
Janežiču. Frljić je hrvatski reditelj, čiji rad izaziva mnogo kontroverzi u kojoj god sredini da radi, jer 
se po pravilu bavi traumatičnim i politički osetljivim pitanjima, karaktetrističnim za zemlju u kojoj 
boravi. Tako je u Beogradu režirao „Zorana Đinđića“, predstavu o ubijenom srpskom premijeru, a u 
Subotici „Kukavičluk“ o vremenu ratova u Srbiji i vladavini Slobodana Miloševića. Etika i estetika u 
Frljićevoj umetničkoj obradi mnogobrojnih istorijskih, političkih, društvenih, socijalnih, kulturoloških 
feonemena, postaju podjednako relaventne. S druge strane, Janežič se više bavio klasičnim 
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dramskim tesktom, kako svetskim, tako i srpskim. U Ateljeu 212, postavio je tekst Milene Marković 
„Šuma blista“ i jednog od najvećih srpskih živih dramskih pisaca Ljubomira Simovića „Putujuće 
pozorište Šopalović“. Dve apsolutno moćne predstave i prava remek-dela pozorišne umetnosti, 
Janežič je režirao u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu: „Nahod Simeon“ Milene Marković 
i Čehovljev „Galeb“.

Savremena srpska dramska književnost unazad nekoliko godina, sasvim slobodno, može se 
označiti i kao «ženska». Dve glavne predstavnice «novog talasa» domaće dramaturgije Biljana 
Srbljanović i Milena Marković obeležile su prvu deceniju ovog veka, a to se nastavlja i danas. Radi 
se o dve potpuno različite književne poetike, gotovo suprotstavljenih pozorišnih filozofija i pogleda 
na društveno-istorijsko-političke okolnosti u kojima egzistiraju i stvaraju. Dok su drame Biljane 
Srbljanović duboko ukorenjene u aktuelnu stvarnost i bave se kompleksnim pitanjima u vezi sa 
položajem pojedinca u svetu kontaminiranom kvazipolitičkim i lažnim ideološkim idealima, u 
čijem središtu uvek postoji unutrašnja, intimna drama, pogotovo u najnovijim tekstovima, «Nije 
smrt biciklo da ti ga ukradu» ili «»Barbelu», dotle je dramaturgija Milene Marković mnogo bliža 
poetskoj drami, usmerenoj gotovo isključivo ka emotivnoj komleksnosti njenih junaka. Ako se za 
Srbljanovićkin opus može reći da predstavlja oštru, kritički intoniranu društvenu dramu, koja ne 
zapostavlja intimni, i po pravilu traumatični doživljaj sopstvenog položaja u savremenom svetu, 
onda bi se drame Milene Marković mogle okarkterisati kao svojevrsni dijalog sa tradicijom koju 
čine najrazličitije književne forme i oblici, pri čemu se  egzistencijalna pitanja rešavaju u široko 
definisanim granicama mentalitetsko-psihološkog profila svih aktera. Već pomenuti «Nahod 
Simeon», «Šuma blista» i «Brod za lutke» to potvrđuju i spadaju u sam vrh savremene srpske 
dramaturgije. 

Ono što garantuje relativno bezbrižnu budućnost domaće drame, jeste činjenica da su na našim 
scenama zastupljeni autori mladje generacije, koji već sada ravnopravno konkurišu kada se 
utvrđuju repertoari najvećih pozorišta u Srbiji. Maja Pelević, Minja Bogavac, Milan Marković, Petar 
Mihajlović, Olga Dimitrijević, Danica Nikolić Nikolić, Fedor Šili, kao i nešto stariji Željko Hubač, jesu 
imena na koja treba obratiti pažnju. Njihovo iskustvo obogaćeno je dramaturškim radionicama 
koje su svojevremeno organizovane u Narodnom pozorištu Beograd, Jugoslovenskom dramskom 
pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu, u sklopu programa festivala Sterijino pozorje, ali i učešćem 
na internacionalnim forumima i simpozijumima.

Kao najveći i najrelevantniji pozorišni centar u zemlji, prednjači Beograd, sa svojih petnaestak 
teatarskih kuća. Pažnja medija i najšire javnosti usmerena je ka repertoarima koji se realizuju na 
scenama glavnog grada, što je sasvim prirodno i očekivano. Međutim, ne treba nikako podcenjivati 
umetničke potencijale pozorišta u Vojvodini, koja već duži niz godina ni u jednom segmentu rada 
ne zaostaju za prestonicom. Naprotiv, u prethodnih nekoliko sezona, može se konstatovati da 
su pojedina ostvarenja u Narodnom pozorištu Subotica, Novosadskom pozorištu ili Narodnom 
pozorištu Sombor, u kvalitativnom smislu činila esteske vrhunce. To se naročito odnosi na Suboticu, 
gde su se desile predstave kao već analizirani «Kukavičluk», zatim «Banović Strahinja» Borislava 
Mihajlovića Mihiza, komad inspirisan epskom narodnom pesmom iz Kosovskog ciklusa, u čijem 
središtu je junak sukobljen sa društvenim normama i pod teretom istorije i politike, ili «Koštana» 
Borisava Stankovića, «drama sa pevanjem», koja se dešava na jugu Srbije, u Vranju, ali u idejnom 
pogledu pomerena u 21. vek, i potpuno drugačiji društveno-istorijski kontekst. Obe predstave 
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režirao je jedan od najznačajnijih domaćih reditelja, Andraš Urban. Novosadsko pozorište, koje 
kao teatar mađarske nacionalne manjine, svoje predstave igra na meternjem jeziku, fenomen je 
o kome se mnogo zna u svim zemljama regiona. Sa verovatno najboljim ansamblom u zemlji, a 
i šire, promišljenom repertoarskom politikom, pažljivim odabirom umetničkih saradnika, oni već 
dvadesetak godina jesu među vodećim pozorištima u regiji. U Somboru je akcenat stavljen na 
domaće autre, pa ne čude uspesi koje su postigli sa «Čarobnjakom» Fedora Šilija, o životu Tomasa 
Mana, reditelja Borisa Liješevića, ili «Gospođom Olgom» Milutina Bojića, građanskom dramom o 
raspadu porodice, intrigama, prevarama i lažnim moralnim principima, napisana 1914. godine, a u 
suptilnoj, prefinjenoj i inteligentnoj režiji Gorčina Stojanovića. 

Kratku šetnju po vojvođanskim pozorištima treba završiti sa Kikindom i urnebesno duhovitom 
komedijom «Sava Savanović – vampirska simfonija» Danice Nikolić Nikolić, koja se poigrava sa 
obrascima usmene književnosti i legendom o prvom srpskom vampiru, u režiji odličnog Nikole 
Zavišića, i pominjanjem Narodnog pozorišta «Sterija» iz Vršca, u kojem je mladi Aleksandar Švabić 
postavio «Malograđansku svadbu» Bertolda Brehta, u čijoj je inscenaciji pokazao veliku inventivnost 
i nesumnjivi talenat, te se nadamo da će ih u skoroj budućnosti i potvrditi.

Na kraju, treba odati priznanje domaćim pozorištima, koja su na dostojan način obeležila veliki 
jubilej srpske kulture, književnosti i teatra – 150 godina od rođenja komediografa Branislav Nušića. 
U Srpskom narodnom pozorištu, Radoslav Milenković režirao je «Gospođu ministarku», a isti 
tekst postavljen  je u Pozorištu «Boško Buha» u Beogradu, rediteljke Tanje Mandić Rigonat. U 
Narodnom pozorištu Subotica tokom marta odigrana je premijera «Mister dolara» Snežane Trišić, 
dok se u Zvezdara teatru u Beogradu očekuje «Rođendan gospodina Nušića» Dušana Kovačevića, 
svojevrsni dramski omaž Branislavu Nušiću, reditelja Nebojše Bradića. Ovakav odnos prema 
temeljnim vrednostima nacionalne kulture i umetnosti, mogu biti dobar pokazatelj i za tretman 
prema savremenom stvaralaštvu, koje će u ne tako dalekoj budućnosti, takođe postati tradicija, 
koje se nikako nećemo postideti. Naprotiv!
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Kovács Bálint

Mi a magyar (színház) most?
Megosztottság. Ez az első szó, ami bárkinek eszébe jutna, aki meg akarná fogalmazni, mi jellemzi 
a magyarországi színházakat. Megosztottság a szónak minden értelmében, még ha a közbeszédet 
elsősorban ennek politikai aspektusa foglalkoztatja is. Pedig megosztottságot okoz a fenntartás 
modelljeinek különbözősége, a földrajzi elhelyezkedés és a műsorpolitikában tetten érhető ars 
poetica is. És mindezek persze legtöbbször kölcsönhatásban is állnak egymással.

(műsorpolitika) A magyarországi színházak egy része állami vagy önkormányzati fenntartású 
kőszínház, másik része független, struktúrán kívüli, elsősorban működési és produkciós pályázati 
alapon működő társulat; különbségeket okoz vagy okozhat, hogy a főváros megannyi intézményének 
egyikeként az adott színház specializálódhat-e valamilyen elv szerint, avagy egy megye egyetlen 
teátrumaként többé-kevésbé minden nézőréteg igényeit ki kényszerül elégíteni. Mégis, ha pusztán 
arról akarnánk képet kapni, milyen ma Magyarországon a színház, elsősorban mégis az alapján 
érdemes csoportosítani a színházakat, hogy mit és hogyan játszanak. Közléskényszer hajtja-e a 
színházat, vagy az átlagosnak vélt közönség átlagosnak vélt igényeinek való feltétlen megfelelési 
vágy? Arról akar-e beszélni a színház, ami működésének korában és helyszínén, „itt és most”, vagy 
univerzálisan körülveszi, avagy elsősorban könnyed szórakozást ígér a napi munkában kifáradt(nak 
vélt) nézőnek?

Hiába a színházak működésébe keményen beleszóló politika Magyarországon a rendszerváltás 
óta megmerevedett kétoldalisága, mégis inkább e tengely mentén érdemes különválasztani a 
színházakat – noha egyébként e tengely vonalát is jelentősen befolyásolja a politikai hovatartozás 
(erről később). Máskülönben ennek a tengelynek mentén válna ketté az is, hogy egy színházat 
művészszínháznak vagy kereskedelmi színháznak érdemes-e nevezni – csakhogy Magyarországon 
üzleti-anyagi értelemben értve gyakorlatilag egyetlen nagyobb kereskedelmi színház létezik (az Orlai 
Produkciós Iroda). Magától értetődő is lehetne tehát, hogy az összes többi, az állami költségvetésből 
a művészet és kultúra fenntartására-fejlesztésére elkülönített összegekből működő színház valódi 
művészszínház legyen, azaz ne kiszolgálni, hanem építeni akarja a közönségét. Ez azonban koránt 
sincs így.

Az „itt és most”-ra való reagálásnak ugyanakkor több útja van. A magyarországi rendezők, igazgatók 
leggyakrabban klasszikusokat hívnak ehhez segítségül (más okok – például az évszázadok által 
megerősített zsenialitás – mellett alighanem azért is, mert a jól ismert címek könnyebben 
eladhatók): ha a mai magyar politikáról kívánnak megfogalmazni valamit, Shakespeare valamelyik 
királydrámájához vagy tragédiájához nyúlnak, ha pedig univerzális értékekről, arra kiválóan alkalmas 
az Antigoné vagy Csehov valamelyik (ismertebb) műve. Az égető közlési vágy nem túl meglepő 
módon a független társulatok között a leggyakoribb – hiszen normatív támogatás nélkül, jelentős 
forráshiánnyal küszködve, sokszor ellenszélben fenntartani egy társulatot erős elköteleződést 
igényel, és ezt az energiát aligha éri meg a különösebb mondandóval fel nem ruházott előadások 
sorozatgyártása. A függetlenekre jellemző leginkább a direkt, mindenféle kódoltság, áthallásosság 
nélküli beszéd a mai problémákról, vagy a múlt sötét árnyaival való szembenézésről.

user
Sticky Note
bold, nagy M



53



54

Pintér Béla és Társulata a cigányokkal szembeni gyűlölet kialakulását, és egészen konkrétan a Magyar 
Gárdához való csatlakozás okait boncolgató, Szutyok című előadása óta nem tud és akar szabadulni 
az aktuális kérdésektől; legutolsó, Titkaink című előadása az előző rendszer besúgóhálózatáról 
beszélve vezet el a mai politikusok akár konkrétan is felismerhető – igaz, villanásnyi ideig tartó 
– megidézéséig. A Székely Csaba Bányavidék-trilógiáját Budapesten bemutató, Csizmadia Tibor 
vezette alkalmi kvázi-formáció erdélyiek és magyarországiak, vagy erdélyiek és románok viszonyát, 
meg a papi pedofíliát boncolgatta a Pinceszínházban és a Szkénében. Schilling Árpád A Párt című 
előadásában hatalmas tényanyagot bemutató prezentáció ismertetésével (is) beszél Magyarország 
és az Európai Unió mai állapotáról. Dokumentumszínház, dokumentarista színház egyetlen egy 
működik az országban, a PanoDráma, szintén struktúrán kívüliként, roppant kevés bemutatóval és 
játékalkalommal: ők a magyarországi cigánygyilkosságokat, a magyar oktatási rendszert és egy 
olyan esetet jártak körbe, amelyben cigányok támadtak a Magyar Gárda fenyegető rendezvényére.

A legaktuálisabb problémák feldolgozásában élen járnak a színházi nevelési (theatre in education, 
tie) társulatok, azaz főképp a Káva Színház és a Kerekasztal. Gyerekeknek és kamaszoknak 
készült, a nézőközönség előadásformáló bevonásával zajló, a felvetett problémákról a nézők 
szájából elhangzottak alapján gondolkodó foglalkozásaik olyan témákat járnak körül, mint az 
iskolai szegregáció, a cigánygyilkosságokkal vagy a holokauszt emlékével való szembenézés. A 
színházi nevelés ugyanakkor – noha innovatívabb, progresszívebb és izgalmasabb terület, mint 
sok „mainstream” színház működése – máig nem tudott integrálódni még a független színházak 
közé sem, miközben működésük feltételei is kérdésesek, mert létezésük, ahogy fogalmaznak, „a 
színháznak túlzottan oktatás, az oktatásnak túlzottan színház”.

A függetlenek kétségkívül gyorsabban, rugalmasabban tudnak reagálni az őket körülvevő 
valóságra, mint az áprilisban-májusban egy évre előre évadot hirdetni kényszerülő kőszínházak, 
ugyanakkor természetesen utóbbi szcénában is találni kurrens kérdésekkel vagy a múlt traumáinak 
feldolgozásával foglalkozó előadásokat. Budapesten a Katona József Színháznak kimondott-
kimondatlan programja például, hogy minden évben több ilyet tűzzön műsorára (lásd A mi 
osztályunk, Heldenplatz, Rükverc); az Örkény Színházra is jellemző, hogy akármilyen darabhoz is 
nyúlnak a rendezői, a megszülető előadás nem csak formanyelvében, de tartalmában is mai lesz; 
alig is mutattak be a jelenhez nem ordítóan kapcsolódó előadást a Nemzeti Színházban Alföldi 
Róbert öt éves igazgatása alatt; és e téren is kiemelkednek a gyerek- és ifjúsági színházak, amelyek 
a mesék mellett egyre gyakrabban tűznek műsorukra a korosztály legsúlyosabb problémáiról szóló 
előadásokat (mint a Budapest Bábszínház Semmi-je és Kivi-je, vagy a Kolibri Színház bármelyik 
kamaszoknak szóló bemutatója). De szinte az összes budapesti művészszínházra jellemző, hogy 
ha a repertoár alapján az igazgató nem is tartja intézménye első számú feladatának a kortársi 
reflexiót, akkor is legalább évente egyszer hajlandóak kockáztatni egy fajsúlyosabb, tartalmasabb 
előadással. Az üzleti és művészi alapú színházcsinálás Magyarországon hagyományosan tisztázatlan 
fogalomkörére utal az is, hogy a tisztán magánpénzből működő, profitorientált Orlai Produkció alig 
mutatott még be olyan előadást, amelyben ne lehetett volna játszi könnyedséggel felfedezni a 
kapcsolatot érvényes mai vagy univerzális problémákhoz, legyen szó az idősebb korosztály jellemző 
sorskérdéseinek boncolgató, akár a holokausztról és zsidó identitásról szóló darabokról – miközben 
a közpénzből fenntartott színházak közül sokból teljesen hiányzik ez az ambíció.

Utóbbi helyekre többnyire kétféle iskola jellemző: a könnyed szórakoztatás és a klasszikusok, 
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jól ismert című darabok (vagy éppen filmek) színre vitele a gondolkodtatásra, az érvényesség 
megindokolására való törekvés hiányával a rendező részéről – változó színvonalon a kiválótól a 
csapnivalóig. Hiszen a kortársságot elvetve is jöhet létre színházi értelemben hibátlan előadás, 
legfeljebb azon lehetne vitatkozni, közpénzt mennyire érdemes erre költeni.

(földrajz) Budapesten alapvetően valóban az igazgató és a társulat – esetleg a fenntartó – 
döntése, hogy milyen arculat szerint alakul egy színház repertoárja. Ráadásul szinte az összes 
független társulat székhelye is Budapesten van – korántsem eléggé kiépült egyébként ezek 
vidéki vendégszerepeltetésének gyakorlata –, így a fővárosban valóban könnyen megteheti egy 
színház, hogy valamilyen elv szerint határozza meg magát (például polgári színház, szórakoztató 
színház, zenés színház). Más kérdés, hogy ezt alig valaki teszi meg – jellemzően a zenés és 
szórakoztató színházak írják zászlajukra egyértelmű tollvonásokkal ars poeticájukat –, míg a 
művészszínházakra egyre inkább a specializálódás ellentéte a jellemző: ma már szinte minden 
színház megpróbálkozik megszokott repertoárján kívül a gyerek- és zenés előadásokkal vagy 
másmilyen repertoárszélesítéssel is.

Mindezzel szemben vidéken a kőszínházaknak kimondott-kimondatlan feladata, hogy ellásson 
minden funkciót, amelyet színház csak elláthat, hiszen a közönség minden rétegének kell kedvére 
tennie. Ráadásul nagy a nyomás a sikerességre: jellemző példa, hogy amikor a Csizmadia Tibor 
vezette egri Gárdonyi Géza Színházban egy hosszas folyamat egyik végpontjaként a színház 
vállalni merte Paul Claudel A selyemcipő-jének, ennek a teljes terjedelmében nyolc órás (Egerben 
négyórásra húzott), keresztény példázatokkal teli, kevéssé cselekményes drámájának bemutatását 
Zsótér Sándor rendezésében, a közönség számának elvárt szint alatt maradása később fegyvertény 
lett a színházra pályázó – meg is választott – igazgatójelölt kezében. Nyilatkozataiban ráadásul több 
vidéki színigazgató hivatkozik az olyan ruhatárból visszahallott történetekre, mint hogy az „egész 
napi munkától megfáradt, szórakozni vágyó” néző, bár jónak találta a bemutatott, fajsúlyosabb 
előadást, szünetben mégis távozott a nyomasztó hangulatra hivatkozva.

Tény, hogy a magyarországi színház-finanszírozási rendszerben – amelynek a vidéki kőszínházak 
esetében (is) vastag tartóoszlopát képezi a jegybevétellel arányosan lehívható társasági 
adókedvezmény, a tao – ugyancsak törekedni érdemes a nézőszám-maximalizálásra, ugyanakkor 
valójában nem folyik és talán soha nem is folyt jelentékeny diskurzus arról, a praktikus szempontoktól 
eltekintve vajon feladata-e a közpénzből fenntartott színházaknak az anyagi értelemben minél 
sikeresebb működésre való törekvés, akár a szakmai értelemben vett sikeresség rovására is. 
Mindenesetre alighanem a mindezekkel összefüggő kockázatkerülés áll annak hátterében, hogy 
több olyan vidéki színház működik Magyarországon, amely nem tartja feltétlen feladatának, hogy a 
színház nyelvén, kortársi szemléletben reflektáljon az őt körülvevő világ aktuális történéseire.

Ugyanakkor azt is több példa bizonyítja, hogy a „nyomasztó”, „nehéz” témák és az újító vagy legalábbis 
mai formanyelv teljes elvetése nélkül is létezhet a közönség és a szakma által is egyaránt kedvelt 
színház a magyar vidéken. Az új vezetés alatt a második évadának most végére ért Miskolci Nemzeti 
Színház Kiss Csaba irányítása alatt jelentősen növelte nézői és bérletesei számát – miközben 
műsorpolitikája minden szempontból is abszolút kortársnak nevezhető. Egyrészt többnyire a „könnyed 
szórakoztatásból” sem hiányzik itt a közlésvágy (lásd Béres Attila Chicagójának profi kivitelezése 
melletti komoly és kendőzetlen társadalomkritikáját). Másrészt jellemző úgy a klasszikus darabok 
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aktuális érvényességére törekvő bemutatása csakúgy, mint a kortárs irodalom képviselete (például 
Háy János vagy Tasnádi István művein keresztül). Harmadrészt pedig a miskolci színház nem riad 
vissza az abszolút rizikós vállalkozásoktól sem: bemutatták például Marius von Mayenburg A hideg 
gyermek című, konkrét téren és konkrét időn kívül játszódó, a maga módján brutális darabját Szőcs 
Artur értő és cseppet sem finomkodó rendezésében – és az előadás megtalálta a maga közönségét. 
És megtalálja az egész színház is, amelyből pedig hiányzik a gagyi és a megúszásra való törekvés. 
Ugyanezt bizonyítja például a Kecskeméti Katona József színház, ahol többször rendez, rendezett 
újszerű, sokaknak szokatlan formanyelven, igen kortárs szemléletben Zsótér Sándor, Mohácsi 
János vagy Koltai M. Gábor is, sikeres és jó házakkal futó előadásokat.

(politika) Mindazok mögött, amiről eddig szó esett, Magyarországon mind közvetve, mind pedig 
közvetlenül ott áll a (párt)politika. Ugyanis egyik párt sem gondolja úgy, hogy a színházak fenntartása 
feltétlen, ellenszolgáltatás nélküli kötelessége lenne az aktuális hatalomnak; a különbség legfeljebb 
annyi köztük, hogy ezt csak elméletileg nem így gondolják, vagy a lehető legkonkrétabb jelét is 
adják az ellenszolgáltatás igénylésének. Amelynek legkézenfekvőbb – és ma már csak egy-két 
kőszínházat el nem ért – módja az igazgatóválasztás. Minthogy a színházak vezetőit – szakmainak 
nevezett, de egyrészt néha vitatható szakmaiságú, másrészt nem döntő befolyású bizottságok 
meghallgatásával – a fenntartó nevezi ki egy pályáztatási procedúra eredményeképpen, így a 
politikai pártok legkönnyebben az új vezető személyének kiválasztásába tudnak beavatkozni. És 
ezzel a lehetőségükkel legtöbbször élnek is, akár „csak” a szakmai bizottság véleményétől teljesen, 
de a pártszimpátián alapuló direktívától korántsem függetlenül kiadott szavazási utasítás révén, 
akár pedig ennél is direktebb módokon: az utóbbi években egymást követték az olyan esetek, 
amikor egy politikus akár már a pályáztatás előtt kijelentette, kit akarna a vezetői székben látni; 
amikor a politika számára megfelelő aspiráns nélkül a szakmailag kifogástalan pályázato(ka)
t is érvénytelennek nyilvánították; vagy amikor szakmai, sőt emberi értelemben is vállalhatatlan, 
felháborító pályázat ellenére is a politika kiszemeltjét ültették az igazgatói székbe. Lásd elsősorban 
az Új Színház vezetésére beadott, antiszemita, gyűlölködő és szakmailag értelmezhetetlen nyertes 
pályázatot, vagy néhány évvel korábban Schwajda György még nyelvtanilag is nehezen értelmezhető, 
nyertes pályázatát a nagy múltú kaposvári színház vezetésére. De érdemes megemlíteni azt is, 
hogy a Nemzeti Színház utolsó igazgatói pályázatát olyan bizottság bírálta el, amelynek több tagja 
tisztséget viselt az egyik pályázó által vezetett szervezetben.

Márpedig az igazgató-kinevezés valóban döntő fontosságú esemény egy magyarországi színház 
működésében, mivel nem jellemző, hogy egy teátrum hagyományosan elkötelezett volna 
valamilyen színházi formanyelv felé, olyannyira, hogy ebből nem is enged vezetőtől függetlenül. Sőt, 
ennek épp az ellentéte igaz: rengetegszer volt megfigyelhető, hogy az igazgatóváltás radikális, 180 
fokos fordulatot eredményezett műsorpolitikában, formanyelvben, esztétikában, de még a társulat 
személyi összetételében is. (A Csizmadia Tibort Egerben leváltó Blaskó Balázs – akinek felesége 
képviselő volt a helyi vezető és fenntartó pártban – olyan pályázattal nyert, amelyben épp egy 
ilyen „180 fokos fordulatot” ígért.) Elég Eger példáján kívül az  Új Színházra, a Nemzeti Színházra, 
Kaposvárra, Székesfehérvárra, Szolnokra gondolni. De a politika nem ódzkodik akár közvetlenül 
is leszólni a színházba akarata érvényesítése érdekében: volt, hogy az önkormányzat levélben 
utasította az egyik vidéki intézményt arról, hogy mostantól kötelező egy bizonyos mennyiségű 
zenés előadást is játszania.
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A közvetett hatás pedig leginkább abban nyilvánul meg, hogy a magukat az egyik szekértáborba 
soroló igazgatók, rendezők ennek a szekértábornak az esztétikai elvárásrendszerének igyekeznek 
megfelelni: pályázataikban és nyilatkozataikban visszatérő elem az „öncélú rendezői értelmezés” 
elutasítása, a „túl súlyos” társadalmi problémákról való színpadi beszéd elutasítása, és a 
konzervatív értékek hangsúlyozása. Mindezt több igazgató nem önmagában, hanem egy vélt vagy 
valós, állítólagosan a magyar színházon eddig uralkodó „másik oldallal” szemben állva fogalmazza 
meg. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház jelenlegi igazgatója néhány éve például kijelentette: 
„Túlságosan hosszú ideig volt elnyomva az egyik oldal, illetve aránytalanul kivételezett helyzetben 
volt a másik. Érthető, hogy nehéz lemondani a privilégiumokról a másik javára. Az inga átleng a 
másik irányba – most ezt éljük meg.” (Origo, 2011, http://www.origo.hu/kultura/20110621-interju-
vidnyanszky-attila-rendezo-es-szinhazigazgatoval-a-teatrumi-tarsasag-elnokevel.html).

Ez az „oldaliság”, ez a politikai alapú szembenállás, amely végső soron kihat az egyes bemutatott 
előadásokra is, néhány évvel ezelőtt szentesítve és intézményesítve is lett, amikor az addig a teljes 
magyar színházat képviselő szakmai ernyőszervezettel, a Magyar Színházi Társasággal (MSZT) 
szembehelyezkedve, kimondottan ideológiai alapon létrejött a Magyar Teátrumi Társaság (MTT). Az 
MTT konkrétan és bevallottan az egyik politikai oldal felé húz, így belépni szintén politikai tett volt 
– mára ez talán enyhült valamelyest, paradox módon épp azért, mert ez a politikai oldal mára olyan 
erőssé vált, hogy a túlélésnek már-már feltétele a csatlakozás –, és többnyire vidéki színházakat 
tömörít, ezzel erősítve meg a Budapest-vidék szembenállást is. Az MTT pedig törekszik arra, 
hogy egységes táborként láttassa tagszínházait – például egy saját, véleményformálónak szánt 
újság működtetésével és széles körű terjesztésével. Ugyanakkor a szándék nemcsak a színház 
természetével ellentétes, de nem is működőképes, hiszen valójában a politikai pártszimpátiáját 
soha nem titkoló, MTT-alelnök Cseke Péter kecskeméti színháza esztétikai értelemben nem is 
állhatna távolabb az ugyanahhoz a párthoz hűséges Balázs Péter szolnoki színházától.

A politika mindemellett mint pénzosztó is alaposan beleszól a magyarországi színházi viszonyok 
alakulásába, ami a leglátványosabban a független társulatokat érinti, hiszen esetükben nemcsak az 
egyes előadások megvalósítására rendelkezésre álló összegek függnek a fenntartói „bőkezűségtől”, 
de a puszta fennmaradásuk is, hiszen a független társulatokat sokszor olyan alacsonyan dotálják, 
hogy abból néha még a társulati tagok fizetése sem jön ki. (Bodó Viktor európai szinten is 
nagyra becsült Szputnyik Hajózási Társasága például volt, hogy forráshiány miatt szüneteltetni 
kényszerült a tevékenységét, tagjai pedig nyárra olyan munkákat vállaltak, mint például a kocsmai 
sörcsapolás.) Mindez pedig nagyon komoly ellentmondást okoz a magyarországi színház világszintű 
és hazai elismertsége között. Már csak abból kifolyólag is, hogy a független társulatok mobilabbak, 
mozgathatóbbak, jellemzően ez a szcéna képviseli az országot a nemzetközi fesztiválokon, ahol 
alkotóink rendre kiemelkedő sikereket érnek el. Ez – a hazai ridegtartással párosulva – mára odáig 
vezetett, hogy a világszerte leg(el)ismertebb magyar alkotók Magyarországon már alig dolgoznak, 
hiszen itthon kenyérgondokkal néznek szembe, míg jelentős külföldi koprodukciós partnerek komoly 
összegeket ajánlanak fel egy-egy új rendezését. Schilling Árpád, Mundruczó Kornél vagy Bodó 
Viktor így egyre többet rendez más országokban, és egyre kevesebbet itthon, de ez az út látszik 
járhatónak mindazon magyar rendezők előtt is, akik valaha sikert értek el külföldön: a legtöbbször a 
HOPPart társulatával együtt dolgozó Polgár Csaba is sorra kapja az európai felkéréseket. A kérdés, 
mi szól a maradás mellett.
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EGYÜTT-DOLGOZÁS
Milyen kulturális háttere és mintái vannak a színházak közti koprodukciós hajlandóságnak és 
kapcsolatoknak? Az itt olvasható interjúkban szerb, román, német, erdélyi magyar és magyarországi 
színházvezetők beszélnek az intézmény- és kultúraköziség tapasztalatairól, lehetőségeiről. 
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Milyen kulturális háttere és mintái vannak a színházak közti koprodukciós hajlandóságnak és 
kapcsolatoknak? Az itt olvasható interjúkban szerb, román, német, erdélyi magyar és magyarországi 
színházvezetők beszélnek az intézmény- és kultúraköziség tapasztalatairól, lehetőségeiről. 
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(Beszélgetés a temesvári román, német és magyar színház 
igazgatóival) RO
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Szkéné: a befogadás helye

Interjú Tana Kovács Ágnessel, a budapesti Szkéné Színház művészeti vezetőjével a 
színház történetéről, szervezési hátteréről, befogadó-intézményi szellemiségéről. 

Mesélj a Szkénéről! Mikor kezdtél el oda járni és hogy kezdtél el dolgozni benne? 

TKÁ: Fiatal lányként, mint néző kezdtem rendszeresen a Szkénébe járni. Később mozgásszínészként, 
táncosként, a Corpus és az Artus együttesek szólistájaként játszottam a színpadon, párhuzamosan 
rendezést tanultam. A Szkénében is debütáltam ebben a minőségben, de idővel be kellett látnom, 
felfokozott empatikus készségem inkább akadály, mint segítség a rendezői pályán. Mindenkit 
meghallgattam, a késéseket elnéztem, nem vagyok tipikus rendezői alkat. Semmiben sem 
szeretek középszerű lenni, tehát inkább felhagytam e hivatás gyakorlásával. Másodmagammal 
iskolát alapítottam, több mint négy évig a Casus Kortárs Művészeti Menedzserképző Kollégiumban 
tanítottam, de a Szkénével való kapcsolatom nem szakadt meg. Hivatalosan 1996-tól mint 
művészeti titkár, és 2010 óta pedig mint művészeti vezető dolgozom a színházban.

Hogyan alakult a színház karaktere ezekben az időszakokban? Milyen rezidens társulatok lettek? 

TKÁ: A Szkéné Színház a Budapesti Műszaki Egyetem diákszínpadaként kezdte működését. Lelkes 
amatőr csoportok gyűjtőhelyeként tartották számon, és igen sok - azóta már nemzetközi hírnévre 
szert tett - művésznek volt Alma Matere. A rendszerváltás előtt szinte az egyetlen olyan, az 
egyetemi autonómia által védett befogadó hely volt, ahová a „vasfüggöny” mögé, mint „egyetemi 
színjátszók” juthattak el nyugatról alternatív vagy professzionális színházak. Regős Pál, az akkori 
vezető érdeme hogy ezt át tudta verekedni a szigorú rendszeren. Tematikus fesztiválok, sehol 
máshol nem elérhető workshopok jellemezték ezeket az éveket.
Emlékszem a lelkes tömeg izgalmában egyszer benyomta a nagy üveg bejárati ajtót, miután 
nem tudott bejutni a színházba. Ez lehetett az első fénykor. Később egyre-másra nyíltak új 
helyek, a határok és falak leomlása után már nem volt izgalmas a nyugat-európai társulatoknak 
szenvedélyből átjönni Budapestre, illetve csak már megfizethetetlenül magas tiszteletdíj fejében. 
A színház unikális jellege tehát háttérbe szorult. 
Pintér Béla és Társulata robbantotta be újra a Szkénét, tizenöt éve. Ismét tele lett a nézőtér, 
lenyűgöző alkotásokat hoz létre, így jellemzően csak az ő előadásait keresték. Amikor – lassan 
annak is öt éve - úgy tűnt, be kell zárnunk, mert nem kapunk működésre támogatást, nem adtuk 
fel. Az egyetem mögénk állt, újraszerveződött a stáb. A befogadó színházak vezetői a frissen 
harcba szállt igazgatót, Németh Ádámot és engem beszélgetésre hívtak, s arról faggattak, mit 
akarunk a színházzal? Elmondtuk. Azóta pedig megcsináltuk.

Mára a Szkéné egyedi arculatú művész színházzá vált. Pintér Béla és Társulata, a Nézőművészeti 
Kft, a Vádli, a Forte Társulat, mint állandó jelleggel befogadott együttesek, együtt és egymással 
„virtuális társulattá” váltak. A Szkéné szellemi műhely lett, alkotóközösség. Ebbe a határon 
túlról érkező művészek, külföldiek, vidékiek, a csak egy-egy előadás erejéig befogadott csapatok 
is beletartoznak. Csóka Tímea, a sajtóreferens, ugyanolyan gondosan készíti elő a premiert 
mindegyikkel, nincs különbség. Korábban évekig egy-egy kritika jelent meg a Szkénés a bemutatók 
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kapcsán, mára ez a sajtó jelenlét napi szintűvé vált. Sok nagy színház is megirigyelhetné a havi 
sajtótükrünket.

Előadások után kiülünk a kávézóba, beszélgetünk, vitatkozunk, szórakozunk a művészekkel, a 
nézőkkel együtt. Kevés ilyen hely van Budapesten. Mindenki egyformán kap tiszteletet, türelmet, 
a premier után egy pohár pezsgőt, és nem utolsó sorban szakmai gondoskodást. De ami a 
legfontosabb a néző, aki nélkül nincs színház. Arra törekszünk, hogy minden néző újra és újra a 
vendégünk akarjon lenni. Ez a titka a Szkéné jelenlegi nagy sikerének. Hogy egyszerű, természetes 
és hiteles. Ami azt jelenti: igazi hely.

Milyen koprodukciós együttműködésekben gondolkodsz és milyen szempontok alapján hívsz meg 
színházi előadásokat?

TKÁ: Több mint harminc éve élek színházi közegben, több száz előadást láttam a világon mindenhol. 
Persze ez semmit nem jelent. A hitelesség a fontos. Nem az egyéni ízlésem a meghatározó, mint 
sok más színházban. A befogadás egy hosszabb folyamat.

Számít a művész munkássága, de nem feltétel a hosszú és impozáns önéletrajz. Pályakezdőket 
is örömmel fogadunk. Olyan alkotások terveit fogadjuk el, ahol nyilvánvaló a művészi szándék, 
határozottak és karakteresek a rendezői koncepció. Ötleteket nem lehet támogatni, tehát fontos 
a dramaturgiai kidolgozottság, a vizuális megjelenés, a zenei alapok jelenléte, a mozgás vagy a 
tánc esetében azok jellegének befoghatósága, esztétikája, tartalma. Fontos, hogy mennyire illik az 
elképzelés a művészeti koncepciónkba, kivitelezhető-e, van-e olyan társadalmi esztétikai filozófiai 
mondanivalója, aminek teret kell adni. Egyezik-e a darab által megszólított közönség a mi általunk 
megszólítandókkal. Lehet klasszikus eszközökkel korszerű színházat, és formabontó módon is 
unalmas előadást csinálni. Nincs jól bevált recept.

Teljes alkotói szabadságot biztosítunk, nem szólunk bele az alkotói folyamatba, de figyelemmel 
kísérjük, és tanácsokkal szolgáljuk. Fontos az anyagi alapok előteremtése, a korrekt megállapodások, 
szerződések, fizetési határidők betartása, a reális költségvetés is. A jegybevétel nagy részét 
visszaforgatjuk, az új produkciókat abból támogatjuk. A mi dolgunk befogadó színházként a háttér 
tökéletes működésének a biztosítása.  A taps a művészeké, a szorgalmat igénylő munka a miénk, 
de a siker, az öröm, közös. 

Határozott, a társadalmi változásokra érzékenyen reagáló, progresszív, kikerülhetetlenül izgalmas 
darabokat szeretek nézni én is, szeretem, ha felnőttnek tartanak, ha kiragadnak a gondolataimból, 
ha megváltoztatnak, ha feldühítenek, ha megnyugtatnak, ha kiborítanak, ha meggyötörnek, ha 
megtisztítanak. Hiszek a művészet gyógyító erejében. Tudod, ez olyan, mint mikor egy nagyon 
jó film után kijössz a moziból, és legszívesebben minden járókelőt szeretnél megszólítani, hogy 
másnap feltétlenül nézze meg azt a filmet. Ezt szeretném a színházban is. Ami hatott rám, azt 
tovább akarom adni, újra át akarom élni.

Ha koprodukcióban gondolkodunk, ilyen elvek mentén tesszük. A bizalom és az őszinteség az alap. 
A színház egy élő műfaj. Bár a döntésünk igen sok szempont szerint születik, amelyben a műszaki 
munkatárs, a szervező, a dramaturg, a díszlettervező, a színész, és szakmai segítők véleménye 
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is fontos, de végül mégis a néző dönt. Bizony volt olyan előadás, amit a premier után levettünk 
a műsorról. De ettől csak erősebbek lettünk. Többségében nézői várólistát kell már vezetnünk 
és van olyan előadásunk, ahol ez a lista több mint kétezer főnél tart. A legnehezebb feladat, ha 
barátaimnak kell nemet mondanom.

Milyen határon túli színházakkal működtök együtt?

TKÁ: Régen jellemzőbb volt, hogy az itteni társulatok utaztak ki turnézni határainkon túlra, 
tehát a csapóajtó leginkább egyfelé nyílt. Örömmel és erejükön felül vendégül láttak minket, de 
kevéssé volt lehetőségük, vagy nem kaptak meghívást Magyarországra. Másnak is fájhatott ez, 
hiszen létrejött Kisvárdán a határon túli színházak találkozója, Budapesten a Thália Színházban 
ugyanez, a Jordán Tamás vezette Nemzeti Színházban szintén, és szórványosan máshol is. Egy 
csokorba kötve láthattunk magyar nyelven játszó határon túli színházakat. Csakhogy nekem ez a 
megkülönbözetés soha nem tetszett. A „határontúli”, „vidéki” „budapesti” nem esztétikai, hanem 
földrajzi kategória. A színház pedig jó vagy rossz. Ezt pont Temesváron tanultam meg, ahol német, 
román, magyar nyelven egyaránt élvezhetik a nézők a darabokat, és ez természetes számukra.

A Marosvásárhelyi Színművészeti Akadémia vizsgaelőadásaiból rendeztünk már fesztivált, a 
Temesvári Csiky Gergely produkcióiból kétszer is, volt vendégelőadásunk Sepsiszentgyörgyből, a 
szlovákiai Hetényből, a Kassai Thália Színházzal is kooperálunk, hívtuk a Szabadkai Kosztolányi 
Dezső színházat. Szóval a lista egyre bővül.

Működik-e fordítva is a dolog? 

TKÁ: Temesvárra például egy Koltai M. Gábor rendezés miatt jöttem el, mert érdekelt. Az előadás 
után, a hosszú visszaút előtt kinn üldögéltem a művészekkel. Balázs Attila, az igazgató odajött 
hozzám, és néhány perc múlva már „otthon” voltam. Nem kellett kapcsolatot építeni, mert a 
kapcsolat azonnal létrejött, az előadások pedig utazni kezdtek a két város között. A múlt évben a 
nálunk befogadott Vádli Alkalmi Színházi Társulás vezetője Szikszai Rémusz a temesvári Csikyben 
rendezte meg Pintér Béla Parasztopera című drámáját. Upor László, akit már rendezőként is 
ismer a temesvári közönség, a Forte Társulat új darabjának, az Irtásnak a dramaturgja Pesten. 
Gyulay Eszter a Piszkos melót rendezte Temesváron, nálunk pedig számos előadás dramaturgja, 
a Nézőművészeti Kft. oszlopos tagja. Horváth Csaba Peer Gynt-öt rendzett a Csikyben, A nagy 
füzetet a Szkénében. Átjárók nyílnak a két színház között folyamatosan.

Megint más dolog az, ahogy Székely Csaba dráma trilógiája hozzátok került. Mikor és hogyan 
merült fel annak a gondolta, hogy nálatok jöjjön létre a produkció?

TKÁ: A pécsi POSZT-on felolvasó színházi előadásként hallottam először Székely Csaba szöveget. 
A maga nemében egyedülálló bátorsággal, pimasz tiszteletlenséggel mesél emberi drámákról, 
sorsokról. Számomra ő egy csavaros észjárású kortárs góbé. Később Kisvárdán megnéztem a 
marosvásárhelyi Bányavirág produkciót Sebestyén Aba rendezésében. Azóta sem láttam jobb 
részeget játszó színészeket. Nagyon megtetszett a rengeteg abszurdba forduló, önironikus 
szituáció. Bár rögtön arra gondoltam, hogyan hatna ez a darab az igazi bányavidéken? Bántaná-e a 
nézőket? A második és harmadik rész óriási sikerrel megy a színházunkban. 
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A Bányavirágot Magyarországon először Csizmadia Tibor rendezte a Pinceszínházban, a következő 
évben jelentkezett nálunk és a Bányavakságot már a Szkéné Színházban képzelte színpadra 
állítani, majd a trilógia befejező részének, a Bányavíznek a magyarországi ősbemutatóját is nálunk 
láthatták a nézők. A Bányavíz egyébként a budapesti Örkény István Színház pályázatán nyert 
fődíjat, de nem akadt rendező, aki színpadra állította volna. A Szkéné átvállalta a bemutatót és 
nagy siker lett ez is.

A Széké rendszeresen jelen van a TESZT Fesztiválon. Hogyan alakul ez az együttműködés?

TKÁ: Megtisztelő volt, hogy a Temesvári Színház komolyan vett bennünket, hiszen mi egy 
kamaraszínházi térrel rendelkező kicsi budapesti független színház vagyunk, korlátozott 
lehetőségekkel. Megbeszéltük, hogy mi adaptálható a Szkéné terére, és jött hozzánk a Prah, a 
Mady Baby, a Mellékhatások, és így tovább. Tőlünk pedig ment a Forte: A nagy füzet, a Pintér Béla: 
Kaisers TV Ungarn, a Nézőművészeti Kft: Gondnok, Fajok eredete, Bivaly-szuflé stb. produkciói.  
Idén három darabbal vagyunk jelen a TESZT-en. Pintér Béla: Titkaink, Nézőművészti Kft: A zsidó, és 
a Forte Együttes: Irtás című darabját láthatják a nézők. A temesvári közönség hallatlanul érzékeny, 
kritikus, megértő, intellektuális, őszinte. Nagy örömmel játszanak ott a művészeink és úgy tűnik, 
egyre szorosabbá válik a szakmai kapcsolat is a színházaink között.

A kapcsolatok művészeti részén kívül hogyan zajlik a technikai lebonyolítás?

TKÁ: Minden előadást megnézünk az eredeti helyszínen, amit a Szkéné színházba hívunk. Figyelem 
a nézői reakciókat, a színészek, táncosok munkáját, gondolatban elhelyezem a mi színházi terünkbe 
a díszletet. A következő gyártási munkafázisban minden szükséges információt kicserélünk, 
szerződünk, egyeztetünk, szállást foglalunk, műszaki adatokat váltunk, minden kollégámra jut 
egy-egy részfeladat. Beindul a sajtó és közönségszervezés, a szállítás, rakodás, beépítés, próbák 
egyeztetése. Majd pedig fogadjuk a vendégeket, eligazítjuk, mindenben segítjük, és közösen 
ünnepelünk a végén. Csodálatos dolog színházban dolgozni.

Milyen emlékezetes tapasztalataid vannak az együttműködések során?

TKÁ: Előadásra érkeztünk volna Temesvárra, a mi időnk szerint pontosan. Igen ám, de egy óra 
eltérés van a román és magyar időzóna között, amit figyelmen kívül hagytunk. Amikor erre fény 
derült, Ádám, az igazgatónk bravúrosan legalább százzal hajtott Temesvár utcáin, így hét perc 
késéssel érkeztünk. A közönség türelmesen várakozott, de biztos, azóta is emlegetik a csapzott 
hajjal futva érkező, lihegő vendégeket. Találgatják, ki kergetett meg minket ebben az egyébként 
csendes szép városban.

Budapestre egyszer vasárnap érkezett meg a temesvári társulat, egész nap próbáltak és estefelé 
vettem észre hogy szédeleg a műszak. Elfelejtettük, hogy vasárnap minden zárva van a környéken, 
étterem, bolt, így hát éhesek voltak. Azonnal rendeltünk néhány óriás pizzát, mielőtt leesnek a 
létráról, és az előtérben szolgáltuk fel. Azóta tudom milyen az, hogy „Magyar ember, evés közben 
nem beszél”. 
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Nagyon sok előadást nézel a térségben. Milyen fesztiválok, mustrák vannak még, ahova érdemes 
ellátogatni?

TKÁ: A múlt évben szervezett a Temesvári Színház, egy a régióra kiterjedő színházi konferenciát, ahol 
igen sok szakmai kapcsolat szövődött. El is kezdtem bejárni a színházakat, ami évad közben persze 
nehezebben megoldható. Most jöttem meg Kassáról, ahol a Thália Színházzal közös produkciónk 
főpróbáját néztem. Nemrégiben a szabadkai DESIRÉ Fesztivál vendégeként számos hallatlanul 
izgalmas, és/vagy tanulságos előadást láttam. Itt említeném, hogy a nagykárolyi SPOT is nagyon 
érdekes számomra, ahol színművészeti egyetemisták találkoznak Európa számos országából. 
Magyarországon az Ördögkatlan és a Vidor Fesztiválok azok, amelyeket semmiképp nem hagyok ki 
nyáron, a pécsi POSZT is természetesen állandó júniusi programom. Régi vágyam Nagyszebenbe 
eljutni, erre még nem volt lehetőségem. Kíváncsian várom az idei TESZT hogy sikerül majd. Ami 
rajtam áll, azt megteszem, hűségesen sorra nézem az előadásokat, és aggodalmaskodom, hogy 
mindenki időben megérkezzen, minden rendben legyen.

Artner Sisso

user
Sticky Note
kivenni a vesszőt

user
Sticky Note
egy után vessző

user
Sticky Note
számos után vessző

user
Sticky Note
kivenni a vesszőt



91



92

Svima je zajedničko: nedostatak novca

Intervju sa predstavnicima Srpskog Narodnog Pozorišta iz Novog Sada, rediteljem 
i glumcem Borisom Isakovićem, i sa menadžerkom na međunarodnim projektima 
saradnje Idom Siljanović, o regionalnoj i međunarodnoj saradnji i životu pozorišta u 
današnjim prilikama

Kako komentarišete umetnički program pozorišta u regionu?

BI: Moj utisak je da su umetnički projekti, pa ako hoćete, u celom regionu,postali incident. Ima 
ih, pojavljuju se s vremena na vreme ali ne bih rekao da možemo da govorimo o nekakvom 
plodonosnom vremenu koje živimo u teatru. Pre bih rekao da preživljavamo, čekamo i nadamo 
se. Razlozi za to su nam ili isti ili bar veoma slični. Pozorišta su nam uglavnom postala još 
jedno mesto gde se nudi laka zabava koja navodno treba da rastereti i opusti, umornog od 
posla, gledaoca i da ga na taj način privoli da kupi ulaznicu. Da se razumemo, nemam zaista 
ništa protiv takvog vida zabave i razumem i velike finansijske teškoće u kojima se sva pozorišta 
nalaze. Međutim, ne želim da verujem  u to,da je pozoriste mesto ukoje ljudi dolaze da ne bi 
razmišljali ,da bi se opuštali.Što se nas u regionu tiče, mislim da je takvoj slici veoma doprinela i 
duga izolacija, zatvorenost i samodovoljnost, razvijana i podsticana, u okvirima uskih nacionalnih 
kulturnih identiteta. 
Ono što nam je sigurno svima zajedničko, jeste nedostatak novca i narastajući birokratski 
mehanizmi, smišljeni,očigledno da  pored kontrole, ograniče sredstva kojima pozorista raspolazu. 
Tako, to čini mi se postaje bitka koju svi zajedno vodimo, svako za svoje pozorište i nove produkcije 
i svako za svoj festival. Ono što je istinska potreba, a to sam mogao da čujem putujući po regionu 
u protekle dve godine, jeste da se udružujemo kako bi takvo stanje prevazišli  i došli do nekakvih 
finansijskih okvira u kojima je moguće raditi. Opasnost, po meni tu leži u činjenici da je moguće da 
nisu, suštinski sadržaji i teme, ti koji diktiraju stvaranje novih veza i koji nas povezuju na pravi način, 
nego naprotiv radjaju nove površnosti.

Kakva je saradnja pozorišta u regionu, i da li postoje zajedničke produkcije? 

BI: Srpsko narodno pozorište  u kojem radim je proteklih godina ulagalo dosta upravo na planu 
koprodukcija i saradnje sa svim značajnijim pozorištima u regionu. Ostvarili smo nekoliko 
koprodukcija u koje su bile uklučene i Hrvatska i  Makedonija i Slovenija, dve produkcije su izvodjene 
na Brionima u hrvatskoj tokom leta a kasnije u našem pozoristu, obišli smo zaista sve relevantne 
pozorišne festivale sa našom predstavom Galeb( Temišvar je bio prvi festival odakle je Galeb 
dalje krenuo) imamo ugovorena gostovanja koja čak i prevazilaze okvire regiona( new york, sankt 
peterburg), saradnje koje će se tek ostvariti. 
Jedna je upravo sa Madjarskim pozoristem iz Temišvara, planiramo i saradnju sa Ujvideki szinhaz 
iz Novog sada koji su naše komšije a eto do sada nismo napravili ozbiljniju saradnju, od jeseni tu je i 
koprodukcija sa Kraljevskim pozoristem sa Cetinja(crna gora). Dakle radimo punom parom.
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Možete li opisati saradnju između srpskih i mađarskih pozorišta u Vojvodini danas?

BI: Mislim da je više nego potrebno da se kulturna saradnja u Vojvodini podigne na viši nivo. Imam 
utisak da je premalo predstava koje razmenjujemo a skoro uopste da i nema predstava koje 
stvaramo zajedno. Ovde mislim pre svega na saradnju izmedju madjarskih i srpskih umetnika. Kada 
sam počinjao svoju karijeru bilo je potpuno prirodno da u Subotici radim sa svojim kolegama sa 
Akademije iz Novog Sada koji su bili na madjarskoj klasi glume, sada igram sa mojim prijateljem 
i kolegom Deneš Debreijem, i na odredjeni način uvek sam se divio i poštovao neobično snažnu 
energiju i posvećenost koja se negovala međju Madjarskim glumcima. Stasavao sam i sa već tada 
izvanrednim rediteljem, zajedno smo rasli u teatru KPGT, Andraš Urbanom. Sve te veze treba 
negovati. Naravno i mi sami, ali i država. 

Može li se razviti regionalna – međunarodna saradnja pozorišta?

IS: Svakako da se saradnja, bilo regionalna, prekogranična ili međunarodna, može i mora razvijati. 
Ni jedna predstava ne postiže potpuni uspeh ako nije izašla van svog pozorišta, grada ili države. Ne 
govorim samo o gostovanjima i učestvovanju na festivalima, nego i o saradnjama koje uključuju dve 
ili više kulturne institucije ili organizacije - bilo u vidu koprodukcije ili nekog složenijeg projekta. 

Srpsko narodno pozorište je jedan od osnivača pozorišne asocijacije Kvartet (Quartet) uz tri inostrana 
pozorišta: Teatar Riktus iz Nanta, Francuska, i Quartier Libre iz Ansenija (Ancenis), Francuska, 
Teatar Gardonji Geza iz Egera, Madjarska i Zapadnočeški Teatar iz Heba, Češka. Osnovna ideja iz 
koje je nastala Asocijacija Kvartet temelji se na uverenju da teatri koji potiču iz različitih pozorišnih 
tradicija i funkcionišu po različitim produkcionim modelima mogu da sarađuju na mnogim nivoima, 
te da zajedničkim snagama mogu da organizuju pozorišni festival kao i druge prateće programe 
(masterklas, javna čitanja, izložbe fotografija, edukacija i nacionalni dani). Sve je to bilo upakovano 
u projekat pod nazivom Vizije Evrope i predstavljeno u sve četri države, odnosno sva četri grada. 
Projekat je dobio i finansijsku podrušku od EU programa Kultura 2007 – 2013. O ovom projektu 
bih mogla pričati unedogled, ali suština je da su članovi ove Asocijacije radili prvo na partnerstvu i 
međusobnim odnosima sigurno dve godine, koja su prešla u prijateljstva, a paralelno je formirana 
ideja projekta. Tek posle toga je usledilo apliciranje za finansijska sredstva, itd. Shvatili smo da, 
bez obzira na to što su teme i ciljevi projekata u izvesnoj meri određeni uslovima koje postavlja 
fondacija i ih diktira struktura projekta, mi ipak imamo dosta toga da naučimo jedni od drugih. Dok 
to nismo osetili nismo mogli ni da počnemo rad na konceptu projekta. I mislim da je to Evropska 
Komisija videla u nasoj aplikaciji, i naravno, kasnije u uspešno realizovanom projektu koji je trajao 
dve godine. Srpsko narodno pozorište sprema nastavak projeka Asocijacije Kvartet kao i njeno 
proširenje na više partnera. Tu su i razne korpodukcije sa zemljama u regionu. 

Da li država finansira projekte saradnje?

IS: Podsticanje međunarodne saradnje je jedan od ciljeva svake kulturne institucije, ali nema sumnje 
da mnogo zavisi od konkretnih poteza vlasti. I to se ne odnosi samo na našu političku situaciju. 
U nestabilnim političkim situacijama, pri čestim promenama na političkoj sceni, gubi se mnogo 
vremena i energije da bi bili sačuvani međunarodni kontakti. Taman krenemo s realizacijom neke 
ideje, a bude zakazani izbori, zatim sledi čekanje na formiranje vlade, pa rebalans državnog budžeta. 
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Onda sve mora da ide ispočetka – ponovo pisanje pisama ministarstvima, zahtevi za finansiranje, 
molbe, žalbe, čekanje....i tako sve u krug. Svakako da je dodatni problem i ekonomska kriza. 

Osnivač Srpskog narodnog pozorišta je Vlada Autonomne pokrajne Vojvodine koja maksimalno 
podržava našu i regionalnu i međunarodnu saradnju, iako je para sve manje. Pa ipak, prostora, 
ali i potreba za međunarodnom saradnjom, je sve više. Srećom, toga su svesne i vlasti pa su i u 
Republici i u Pokrajni osnovane kancelarije i timovi stručnjaka, koji pomažu i podstiču institucije i 
organizacije da apliciraju za projekte kod EU fondacija. Svakako podržavam ovu inicijativu pošto je 
ta industrija, apliciranje za grantove, relativno mlada u Srbiji – nepuna decenija od kako je Srbija 
uopšte dobila pristup EU fondovima. Ali mislim da to nije dovoljno. U Hrvatskoj, na primer, pri 
Ministarstvu Kulture, postoji program za finansiranje regionalne saradnje. Ili, na primer, Fondacija 
V4 (Višegrad) koja osnažuje saradnju četiri države, što omogućava njihov zajednički međunarodni 
nastup, ali i otvaranje nivih tržišta. Gradovi na Dunavu, kao Novi Sad, pripadaju Dunavskoj Strategiji, 
čiji je cilj podsticanje, ali ne i finansiranje, saradnje u raznim sektorima, uključujući i kulturu, između 
podunavskih zemalja, odnosno gradova. Srbija još treba da radi na posticanju privatnih donacija i 
sponzorstva za kulturu, tako što će davati tim donatorima ili sponzorima određene olakšice. 

Magó Attila
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Kiindulni abból, ami van

Beszélgetés Balázs Attilával, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
igazgatójával a temesvári színház helyzetéről, koprodukciós elképzeléseiről.  

Hogyan írnád le a Temesvári Színház helyzetét? Mi az, amiből kiindultok, és amire a 
műsorpolitikátokat alapozzátok?

BA: A Temesvári Színház a szórványba tartozik, és mint szórványhelyzetben levő társulat kívül 
esik sok mindenen. Kívül esik az Erdély szívében történő kulturális mozgásból, hiszen földrajzilag 
messze van tőle. Budapest közelebb van hozzánk, mint Csíkszereda, Gyergyó vagy Udvarhely. A 
hozzánk legközelebbi hivatásos magyar kőszínház Újvidéken van, és Újvidék még Nagyváradnál 
is közelebb van hozzánk. Igaz, csupán húsz kilométerrel, de ez a különbség megmutatkozik a 
mentalitásban. Az újvidéki társulat gondolkodásmódja közelebb áll hozzánk, mint több erdélyi 
színházé. 
Szórványban lévő színház vagyunk, de ez nem elszigeteltséget jelent, hanem egy helyzetet, ami 
arról szól, ahogyan az itteni magyarság él, gondolkodik, és egyáltalán elképzeli az életét; arról, 
hogy soha nincs kizárólagosan magyar környezetben, mindig valamivel keveredik. Jól tudjuk, mi 
ebben a rossz: kevés a kapcsolódás a tömbmagyar közeghez és nagy a lemorzsolódás. A jó oldala 
viszont, hogy sokféle impulzus ér minket. Temesvár a multikulturalitásáról híres. Nem véletlenül 
itt robbantak ki a nyolcvankilences események, és azóta is jellemző a városra ez a nyitott, bizonyos 
szempontból rebellis szellemiség. A román, a német és a szerb kultúrával való állandó találkozás 
rendkívül inspiratív. A másik jellemzője ennek a közegnek a politikum jelenlétének és negatív 
befolyásának szerencsés hiánya. Ezek az alapok határozzák meg a működésünket. 

Temesvár lakossága háromszázezer körüli, amin belül a magyar lakosság száma tizenötezer. 
Ebből mekkora közönségre számíthattok?

BA: Nagyon kevésre. A potenciális közönségünket illetően ezt a számot ne úgy képzeljük el, mintha 
egy tizenötezres magyar város létezne a románon belül, amelyik el tudja tartani a színházat. Ha 
már hagyományokról beszélünk, nem ennyi volt Temesvár magyar lakossága. Az egyébként 
folyamatos csökkenés az asszimiláció és a kitelepülés következménye. Ha úgy képzeljük el a 
lehetséges magyar közönséget, mint egy nagyvároson belül létező kisvárost, akkor ez lassan már 
egy mezőváros, egy nagyobb község szintjére zuhant, sajnos, az évek során. Jelenleg a magyar 
lakosság aránya a város összlakosságához képest öt százalék. 

Úgy látom, erre a helyzetre a hálózatos gondolkodással és a mobilitással reagáltok. Sokat 
turnéztok, fesztiválszerepeltek és a repertoárotok azt mutatja, hogy nyitottak vagytok a fiatal – 
román és magyar –, akár kísérletezőbb alkotókra. Mint ahogyan a koprodukciós alkotásra is.  

BA: Semmi értelme, hogy halmozottan szórványban legyünk. Miért fokoznánk a kisebbségi 
helyzetet? Azt keressük, mi vihet minket előre, hol lehetne ebből, ha nem is feltétlenül kitörni, de 
megtalálni a belső, tartós fejlődéshez szükséges stabilitást. Ennek a lehetőségét a hálózatiságban 
látjuk, aminek egyrészt van regionális vonatkozása, vagyis azokkal a színházakkal való kapcsolat 
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kialakítására és fenntartására törekszünk, akik a régióban vannak. Ez a régió, ha a Bánságra 
gondolunk, átnyúlik Szerbia és Magyarország területére is, de Csongrádon túl Bácska és Békés 
megyék is a közelünkben vannak. Földrajzi szempontból közel van Karánsebes, ám kulturális 
szempontból nem találtuk meg az utat ebbe az irányba. Másfelől a hálózati gondolkodás bizonyos 
elemeit nem feltétlenül a regionális szempont határozza meg: azokkal a színházi alkotókkal és 
társulatokkal szeretnénk együttműködni, akikkel érzünk szellemi rokonságot.    

A ti kezdeményezésetek egy regionális színházi munkacsoport létrehozása. Beszélnél erről a 
projektről, honnan indult, mik a céljai és milyen színházak tartoznak ebbe?

BA: A regionális munkacsoport ötlete a TESZT fesztivál gondolatából született, ami, ha a fesztivál 
előzményeit is ideszámolom, hét éves múltra tekint vissza. Az első ilyen találkozót még Szász 
Enikő szervezte Eurorégiós Minifesztivál néven, ezt követte az Euroregionális Találkozó (ESZT), 
majd ebből lett a TESZT. A TESZT lassan márkanévként jegyezhető, bekerült a magyar, román, 
szerb és német köztudatba. 

A munkacsoport ötletét az szülte, hogy a régióban ezek a színházak közel vannak egymáshoz és 
hasonló problémákkal küszködnek. A szerbiai helyzet hasonlít a mienkre, de akár a magyarországira 
is. Ezen túl, azt gondolom, ebben a régióban van egyfajta olyan gondolkodás, amire érdemes 
figyelni. A TESZT gyarapodásával született meg a gondolat, hogy ne csak vásár- és ünnepnapokon 
találkozzanak a színházak és alkotók. A fesztivál tekintetében pedig az a gondolat erősödött, hogy a 
találkozás alapja lehetőleg ne alanyi jogú legyen, vagyisa környékbeli színházak ne azért vegyenek 
részt a TESZT-en, mert történetesen a közelben működnek és alkotnak. A fesztiválon a legjobb 
előadásokat és azokat a tendenciákat szeretnénk bemutatni, amelyek felé az itteni színházi élet 
tart. Lehet, hogy egy előadás nem éri el a saját keretén belüli maximális szintet, de ha van benne 
valami új, arra érdemes felhívni a figyelmet. 

Progresszív, mozgató erő szeretne lenni ez a munkacsoport, hogy a kapcsolat ne csak néhány 
napra, egy sima fesztiválszereplésre korlátozódjon. Hanem a hétköznapokban is megoszthatók 
legyenek a gondolatok és gondok, és fel lehessen készülni arra, ami történhet, tudjunk beszélgetni 
az elképzelésinkről, és egymással valóban kommunikálva segítsük egymást, ne csupán 
illedelmeskedjünk. 

Ez a projekt még nagyon az elején tart. Elsőként arra van szükségünk, hogy egy adatbázist hozzunk 
létre, felmérjük, mink van, mivel főzhetünk.

A célotok egy információs és kommunikációs felület létrehozása, de milyen konkrét színházi 
hasznot, megvalósulásokat vártok ettől távlati értelemben?

BA: Ez a felület nyilván nem valami száraz dolog szeretne lenni, ahol pusztán tényeket sorolunk 
fel. Távlati értelemben a koprodukciók irányába szeretnénk mozdulni. Az, hogy esetenként 
meghívunk egy-egy színészt, alkotót egy előadásba, már megtörtént Temesvár és Újvidék között. 
Tőlünk is szerepeltek színészek Újvidéken. Ugyanúgy működhetne ez Szabadkával kapcsolatban, 
biztos nem lesz akadálya – onnan is hívtunk már alkotókat Temesvárra. Többnyire eseti 
jelenségek ezek, amik a szükségszerűségből, illetve az alkotói, intézményvezetői elgondolásokból 
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származnak. A munkacsoport által viszont egy olyan folyamatszerűségre törekednénk, amelyben 
az átdolgozások, a közös munka normalitássá válhatnak. Ennek a kialakítása időigényes, és fontos 
ennek a megalapozása. 

Szükség van valakire, aki ezt a munkacsoportot koordinálja, kéri és áramoltatja az információkat, 
kézben és mozgásban tartja az egészet. És akit majd el fognak felejteni, ha természetessé válik a 
közös működés. Ám addig is, valakinek időt és energiát kell áldoznia, hogy ez egyáltalán elinduljon, 
és gazdagabb kapcsolat jöjjön létre a színházak és az alkotók között. 

Eleinte mi is szenzációként kezeltük, ha átjárás volt két színház között, ünnep, ha ide vagy oda 
mentünk. Ma már nem az. Ismernek, ha Szabadkán játszunk, a közönség tudja, mi a Temesvári 
Színház, már nem arra irányulnak az erőfeszítéseink, hogy bemutassuk magunkat. A célunk most 
már inkább az, hogy hosszú távon átjárhatóvá váljon ez a színházi közeg mind az alkotók, mind a 
nézők számára. 

Intenzívebb a jelenlétetek a régióban, többet turnéztok itt?

BA: Nem kimondottan. Évadkezdéskor, október-novemberben szoktunk turnét szervezni a 
régióban, amit a megyei tanács támogat, és amit ki kell pótolnunk a saját költségvetésünkből, de 
a vendéglátó színházak – elsősorban dologi – támogatására is szükségünk van. 

Ez után jönnek a fesztiválszereplések. Az elmúlt években Erdélyben is tudtunk turnét szervezni a  
Szülőföld alap, majd a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával. Ezt tavaly nem kaptuk meg, az idei 
pályázat eredményeit még nem tudjuk, ellenben a TESZT fesztivált fenntartja a város, illetve kis 
részben a Bethlen Gábor Alapítvány, és ebből a saját, itteni működésünket fejleszthetjük. Amikor 
van egy fesztiválmeghívásunk Erdélybe, főleg a központi részébe, akkor ezt ki szoktuk egészíteni 
egy kisebb turnéval, előtte vagy utána. 

Erdélyben vagy Romániában milyen közös színházi együttműködésekre látsz mintát?

BA: Léteznek ilyen gyakorlatok. A székelyföldi színházak esetében – Gyergyó, Udvarhely és 
Csíkszereda között –működik a bérletcsere. Ők úgy indítják az évadukat, hogy eleve megkönnyítik 
a saját helyzetüket: amilyen műfajból valamelyik színháznak hiánya van, azt csere útján pótolják. 
Egy időben Szatmár és Nagyvárad között is volt bérletcserés együttműködés. A színházak közti 
különféle kapcsolódási lehetőségek léteznek, nem mi találtuk fel a spanyolviaszt. Csak azt 
hangsúlyoznám, hogy átfogóan, egy folyamat keretében átgondolva az együttműködést, erre 
nem nagyon vannak példák. A folyamatszerűség építkezést, állandóságot, célkitűzéseket jelent. 
A bérletcserében is van folytonosság, és a székelyföldi színházak között is van példa koprodukciós 
alapon létrehozott előadásokra, de amit mi szeretnénk megvalósítani, ahhoz egy műhelyszerű 
gondolkodás is társulna.  

Mi is az elején vagyunk ennek a gondolkodásnak. Nem állíthatjuk, hogy már megvan, az sem 
mondható, hogy létezne egy struktúra, ami keretbe foglalja mindezt. De vannak erre vonatkozó 
tapasztalataink és elméleti szinten megvan a lehetősége a fejlődésnek.
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Milyen színházak tartoznának a regionális munkacsoportba? 

BA: Induljunk a saját portánkról: a temesvári magyar, román és német színházak, illetve Temesváron 
az Auăleu nevű független színház. Természetesen az Aradi Kamaraszínház és az ottani román 
színház, akikhez volt kötődésünk közös előadás révén, amelyben játszottak színészeink. Aztán az 
Újvidéki Színház és az ottani Szerb Nemzeti Színház, szabadkai Népszínház és a Kosztolányi Dezső 
Színház, de gondolunk a szabadkai szerb színházra is, ők is voltak nálunk előadással. Beletartozna a 
Zentai Magyar Kamaraszínház, akiket tavaly, amikor megalakult a társulatuk, meghívtunk a TESZT-
re. Szeretnénk, ha benne lenne a nagybecskereki szerb színház és potenciális partner a verseci 
színház. Magyarországot illetően a Szegedi Nemzeti Színházat és a Maszk Egyesületet említeném, 
mindkettőjükkel kapcsolatban állunk. Nagyjából ezeket tudnám említeni, de természetesen ez a 
kör nem lezárt, bővülhet még.

Mi akadályozza, nehezíti az általatok elképzelt együttműködést? Az országhatárok például 
mennyiben? Az együttműködés feltételeit illetően mi az, ami adott, és mi hiányzik?

BA: Hármas pályázatok bizonyára léteznek, csak nem a kultúrára vannak kiírva. Vannak 
adminisztratív akadályok. Ha például Szerbiába megyünk, még mindig fizetnünk kell egy bizonyos 
összeget a díszlet értékének garanciájaként, míg Magyarországra könnyebb az átjárás. Az eltérő 
törvénykezésből adódóan vannak jogi nehézségek, és ezeknek az áthidalásáról lenne értelme 
beszélgetni egymással, hiszen ha felkészültebbek vagyunk, könnyebben működhet bármilyen 
koprodukció.  

Adott a lehetőség és helyzet. Van földrajzi, kulturális és gondolkodásmódbeli közelség. Nincs olykor 
akarat és szorgalom, hogy az együttműködés létrejöjjön. Az anyagi feltételekre lehet panaszkodni, 
de abból kell kiindulni, ami van. Ezzel nem állítom, hogy mi rettenetesen jól állunk anyagilag. Van 
valamennyi anyagi alapunk, és úgy gondolom, ebből sok mindent lehet csinálni. Van emberanyag, 
hozzá lélek, jókedv és empátia – akkor a többi miért ne lehetne? Remélhetőleg ehhez mindenki 
hozzáadja majd a sajátját. 

Varga Anikó
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KOPRODUKCIÓK
Páros interjúinkban három koprodukciós előadás – a Peer Gynt (Temesvár/Budapest), a Vörös 
(Szabadka/Budapest) és a Passport trilógia (Szabadka/Szeged) – művészi és szervezési hátteréről 
beszélnek a színházi alkotók és partnerek. 
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Közös történelem
Beszélgetés Brestyánszki Boros Rozália író-dramaturggal és Máté Gábor rendezővel 
a Szabadkai Népszínház és a budapesti Katona József Színház koprodukciójában 
létrejött Vörös című előadásról. 

Hogyan találtátok meg a közös előadás témáját, miért a Katonával közösen, és milyen feltételei 
voltak a közös munkának?

BBR: Lehet, hogy erre a kérdésre inkább Gábornak kellene válaszolnia, hiszen a történet, az 
ötlet tőle ered. Körülbelül másfél évvel ezelőtt, 2012 októberében (egy hosszabb egészségügyi 
kényszerszabadság után visszatérve a színházhoz) már kész tényként fogadott a hír, hogy 
színházunk a Katona József Színházzal közösen készít majd egy előadást, amelynek rendezője Máté 
Gábor, témája ’44, és a szövegért én leszek a felelős. Tudomásom szerint Gábor és Mezei Zoltán, 
a szabadkai társulat vezetője között már régóta folytak a tárgyalások egy szabadkai rendezés 
érdekében, de az ötlet, hogy olyan témával foglalkozzunk, amelynek különös és fontos aktualitása 
van a határ mindkét oldalán, az Gáborban fogant meg – és így a két színház együttműködésének 
lehetősége is. Amikor ez a gondolat elkezdett foglalkoztatni bennünket, még sokkal nagyobb volt a 
csend a ’44-es események körül, és nem is sejtettük, hogy szinte közvetlenül a bemutatót megelőzve 
közösen hajt majd fejet Áder János és Tomislav Nikolić Csúrogon, az áldozatok emléke előtt. De 
hol vagyunk még a történet végétől, ha ezt követően megtörténhetett, hogy a bemutatónk után, 
2013 őszén, viszont „ellopták” a 1944/45-ös áldozatokért emelt bronzszobrot, a közel féltonnás 
Vergődő madarat... Tény, hogy az előadás egy továbbra is igen érzékeny kérdést próbál boncolgatni 
– ezért, az alkotás során közös megegyezés szerint nem a politikai manipulációkra és indokokra 
fókuszáltunk, hanem a „kisemberek” sorsára. Ezekből a valós (de az előadásban fiktív neveket 
viselő) emberekből álltak össze azok a karakterek, amelyek végül a történeteinkben helyet kaptak, 
és amelyeknek a budapesti és a szabadkai színészek életet adtak. Végtelenül kreatív, megfeszített, 
ugyanakkor alázatos munkafolyamat volt ez. A próbák Szabadkán zajlottak, a számunkra már jól 
ismert, enyhén szólva romos próbateremben, de a téma miatt talán inspiratív is lehetett, hogy 
nem összkomfortban kíséreltük meg világra hozni a Vöröst. Viszont meggyőződésem, hogy nem 
csak a téma, nem csak a körülmények, hanem a két társulat hihetetlen empátiája (úgy egymás 
iránt, mint az előadás anyaga iránt) eredményezte azt, hogy teljes egységgé kovácsolódva sikerült 
megszületnie az előadásnak.

Miért éppen ez a korszak, ez a térség érdekelte a Katonát?

MG: A térség adott volt, hiszen Szabadkán szándékoztunk dolgozni. Valami kockázatosnak 
nevezhető témát akartam, és egyszer csak bevillant. Nem valami szisztematikus gondolkozás 
eredménye volt ez. Aztán, amikor beleástam magam a témába – hiszen épp, hogy tudtam róla –, 
az nagyon ijesztő volt. Egyébként vonzanak a megtörtént események, különösen olyanok, amelyek 
felülmúlnak mindenféle fikciót. Ez a „vérbosszú” pedig alaposan felülmúlja.

Mennyire kutatott ez a történet, milyen hétköznapi olvasatai vannak, ami az érintett csoportokat 
illeti? A helyi sajtó foglalkozott-e ezzel?
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BBR:  Az utóbbi időben egyre többen kutatják az akkori eseményeket. Többek között a  
delvidekitragedia.hu vagy a  keskenyut.hu internetes oldalakon a délvidéki tragédia irodalmának 
egész terjedelmes bibliográfiája található. Azonban az érintettek, mindazok, akiknek családtagjai, 
rokonai, ismerősei áldozatul estek, vagy valamilyen formában érintettek voltak a korabeli 
eseményekben, többnyire a mai napig szorongva emlékeznek, sok esetben nevüket nem vállalva 
nyilatkoznak. Ennek ellenére azt gondolom, főként annak köszönhetően, hogy egyre többet 
tudunk azokról a napokról, egyre nyíltabban és bátrabban beszélnek az emberek. Tavaly nem csak 
a helyi sajtó, hanem az országos és a magyarországi média is foglalkozott a csúrogi emlékmű 
felavatásával, és ez egy ideig a figyelem fókuszába helyezte a történelem ezen időszakát. A helyi 
sajtó azóta is, időről időre foglalkozik ezzel a témával, megjelennek különböző kiadványok, de még 
bőven van mit feltárni, bőségesen vár ránk feladat – úgy a kutatás, mint a traumák pszichikai-
erkölcsi feldolgozásának szempontjából.

Nem félő-e, ha valós eseményekből kiinduló színházat csináltok, olyan tények és szempontok 
kerülhetnek elő, amelyek akár az előadás igazságát is megkérdőjelezhetik (ha ugyan van ilyen 
– arra gondolok, hogy az előadásban a szerbek annak ellenére is negatívabb csoportként tűnnek 
fel, hogy vannak szerethető szerb szereplők)? Mennyire köti meg a színházi formát ez az anyag? 
Hogyan született a szöveg (milyen dramaturgiai szándékok szerint)?

BBR: Nem tudom, hogy ezeknek az igazságoknak mi a titka. Hogyan kérdőjelezhető meg az 
előadás igazsága, ha igazságokról beszél? Ha valós események alapján akarsz valamit elmondani, 
ha megpróbálsz minden fellelhető szemszöget figyelembe venni, ha megpróbálsz a legobjektívebb 
módon beszélni valamiről – és csupán a megmutatás eszközét használod szubjektíven, egyéni 
módon –, akkor miként ferdülhetne az igazság, az előadás igazsága. Elismerem, lehet, hogy a 
történelem folyamatosan azt próbálja igazolni, hogy az igazság szubjektív, viszont a megélt 
emberi valóságok megváltoztathatatlanok, tények és megkérdőjelezhetetlenek. Az erről alkotott 
vélemény és értelmezés változhat csupán. Ez pedig a nézőben kell, hogy kialakuljon. Az előadás 
nem nemzetek ellen szól, hanem egy ideológia, és annak behódolói ellen. Ezek között pedig sokan 
voltak, sokfélék, mint ahogy a kiszolgáltatottak oldalán is sokan voltak, sokfélék – de el kell ismerni, 
hogy itt, akkor, elsősorban a magyarok voltak a célkeresztben. Hogy valójában, ténylegesen miért? 
Erről lehet vitát nyitni, ezt fejtegették, fejtegetik ma is sokan, politikai elemzők, pszichológusok, 
történészek stb., de nekünk nem ez volt a célunk, erre én nem is érzem kompetensnek magam. 
Csak azt szerettem volna, ha szembenézünk valamivel, ami megtörtént, és aminek soha, 
semmilyen körülmények között nem szabad ismét megtörténnie – és ez a mi felelősségünk. Tudni, 
hogy az egymás iránti folyamatosan táplált ellenszenv, a mérhetetlen szélsőséges polarizálódás 
bármikor átfordulhat valami olyan embertelen gonosszá, aminek már nem leszünk urai. Ez a mi 
felelősségünk, ezzel a tudattal élni.

Hogyan alakítottátok az előadás látványvilágát? Mi volt a szöveg színrevitelének legnagyobb 
kihívása?

MG: Csak annyit mondtam Cziegler Balázsnak, a díszlettervezőnek, hogy központi szerepet 
szeretnék a földnek az előadásban. A nyitóképet láttam magam előtt. Tisztában voltam azzal, 
hogy igazi földet nem lenne jó használni. Ekkor kezdett Balázs az anyag kereséséhez. És találtunk 
egy, még az előadásban „szereplő” anyagnál is jobbat, egy bizonyos gumiőrleményt. Sajnos ez 
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tűzveszélyes, úgyhogy nem használhattuk – pedig annak még rugózása is lett volna. A másik 
elem a vörös volt. Először vörösre festett vizet szerettem volna használni, aztán nedves vörös 
rongyokat, szivacsokat, végül lett a textil. A szövegben a legnagyobb problémát az jelentette, 
hogy ennyi szörnyűséget hogyan lehet „változatossá” tenni. Bármennyire is megrendítő a téma, 
a színházi alkotó úgy kell bánjon vele, mint egy fikciós anyaggal, aminek sajátos dramaturgiája 
van. Erről még Rozival beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy egyfajta „tárgydramaturgiát” 
használunk. Ahogy a tárgyak – cigaretták, kenyerek, ingek, zakók, dobok, pisztolyok – átkerülnek 
egyik jelenetből a másikba, úgy mondódik tovább a történet. A pisztolyokat, puskákat aztán 
kidobtam, mert más jelrendszert használtunk végül a fegyverek helyett. A másik problémát a 
szereplők „összetettségének” vizsgálata jelentette. Hogy ezek az alakok egydimenziójúak, ettől 
közhelygyanúsak. Az is. Csak hát egy mészárlás, pláne, ha elhúzódik, nem igényel több dimenziót. 
Egy történet van, hogy válogatás nélkül belekerülhet bárki. Bűnös és bűntelen. Ártatlanok és 
gazemberek ugyanúgy. Azt szeretném, ha a néző is tudomásul venné ezt.

Hogyan fogadják a nézők, milyen visszhangja volt itt és ott, hogyan illik az évadtervbe? Mi a másik 
hely újdonsága?

BBR: Legutóbb két nappal ezelőtt láttam az előadást Szabadkán.  Igen vegyes közönség érkezett, 
középkorúak és idősebb emberek (van, amikor észrevehető, hogy néhányan közülük nem 
rendszeres színházlátogatók, és csupán a téma miatt jöttek el), de most sok volt a középiskolás 
vagy egyetemista korú fiatal is. Ezúttal is megtörtént, ami igen gyakran előfordul: a mögöttem 
ülő nénik néha félhangosan reagáltak egy-egy pillanatra, felismerték a helyzetet, vagy itt-ott  egy 
„jajistenem...”- sóhaj szakadt fel belőlük. Mellettem két 15-16 éves lányka ült, és néha már 
kétségbeesetten lesték az előadás humorát. A többi nem érdekelte őket, nem ért el hozzájuk, 
ennél izgalmasabb volt a táskájukon a gyöngydísz megfelelő elrendezése. Viszont számomra a 
legmegrázóbb a velem szemben ülő szakadt farmernadrágos, hosszú, zsíros hajú, bőrdzsekis srácok 
tekintete volt. Ők elkerekedett szemmel, mozdulatlan figyelemmel kísérték végig az előadást. 
Néha elképesztő volt látni az arcukon a döbbenetet. Aztán, amikor az előadás véget ért, nagyon 
sokáig nem szólalt meg a taps. Még akkor sem, amikor a színészek felsorakoztak a tapsrendre. 
Csak amikor fejet hajtottak. És aztán sokáig nem akart szűnni. Hát ilyen is van. Meg olyan is, hogy az 
emberek nem akarják ezt látni. Színházban sem. És nem akarnak erre jönni. Szívesebben néznének 
valami zenés-táncos előadást. Dehát ez nem újdonság. És – annak ellenére, hogy minden előadást 
szerb feliratozással játszunk – a szerb közönség szinte teljes érdektelenséget mutat az előadás 
iránt. Dehát ezen tulajdonképpen nem csodálkozom. Amiről nem veszünk tudomást, az nincs. De a 
mögöttem ülő nénik és elsősorban a szemben ülő srácok arca miatt gondolom, hogy van értelme 
kitartónak maradni.

MG: A szabadkai főpróbán és bemutatón megrendült közönséggel találkoztunk. Érezhető volt az 
érintettség és természetesen különleges érdeklődés vette körül az előadást, nagyjából az történt, 
amit vártunk. Az ezt követő előadásokon még tapasztalható volt hasonló, én magam az utolsó közel 
öt előadást nem láttam az eredeti helyszínen. A budapesti közönség érzékenysége változatosabb. 
Van, aki megrendül, van, aki úgy tekinti, mint egy fikciós művet, és van olyan is természetesen, 
aki ugyanazt várja az előadástól, mint bármely más színházi estétől, hogy legyen eleje, közepe 
és vége, nagy szerepek és epizódok, majd keserűen tudomásul veszi, hogy ebben az előadásban 
ez nem fog megtörténni. És a leggyakoribb reakció, hogy „az hogy’ lehet, hogy én erről nem is 
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tudtam?!”. Nekünk természetesen a legizgalmasabb a próbaidőszak volt. A találkozás a szabadkai 
színészekkel, az egymásra hangolódás, a körülmények. Az igazán odaadó és fegyelmezett munka. 
Napi tíz órákat próbáltunk, igen sanyarú körülmények között - amilyenben egyébiránt az ottani 
színészek rendszeresen dolgozni kényszerülnek. Rendkívül tanulságos volt ebben belekóstolni. 
A szabadkai színészeknek nyilván nagyon fontos szakmai tapasztalás, hogy ilyen gyakorisággal 
játszhatják adott szerepeiket.

Proics Lilla
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A Passport mozgó üzenet
Beszélgetés Urbán András rendezővel, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 
igazgatójával és Balog Józseffel, a szegedi Maszk Egyesület elnökével a Passport 
trilógia kapcsán.

Mivel kezdődött a Passport három előadása? Milyen szempontok szerint kerestetek hozzá 
partnert? 

UA: A Passport projekt a Magyarország-Szerbia határon átívelő projektjeit támogató IPA keretein 
belül valósult meg, az Európai Unió támogatásával. A pályázati kiírás hozzájárult a projektünk 
kidolgozásához, azonban már rég a levegőben volt a szándék egy olyan produkciót illetően, ami 
a multikulturális életünkkel illetve a kisebbségi identitásunkkal foglalkozik. Ez egy olyan projekt, 
ami többek között három színházi előadásból tevődött össze, amelyet két, egymástól részben 
független, de külön erre a célra létrehozott kis társulat valósít meg. A csapat tanulmányozta a 
határ szerbiai, bácskai oldalán az ott élők életminőségét, hogyan fogalmazzák meg a helyzetüket, 
hogyan élnek ott, ahol vannak, illetve mit gondolnak másokról, mit gondolnak a határ másik oldalán 
élőkről. Ezt interjúk, kérdőívek, szociológus munkatársak segítségével tették, illetve fontos hogy 
személyes élettapasztalataik alapján vettek részt a munkában, amint az is fontos, hogy ezt éppen 
azok a színészek végezték, akik emberként is részesei ennek a világnak. Ugyanez történt a határ 
csongrádi oldalán is, néha közösen, néha különválva vitte végbe ezt a két kis társulat. Az idézőjelezett 
kutatások eredményei mindvégig inspiratív jellegűek voltak, hiszen a cél az volt, hogy egy komoly, 
őszinte inspirációs tartalmat hozzunk létre, ami kapcsán létrejön a két életteret vizsgáló előadás, 
és a két csapat színházi összevonásából a harmadik. Ennek nem valami best of válogatásnak kellett 
lennie, hanem egy specifikus, összesített színházi minőségnek, és nem feltétlenül szociológiainak. 
Az első előadás, a Démonok városa a Szabadkán dolgozó szerb és magyar színészekkel valósult 
meg, kimondottan a szabadkai multikulturális élet visszásságait vizsgálta, az egymástól egyre 
inkább elhatárolódó közösségek együttélésére, illetve nem-együttélésére helyezte a hangsúlyt. 
Passport Szabadka, avagy Démonok városa. Később a cím és alcím felcserélődött.

A második produkció abból a találkozásból született, ami bizonyos értelemben a határ 
magyarországi oldalát vizsgálta. Persze, nem ugyanaz a sémát alkalmaztuk, mint Szabadka 
esetében. A Passport Szeged – avagy maga az ördög című előadás a határ két oldalán állók életét, 
jobban mondva egymással való viszonyát vizsgálja a maga leleplező módján, különös tekintettel a 
magyar-magyar viszonyokra. A felmerülő sztereotípiák komponálódnak át egy másik minőséggé, 
provokatív akcióvá.

A Passport Európát az összevont csapat készítette el, amely az előzmények tudatában e két 
közösséget, vagy régiót illető, személyes indíttatású előítéleteit, képzeteit fogalmazza meg 
Európa illetve az Unió felé, nem utolsósorban az átmenetet megelőző negatív szűzi állapotokat 
kihasználva.  

A két külön illetve a harmadik közös csapat szerbiai és magyarországi művészekből áll, színészek 
és szociológusok bevonásával jött létre. Természetes volt, hogy a Kosztolányi Színház a Maszk 
Egyesülettel lép koprodukciós partneri viszonyba, hiszen ez idestova tíz éve folyamatosan létező 
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partnerkapcsolat. Fontos, hogy ez nem pusztán egyszeri együttműködés, és nem pusztán pályázati 
célból létrejövő adminisztratív kapcsolat, hanem közös produkciókat megvalósító, valós alapokkal 
rendelkező viszony, ami a korábbi eredményeket illeti. Annak idején a Brecht The Hardcore Machine 
előadásunkat a Bipolar projekt keretein belül valósítottuk meg, és évekkel, még a projekt elfeledése 
után is élt az előadás. Így évente születtek közös produkciók.

Hogyan kezdtetek a határ szegedi oldalán a munkának? Miben gondolkodtatok azon kívül (amit 
csak feltételezek persze), hogy a kosztolányisokkal jól tudtok majd együtt dolgozni? Mennyire 
igyekeztetek folyamatosan képben lenni egymás munkájával?

BJ: Amikor egy természetes együttműködésről beszélünk – a MASZK és a Kosztolányi esetében 
-, akkor lekerekítjük, megszelídítjük azt a dinamikát, ami egy ilyen kapcsolatban a leglényegesebb 
mozgatóerő. Azért tesszük ezt, hogy alapkérdésekhez ne térjünk vissza sűrűn. Az alap, hogy 
egymás munkájából táplálkozva – legyen az művészi, vagy éppen a művészi munka körülményeinek 
megteremtése – egymást segítve, egymást mindenféle, alig nyilvános, alig formális csatornákon 
táplálva az élő színházért dolgozunk. Olyanért, ami párbeszédet kezd a nézőjével, reagál a változó 
világ rezdüléseire, maga is képes tektonikus mozgásokat elindítani. Beszélünk egymással, vigyázunk 
egymásra, de a művészi kockázat szinte mindig a Kosztolányié. Ezt az egyensúlytalanságot jól 
bírtuk eddig, talán éppen azért, mert nem csupán évtizedes, vagy történelmi távlatban élünk a 
mindig billegő határok két oldalán. Így tekintettünk, tekintünk a Passport Trilógiára is. Mint mozgó 
üzenetre.

Szabadka, Szeged, Európa – jó kis lépték. Kellenek hozzá karmok és paták, de ölelni, kussolni, 
megnyugodni is kell. Csillapodni. Éppen azt találtuk meg – nem csak a több éves együttműködésben, 
de ebben az IPA-s két évben is -, hogyan kezeljük egymás idegrángásait, becsípődéseit. Azt a 
mutatványt, amit a két országunk hoz a szemünk elé, vagy éppen vág vele nyakon. Hogyan élsz? 
Mit csinálsz, amikor idegen vagy, vagy éppen otthon teszel-veszel, és belefutsz egy másként 
más emberbe, mint te vagy? Ami Urbánéknak természetes, holott nem csupán jó – egymás 
nyelveiben, testszagában, akaratában élni -, és, ami nekünk nem csupán hátrány, hogy homogénebb 
– ingerszegényebb – környezetben élünk, az a Passport előadásaiban szinkronba tudott kerülni. 
Majd egy másik – színházi, esztétikai – síkon újra elkezdett szétfelébb tartani. Ezt neveztem a 
bevezetőmben dinamikának. Pulzálásnak, mozgásnak. Amit az erős rendezői fegyelem, a színészi 
áldozathozatal, és a közönség reakciói képesek mederben tartani. Mindaddig, míg a kivételesebb 
pillanatokban az arcunkba nem vág a felismerés: ez én vagyok. Az meg ott te vagy. Együtt lehetünk 
mi, vagy senki. Lehetne ezt fényezni, honfitársazni, határoninnen és határontúl magyarozni, a 
lábszagú történelem sarát tovább dagasztani, sérelmi politizálni, mellet döngetni, segítségért 
kiáltozni és kétségbeesetten kapaszkodni a politikai mancsokba és mankókba. Ám ennél a színház 
nem csupán büszkébb, de szabadabb is. Akkor is, ha az ára a Passport „elvesztése”. Az átlépés 
lehetetlenségének felismerése. Az elszakítottság, a kitaszítottság, a lélek honvágyának bőgése, 
ami nemzetek feletti – alatti –, mert emberi. 

Nem több, de nem is kevesebb ez Európánál. Hiszen Európa legjobb esetben visszhang. Olyan, ami 
visszajut azokhoz, akik a hangot megpendítették, kiadták. Nekünk –Szabadka-Szeged számára 
– természetes ez a visszhang. A bezárkózással, a némasággal, a süket fülekkel nem tudunk mit 
kezdeni. De azt tudjuk, ha majd ég a ház, ők is kiáltozni és hallani fognak. Mi, mindenesetre utazunk 
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tovább, érvényben tartva színházi útleveleinket.

Ha Balog beszél, egyszercsak verssé kezd válni a szöveg, ami jön belőle – hogyan lehet ezt olyan 
helyzetekben dekódolni, amikor mértékegységben kell gondolkodni? Hogyan működik együtt a két 
/ három csapat? Egyáltalán kik azok?

UA: A csapatok tulajdonképpen csak az egyes előadást létrehozó próbafolyamatokban dolgoztak külön. 
Az adatgyűjtés fázisában folyamatosan átfedték egymást, kapcsolatban voltak. Egyébként nem egy 
példa volt rá, hogy egyéni adatgyűjtésbe, interjúkészítésbe kezdtek a résztvevők  mobiltelefonokon, 
amatőr kamerákkal, attól függően, hogy ráakadtak időközben számukra érdekes, inspiráló alanyokra. 
Adatgyűjtésnek nevezzük, holott a szó szokványos értelmében nem erről van szó. Inkább sorsok, 
vélemények, viszonyulások feltérképezése, rögzítése volt a lényeg. Nem győzöm hangsúlyozni,  hogy 
annak ellenére, hogy szociológiai szempontból akár reprezentatívnak is tekinthető adatmennyiség 
gyűlt össze, amit László Gyula szociológus csapata szakszerűen feldolgozott, ezután sem a 
tudományosság képezte a projekt bármely szegmensének fontos tartalmát. A szakmai és konkrét 
kérdőívek, illetve azok feldolgozott változata azonban részévé váltak az előadásnak. Persze vannak, 
akik mindezt úgy élik meg, mint sokszor a történelmi alapú jeleneteket a színházban – holott itt 
nem történelmi tényekről van szó, hanem arról a pillanatról, amikor ez az adott tartalom adott 
formájában találkozik a mai, kortárs közönséggel. Többen érdeklődtek a gyűjtés anyagai iránt, 
azonban ez nem publikus, ugyanis az anyag úgy készült, hogy minden pillanatban az előadás volt 
a cél Ez nem jelenti azt, hogy egy meghatározott mondanivaló alátámogatására indultak be az 
emberek. Fontos része volt a munkának, hogy az előadást játszó színészek is készítettek interjúkat, 
ők is dolgozták fel őket, és ők is gondolkodtak el rajtuk – saját maguknak is egy folyamatosan 
szembesítési folyamatot idézve elő. Amikor elkezdtük videón megnézni a felvett anyagokat, akkor 
világosodott meg, hogy tulajdonképpen az emberek életét nézzük, a vallomásaikat valamiről, 
amiről az egyik oldalon gondolkodnak, a másikon nem. Szegeden beszélgettünk emberekkel, cégek 
dolgozóival, piaci árusokkal és vásárlókkal, ismerősökkel, az utcán leszólítottakkal, illetve azokkal, 
akik jelentkeztek a felhívásainkra. Ugyanez történt Szabadkán is, különös tekintettel a színházunkat 
látogató közönségre. Azonban, akár izgalmasnak tűnik vagy sem ez a felkészítő munka, mégiscsak 
azt az alapot kívánta létrehozni, ami egyébként az úgynevezett irodalmi alap, a kiindulópont egy 
adott előadás elkészítésében. Akár a többi előadásunknál, a próbafolyamat bizonyos része itt is 
többhetes beszélgetésfolyamból állt, amit persze meghatározott a már elvégzett „nyomozás” és 
áttekintés. Tehát a színészek, alkotók, már a kiinduló anyag ismeretében, tudatában kezdték meg a 
próbákat, amennyiben a próbákat klasszikus értelembe vesszük. 

Milyen a helyi – személyesen érzékelhető visszhangja ennek a trilógiának? Vannak-e kézzelfogható 
tanulságai egy ilyenfajta munkának, tekintettel a további színházcsinálásra?

BJ: A tanulság? Egyrészt a közönség előtti megmérettetés. Az előadások megjárták a különböző 
helyszíneket és városokat. Szerbiában elevenebbek voltak a reflexiók, a díjak is jelzik, hogy 
érzékeny témához ért hozzá a színház. Magyarországon elég a köldököt nézni. A sajátunkat. Talán 
Szeged kivétel, hiszen itt járt az előadás a Kis Zsinagógában, a THEALTER közönsége előtt is, és 
a május-októberi időszakban, sőt a Kisszínházban búcsúztattuk a projektet – teltház előtt – tavaly 
decemberben. Magyarországi fesztiválokat, más városok érdeklődését nem sikerült megnyernünk. 

Azért is tanulságos az elmúlt tíz év, mert a kívülről érkező impulzusok – az évenkénti Urbán-
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rendezések – egy élénk, érdeklődő, nyitott országba érkeztek 2003-ban. Az évtized végére a szomj 
helyett a csömör, a fáradtság, a bezárkózás kezdett felülkerekedni, és ez megrostálta a közönséget 
is. Ha hinnék is olyan magyarázatokban, hogy egy szerzői színházat megunnak, akkor sem takarná el 
a hitem az objektív változás jeleit. Ócskák lettünk valahogy és ostobák. Azt hisszük, a világ a miénk, 
a dobókocka pedig nálunk. S, közben képtelenek vagyunk mások szemét, fülét, érzékenységét a 
magunkénak érezni. Megköszönni, hogy beszélnek rólunk. Akkor is, ha fáj, amit mondanak a Trilógia 
előadásai. A második darab felütése például még a fesztiválunkon is ütött. Úgy értem, érzékeny 
testtájakat. Jött az Ördög – Mészáros Gábor –, és jól lehordott bennünket, nézőket. Aki magára vette, 
annak fájt. Fájdalomból is többféle-fajta létezik. Amelyik arra figyelmeztet, hogy megbetegedtünk, 
azt inkább a forró egyetértés hálájával kellene fogadni. Hiszen a gyógyulás érdekében érkezett a 
fájás.

A továbbiak éppen képlékenyek. A Trilógia után, ami nagyon sok munkát jelentett és több mint két 
évig tartott, mintha megtorpantunk volna. Urbán András sokat és sok helyen dolgozik. Ez remek. 
Kevesebb Szeged. Ez már nem annyira jó. És még kevesebb Magyarország. Ez pedig botrány. Valaki, 
aki itt él, dolgozik, alkot, teremt, miért is csak Szerbiában, az exjugo államokban, Romániában 
dolgozik? Komolyan? Nincs színház Magyarországon, ami vállalna egy Urbán Andrást? Ez komoly? 
Úgy tűnik. És – bizony: és –, erről beszéltem. Érzéketlenségbe bénult, egypártba hanyatlott, 
méricskélős, osztós-szorzós, gyáva színházaink vannak. Olyanok, mint mi magunk. Még csak nem 
is recseg és ropog, úgy hanyatlik a színházi kultúránk is. Mint a kocsonya, úgy remeg. Hűl és bűzlik. 
Romlott. 

Proics Lilla
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Mint egy hosszú és kemény edzőtábor

Beszélgetés Balázs Attilával, a temesvári Csiky Gergely Állami Színház igazgatójával 
és Horváth Csaba rendező-koreográfussal, a budapesti Forte Társulat vezetőjével a 
két társulat koprodukciójaként létrejött Peer Gynt előadás kapcsán. 

Miért Horváth Csabát hívtátok rendezni akkoriban? Miért a Peer Gynt-öt választottátok?

BA: A repertoár kialakításában fontos és meghatározó a rendező személye – a mai színház, mint 
tudjuk, rendezőcentrikus –, ezért mindig odafigyelünk arra, hogy ki az, aki a színházunk előadásait 
jegyzi. Olyan rendezőket szólítunk meg, akik a társulatban szeretnének és akarnak gondolkozni 
és nem jól bevált paneleket alkalmaznak. Horváth Csabával sokáig kerestük a közös pontokat 
függetlenül attól, hogy már az első pillanatoktól éreztük, hogy értjük egymás színházi nyelvét. Több 
közeli munkatársa dolgozott már előtte nálunk: Katona Gábor, Blaskó Borbála, Sipos Vera, akikkel 
próbáltunk is felkészülni a Csabával való találkozásra. Tudtuk, hogy jó formában kell lennünk és 
nyitottan befogadnunk azt a világot, amit ő olyan markánsan képvisel. Mégis évek teltek el, amire 
megtaláltuk azt az időszakot, amelyik mindkét félnek megfelelt. A darabválasztásról beszéljen 
ő, mert az már az alkotói szabadság körébe tartozik, hogy valakit éppen mi foglalkoztat életének 
illetve pályájának egy adott szakaszában.

Tehát választhattál alapanyagot. Mi érdekelt ebben leginkább? Hogyan választasz anyagot akkor, 
amikor nem a Forte Társulattal dolgozol?

HCs: Az alapanyag választása soha nem azon múlik, hogy a saját társulatommal vagy másokkal 
dolgozom-e – ez a Peer Gynt együttműködésben készült: mindkét társulat részt vett a munkában 
színészekkel, energiával, anyagiakkal. Manapság gyakran dolgoznak együtt csapatok a pályázatok 
feltételeinek teljesítésének okán, ellenben mi ezt az előadást a magunk kíváncsiságából, saját 
erőnkből és szándékunkból hoztuk létre. Amikor pedig nekiálltunk ennek a munkának, éppen 
azok a kérdések érdekeltek, amelyeket a mű taglal, így a nemzeti, a művészi identitás, a tehetség 
megtartása vagy eltékozlása, a megalkuvás, az életben maradáshoz szükséges alkalmazkodó 
képesség. Csupa olyan dolog, ami egyébként nem mellékesen egy kisebbségben élő művészi 
közösség mindennapjait is meghatározza.

Mennyire volt más ez a próbaidőszak, mint egy hagyományosnak mondható előadásé? Milyen 
újdonsággal találkoztál színészként, esetleg igazgatóként? 

BA: Annyiban hagyományosnak mondható a próbafolyamat, hogy tartottunk olvasópróbát, 
rendelkező-próbát, főpróbát és a többi – egyáltalán megszokott módon történt a munka 
szakaszolása. Ennek ellenére az egészet én színészként úgy éltem meg, mint egy hosszú és 
kemény edzőtábort. Hiába voltam a saját városomban, úgy éreztem magam, mintha el lennék 
szigetelve mindentől, és mindennap, folyamatosan kizárólag a darabbal tudtam foglalkozni. 
Reggel és délután próba volt, közte szövegtanulás, aztán éjszakába nyúló beszélgetések. Peer 
Gynt szerepe jókora falat s nem adja könnyen magát. És mert addigra az úgymond igazgatói, 
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adminisztratív oldal már rögzítve volt, azzal szerencsére nem sokat kellett foglalkoznom, a csapat 
egyébként pedig mellettem volt, ha szükség volt rá, segítettek.

Milyen irányba tolt ez a szerep? Milyen korábbi tudásodat mozgósítottad? Mivel kínlódtál ebben a 
próbafolyamatban? Hogyan tudnak a beszélgetések segíteni egy ilyen munkában?

BA: Ez a szerep tulajdonképpen összegzése annak, ami eddig velem történt úgy a pályámon, mint 
a magánéletemben. Persze nem arra volt szükség, hogy a jól bevált sémáimat elővegyem, hanem 
inkább arra, hogy levetkőzzem azokat. Mondhatnám persze, hogy nekem nincsenek is ilyenek – 
ahogy minden színész ezt mondaná –, de bizony Csaba rá tudott világítani ezekre, és könyörtelenül 
nyesegette is azokat. Ehhez jött még a mozgás, ami már önmagában is elegendő kihívás lett 
volna. Ha mindezt lehet még tetézni, akkor már csak veretes verses szöveg hiányzott a tetejébe. 
Márpedig az ilyen nehéz, rétegzett szövegben rejlő buktatókat, kulcsokat, felfedezéseket, kiutakat 
csakis a hosszas beszélgetések tudják megoldani. Ezért volt, hogy próba közben, szünetben, vagy 
egy semleges téma kapcsán is mindig ugyanoda keveredtünk: az előadáshoz. Elemien fontos volt, 
hogy végül egy irányba gondolkozzunk, ami természetesen sok időt és energiát igényelt mindkét 
fél részéről.

Hogyan fogsz neki annak a munkának, amelyben egyik kulcsszereplőt szinte zsigeri pontossággal 
ismered, a másikat kevésbé? Milyen hozadéka volt a kettőzésnek?

HCs: Mindenekelőtt izgalmas elképzelésnek találtuk, hogy két színész játssza a főszerepet – Balázs 
Attila és Krisztik Csaba kettős szereposztásban játszották Peer Gynt-öt. Mindannyian kíváncsiak 
voltunk, hogy ebben a rivális helyzetben hogyan tudnak egymás munkájából továbbgondolkodni a 
maguk feladatában, egyáltalán mit tanulhatnak közben egymástól, anélkül, hogy terméketlenül 
rivalizálnának. Általában egyeztetései kényszerhelyzetből szokás ezt a megoldást kitalálni, 
de minket kifejezetten érdekelt, hogy két színész, aki ugyanazt a nagy szerepet játssza, milyen 
módon képes a másik tapasztalatait is beépíteni a munkájába. Ez persze a többi szereplőnek is 
összetettebb feladatot adott, mert hol az egyik, hol a másik habitushoz kellett alkalmazkodniuk, és 
felváltva, bármelyikükkel együtt játszaniuk. Krisztik Csaba dinamikus alkatú, több játékossággal, 
nagyobb amplitúdókkal dolgozó színész, Attila már csak a koránál is fogva esendőbb figura, aki a 
líraibb megoldásokat könnyebben képes érvényesíteni. Fontos volt a munkában, hogy az alapanyag 
tartalma is megjelenjen, amiként az asszimilációs kényszer is valósággá vált a próbafolyamatban, 
lévén a temesvári társulattal együtt éltük meg azokat a napi élményeket, amelyek az ő kisebbségi 
létüknek egyébként hétköznapi állandósága – mindez persze nem esett nehezünkre, a pesti 
színészeknek, és nekem sem. Sikerült úgy végigdolgozni a próbaidőszakot, hogy kölcsönösen 
figyeltünk egymásra, a másmilyen technikai és mentális felkészültség pedig arra ösztökélt 
bennünket, hogy kihozzuk egymásból a legjobbat.

Mi történik egy ilyen helyzetben, amikor szép a feladat, erős a csapat: van-e pontos határa a saját 
életnek és a munkának? Elvárás volt-e, hogy megmutassál valamit magadból is, és az mennyire 
különbözik egyik vagy másik előadásban?

BA: A közönségnek a végeredmény a fontos, a színésznek az út. Az lenne az ideális, ha lehetne 
úgy színházat csinálni, hogy az előadás kényszere nélkül próbálunk, és ha úgy gondoljuk, hogy 
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érdemes, megmutatjuk a közönségnek. Persze minden színésznek van exhibicionista énje, az ember 
legalább néha szereti megmutatni magát közönség előtt, munka közben azonban annyi minden 
megtörténik: még az is, hogy eljut odáig, hogy átkozza a pillanatot is, amikor kitalálta, hogy nekifog 
ennek az anyagnak, sőt, már azt is bánja, hogy a pályára lépett. Persze jó esetben megtörténik az 
is, hogy istennek érzi magát attól, amit csinál, mert ilyesmire csak ő képes. És tudjuk, a színész 
(általában) nem hal meg a színpadon, ellenben jó, ha elhiszik neki – viszont az érzés, hogy mégis 
beledöglik, az csak az övé. Ugyanakkor érdekes megélni, ahogyan átszövi az ember életét, amivel 
alaposan foglalkozik: igaz, még nem kezdtem el házat építeni az erdő közepén, dúsgazdag sem 
lettem, és azóta sem találkoztam manókkal, mint ahogy Peer Gynt, ám elvontabban sodródtam 
hasonló helyzetekbe, mint amilyenek a darabban lejátszódnak. De mondok két végletet, ami ennek 
hatására megtörtént velem: kiújult az epekrízisem és elmentem a Himalájába.

Nahát! És mit láttál a Himaláján? Változott a testhez, a mozgáshoz való hozzáállásod, 
elképzelésed ettől a munkától? Mi volt a legerősebb élményed ebben a próbaidőszakban Csabával 
kapcsolatban?

BA: Tiszta és őszinte embereket láttam ott, függetlenül attól, hogy elképesztő szegénységben 
élnek. És persze küzdöttem a levegő hiányával, miközben tudjuk, a levegő a színész éltető 
eleme: nekünk az a feladatunk, hogy a beszívott levegőt átalakítsuk szavakká és azon keresztül 
gondolatokat közöljünk. A próbafolyamat során is ez volt a legnagyobb kihívás: eljutni az 
egyszerűségig, a legtisztább formákig. Hozzáteszem, ettől nem járunk a föld felett tíz centivel, 
és meg sem világosodunk, ugyanolyan gyarlók maradunk, akárcsak Peer Gynt, akinek attól szép 
a története, hogy esendően emberi. Talán ezért is könnyű azonosulni vele, akkor is, ha az útját 
nehéz végigjárni. Ha pedig elfogadjuk ezt az olvasatot, akkor nem a látványos nagy változásokra 
koncentrálunk, hanem a belső zugokra. A legerősebb élményem Csabával kapcsolatban? Most jó 
lenne mondani egy olyan mondatot, ami úgy kezdődik, hogy akkor amikor…, vagy én az mondtam, 
hogy…, amire ő azt mondta, hogy…, de én csak egy szót tudok mondani: az embersége.

Milyen válaszaid vannak arra, hogy sok év után kezdenek vitán felül fontos szakemberként kezelni 
– egy olyan közegben, amelyik szeret megtalálni és felkapni bárkit, aki érdekes? Mennyire változott 
időközben a mások munkájához való viszonyulásod? Mennyire érdekel egyáltalán az, mi történik 
a jelenlegi színházi világban?

HCs: Teszem a dolgomat, ahogy eddig is. Talán annyiban változott a helyzetem, hogy azok a szakmai 
feladatok és viszonyok, amelyekkel korábban muszáj volt foglalkoznom, már kevésbé fontosak, 
mert megengedhetem magamnak, hogy ne foglalkozzam sok olyan feladattal, amivel nem 
szeretnék. Annak nyilván örülök, amikor elismerik a munkámat, ugyanakkor a hétköznapokban ez 
semmit nem jelent – annyira nem, hogy például nem kapunk nagyobb támogatást, mint egy évvel 
ezelőtt, hiába fogok a társulatomba még három embert szerződtetni. Meglehet, el sem olvasták a 
pályázatunkat, ezért ez a döntés alighanem csak egy szimpla érdektelenségi gesztus. S persze az 
is fontos, hogy a szakma kezdi egy kicsit jobban elismerni a munkánkat, ki nem örül az ilyesminek, 
de igazán azt tartom jelentősnek, hogy egyre markánsabb közönségünk lett idővel. Olyan nézők 
kísérik figyelemmel az előadásainkat, akik igényesek és nyitottak, ezzel pedig elégedettek vagyunk. 
Nem tudok érdemi dolgot mondani arról, hogy miként változott a kortársaimhoz való viszonyom, 
mert tényleg sajnálom, de egyszerűen nem látok eleget mások munkáiból. Nem azért érdekel, 
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mivel foglalkoznak mások, hogy érezzem a trendet, hanem azért igyekszem megnézni, amire 
lehetőségem van, mert kíváncsi vagyok a közegre, amiben élek, de mindenekelőtt nagyon tudok 
örülni, ha valami nekem tetszőt látok. Egyébként sok irodalmi alapanyag van a fejemben, amivel 
szeretnék majd foglalkozni, de mindig igyekszem olyan szöveget kiválasztani, aminek a lényegét 
fel tudja erősíteni az általunk használt színpadi nyelv.

Proics Lilla
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DRÁMAFORDÍTÁS
A drámafordítás mintha a műfordítói gyakorlat perifériáján működne. Fordítókkal készült 
interjúinkban arról olvashatnak, milyen szempontok határozzák meg a kortárs drámák nemzetek 
közti közvetítését, áramlását. 
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Drámát kedvtelésből fordítok 

Beszélgetés Anamaria Pop műfordítóval a román-magyar drámafordítás kapcsán.  

Hogyan indult fordítói pályafutása? 

AP: Serdülő koromtól kezdve tudtam, tapasztaltam, hogy a román és a magyar nép nem ismeri 
egymás irodalmát. Viszont a magyar nyelvet csak hozzávetőleg ismertem, annyit tudtam, 
amennyit kilenc éves koromig az anyai nagyszülők házában tanultam. Aztán 1972-ben megjelent 
első saját verseskötetem. 1979-ben, az egyetem után, Szatmárnémetibe kerültem, gyakorlatilag 
ott tanultam meg magyarul. Egyszer késő este, a magyar televízióban Molnár Piroska istenien 
szavalt több verset Hervay Gizella költeményei közül. Megdermedt a levegő körülöttem. Amit 
akkor hallottam, nagyon közel állt az én versvilágomhoz. Hervay akkor már Magyarországon élt, 
Romániából kitiltották. Azon az estén döntöttem el, hogy másnaptól elkezdek Hervay verseket 
fordítani. Úgy éreztem, meg kell ismertetnem a román olvasókat Hervay költészetével, akit én a 
balkáni Sylvia Plathnak tartottam. Eddigre már három saját verseskötetem jelent meg (1999-ben 
a negyedik), de úgy éreztem, további költeményeim még várathatnak magukra, most a fordítás a 
feladatom. Aztán 1988-ban megjelent egy válogatott verseskötet Hervay Gizella költészetéből, 
de a könyv csak 1990 első napjaiban kerülhetett − Domokos Gézának, a bukaresti Kriterion Kiadó 
akkori igazgatójának köszönhetően − a könyvpiacra, ahol igen jó fogadtatásban részesült. Így 
kezdődött, aztán a többi fordítás magától érthető módon következett. 

Rengeteg lefordított könyvet köszönhet Önnek a román olvasóközönség. Hogyan látja, hálás 
feladat ez a fajta kulturális misszió?

AP: Bármelyik nyelvről bármelyik nyelvre történik a műfordítás, hiánypótló szerepet tölt be. Amúgy 
nem gondolkozom azon, hogy egy szakmát művelni hálás vagy kevésbé hálás feladat. A lényeg, 
hogy a műfordításra ne kötelező házi feladatként tekintsen az ember, hanem maximális örömként, 
kihívásként, élvezetes nyelvi megoldások lehetőségeként, véget nem érő, izgalmas tanulási 
folyamatként. Igazán jó műfordítás csak akkor jöhet létre, ha a műfordítóban van duende, ahogy a 
spanyolok mondják… Soha nem úgy fordítok, hogy majd az olvasók hálásak lesznek a munkámért, 
ugyanakkor, ha nem kapnék bizonyos visszajelzéseket az olvasóktól, a szakmától, nyilván nem 
fordítanék, mert akkor kár volna a papírért… 

Van-e olyan magyar író, akit Ön fedezett fel a román olvasók számára? Ön hogyan bukkan rá a 
kiválasztottjaira? 

AP: Gyakorlatilag a román olvasóknak én ajánlottam Esterházy Péter műveit. Elsőként, 1997-ben 
A szív segédigéi c. regényt, aztán következett a többi. Úgyszintén én fordítottam le Nádas Péter, 
Krasznahorkai László, Bartis Attila, Márai Sándor műveit. Rengeteget olvasok, naprakész vagyok 
a magyar irodalomból, nyilván, ez igaz a román irodalomra is. Általában az ösztönömre bízom a 
döntést, de segítséget jelent az értékrendszerem, ami eléggé szigorú, a stílus, a mondanivaló, 
és döntő lehet a szerzőkkel való személyes, teljes bizalomra épülő kapcsolat is. Mikor magyar 
irodalmat olvasok, az agyamban akaratlanul is megjelenik a fordítás, a román szöveg. Ha ez 
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gördülékeny és még élvezetes is, ha könnyedén átélem az olvasottakat, akkor úgy döntök, lefordítom 
a művet, ha nem, akkor tudom, hogy erőltetett lenne a román változat is. Ettől idegenkedem. Több 
mint két évtizedig, amióta műfordítással foglalkozom, több kiadónál jelentek meg a munkáim, pár 
évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy a bukaresti Curtea Veche Kiadónak dolgozom, ahol megvan a 
szerkesztőm, és kölcsönösen bízunk egymásban. Román kiadásra többnyire én ajánlok magyar 
szerzőket, címeket.

Fordításainak jelentős része próza, mikor kezdett el drámairodalommal is foglalkozni? Felkérésre 
született meg az első drámafordítás, vagy kedvtelésből fordult a drámák felé? 

AP: A drámafordításokat Thuróczy Katalin darabjaival kezdtem. Katit a 90-es évek elején, azt 
hiszem ’95-ben, ismertem meg a zalaegerszegi Nyílt Fórumon, akkor nyerte el a Csütörtökünnep 
című drámájával a Vilmos-díjat, a Fórum pálinka díját. 1999-ben, mikor kulturális diplomataként 
Budapestre kerültem, ha nem is találkoztunk naponta, de gyakran beszéltünk telefonon. Egy 
hétvégen, pénteken, ideadta a Csütörtökünnep című színdarabját. Hétfőre elkészült a fordítás. 
Nem tudtam abbahagyni, ameddig a végére nem értem. Azóta számos drámáját fordítottam. 
2006-ban, a bukaresti Unitext Kiadó, amelynek Marian Popescu, az ismert színikritikus és 
színháztörténész volt a vezetője, kiadta román nyelvű válogatott drámakötetét, V Évszak címmel. 
Már összeállítottam a másodikat, annak UNDER–FUCKING–GROUND lesz a címe. Csak még várat 
magára a kiadás. Romániában elég kevés drámakötet jelenik meg. Már évek óta fordítói szemmel 
figyelem a magyar kortárs drámairodalmat. Így született meg 2009-ben Esterházy Péter Rubens 
és a nemeuklideszi asszonyok, valamint 2010-ben Forgách András A kulcs című drámakötete. 
Szeretem Forgách András drámáit is, különleges élményt jelentett például András Riefenstahl 
című darabját fordítani, közölte is egyik külön mellékletében a bukaresti Observator cultural  
hetilap. 

Szokott-e színházi felkérésre fordítani? 

AP: Eddig egyszer történt meg, de nem színházi felkérésre. Bocsárdi László rendező szólt Nádas 
Péternek, hogy már nagyon rég szeretné színre vinni a Temetés című drámáját. Nádas Péter 
felhívott, hogy szeretné, ha én fordítanám. Máskülönben régóta gondolkoztam ennek a kiváló 
drámának a lefordításán. 2007. december 16-án Bukarestben voltunk Péterrel a bemutatón, a 
bukaresti Comedie Színházban. Remek előadás volt, nagyon jó recenziók, a tavalyi évadig telt 
házzal játszották. 

Milyen keretek között jön létre egy dráma lefordítása: vannak-e pályázati lehetőségek, támogatják-e 
a kiadásukat? 

AP: Sajnos a drámafordításra nincs semmilyen pályázati lehetőség, legalábbis a román műfordítók 
számára, de tudtom szerint más nyelvre fordítók is ebben a helyzetben vannak − ez eléggé áldatlan 
állapot. Általában egy rendező, színház akkor kéri egy dráma műfordítását román nyelvre, ha már 
olvasta valamelyik nagy, nemzetközi nyelven, anélkül nem tudhatja, miről is van szó. Először 
egy darabot le kell fordítani és csak utána ajánlhatjuk különböző színházaknak. Ez amolyan 22-
es csapdája. Magyarországon egy fordító csak akkor pályázhat támogatásra, ha az irodalmi mű, 
amit lefordítana, megjelent már magyarul, és a fordítónak szerződése van a könyv megjelenésére 
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a lefordított nyelven, az én esetemben, Romániában. Ez vonatkozik a drámakötetekre is. De 
hát Magyarországon fehér hollónak számít egy-egy drámakötet kiadása. Tehát, drámákat én 
csakis kedvtelésből fordítok, és szigorúan meggondolom a válogatást. Aztán elindul a házalás a 
rendezőknél, színházaknál. Ha nem is mindjárt, de idővel mindig bejön.

Mennyire nyitottak a román színházak a kortárs magyar darabok felé? 

AP: Nyitottak, nyilván, ha jó színdarabokról van szó. Például Thuróczy Katalinnak eddig hat 
bemutatója volt különböző romániai nagyszínházaknál. A csúcs az Odeon Színház, a Csütörtökünnep 
című színdarabbal, Radu Afrim rendezésében. 2006 márciusában volt az ősbemutató, joi.megaJoy 
címmel. Több díjat is nyert, tíz fesztivál válogatásába került be. Az idei évadban is játsszák, ahogy 
a Macskalépcső című darabját is − amelynek 2010 őszén volt a bemutatója − a Bukaresti Nemzeti 
Színházban. A Pandora szelencéje című darabját az idén mutatják be a Kolozsvári Nemzeti 
Színházban, új, immár harmadik rendezésben. Tehát a román színház nagyon is nyitott a jó magyar 
színdarabok felé. 

A drámafordítás összetett munka, hiszen a drámai szövegből építkezik a rendező, a szavakból 
rajzolódik ki az a hangulat, érzés, élmény, amit színpadra kell állítani. Ön milyen nehézségekbe 
ütközik, amikor drámát fordít?

AP: Számomra teljesen máshogy működik. Ha valahol nem ütközöm nehézségekbe a fordítás 
folyamán, akkor az a drámafordítás. Kimondottan szeretek drámát fordítani. Elképzelek egy 
virtuális színpadot és engedem a szereplőket románul beszélni. Teljes mértékben átélem, amit 
fordítok. Magától jön minden. Az az igazság, hogy erősen vizuális típus vagyok. 

 A fordítás mennyiben változtatja meg az eredeti szöveg világát, hangulatát?

AP: Bármilyen műfajról legyen szó, szakmailag nem etikus, ha egy műfordító teljesen új világot 
teremt a fordítása által. Én ragaszkodom hozzá, hogy minden irodalmi műnél megmaradjon az 
eredeti világ, mondanivaló, érzés, élmény, stílus, viszont románul mindez jól szóljon. Arra is figyelek, 
hogy átadjam az eredeti mondatok hosszúságát vagy rövidségét, belső ritmusát, a csattanókat. 
Nyilván, ez érvényes a színdarabok fordításánál is, a darabot románul játsszák majd, románul 
kell pörögnie, de semmiképpen sem eltávolodva az eredetitől. Ez a fordító kötelessége, aztán a 
rendező szabad kezet kap. Szeretem megnézni ugyanazt a darabot több, különböző rendezésben. 
Mindegyik rendezésben más valamire helyeződik a hangsúly. De még ugyanabban a rendezésben 
sincs két estén egyforma előadás.

Milyennek látja a kortárs dráma helyzetét a mai színházi körülmények között? 

AP: A négy éve regnáló politikai kurzus átpolitizált mindent, így a művészeteket is, és ez a jelenség 
folytatódni fog. A kortárs magyar irodalomban előnyben részesül minden szempontból – de 
elsősorban anyagilag és valamiféle múltbeli status-quo visszahozása és fenntartása szempontjából 
– a protokronizmus. A színház világa komoly válságban van, mind a kortárs drámaírást nézve, 
mind az előadások tartalmát, rendezői koncepciókat, minőségét stb. tekintve. Igazi, mellbevágó, 
elgondolkoztató kortárs darabokat, jó rendezésben csak elvétve találni. A színházak új igazgatói, 
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akiket nem feltétlenül szakmai szempontok alapján neveztek ki, esetleg megnyervén egy 
álpályázatot, előnyösebbnek tartják a gyenge, régi bulvár vagy múltba révedező darabokat, a gagyi 
díszleteket, rendezéseket. A nézők addig se gondolkoznak a mindennapi helyzetükön. Én a szabad 
XXI. század színházát, irodalmát kedvelem. 

Kovács Emőke
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Nincs elég átjárás
Beszélgetés Patkó Éva rendezővel a román és magyar színházak közti kapcsolatokról, 
a kortárs drámák fordítása kapcsán. 

Mennyire vannak jelen a román drámák a magyar – erdélyi és magyarországi – színházi 
köztudatban?

PÉ: Caragialét szereti a magyar közönség határon innen és túl, a drámáit újrafordítják. Ionescot 
már kevésbé, ez gondolom a magyarországi színház abszurd drámától való idegenkedésének, 
távolságának tudható be. Vișniecet se szeretik, mindig izgatott, vajon miért nem. A kortárs román 
drámaírók munkái nincsenek annyira jelen a magyarországi színházi köztudatban, ez sokban 
függ attól, hogy le vannak-e fordítva vagy sem. Gianina Cărbunariu darabjai voltak a Kortárs 
Drámafesztiválon, ám rajta kívül nem sokan mutatkozhattak be Budapesten.

Erdélyben lehet hallani a fiatal román drámaírókról – fesztiválok, nemzetközi elismerések révén –, 
még akkor is, ha a szövegeikkel ritkábban találkozunk. Ştefan Peca, Lia Bugnar, Mihaela Michailov, 
Bogdan Georgescu, Alina Nelega és mások neve ismerős. Ők jelen vannak a román színházi 
életben, bemutatják a szövegeiket, főként Bukarestben van erre lehetőség, de Nagyszeben, Iași, 
Temesvár is nyitott ilyen szempontból. Ezekre a szerzőkre jellemző a társadalmi érzékenység és 
érdeklődés.

Erdélyben kik fordítanak inkább román drámákat? Rendezőként fordultál a fordítás felé – miért?

PÉ: Előre kell bocsátanom, hogy nem vagyok jártas a műfordítás világában, nem ez a fő 
foglalkozásom. Nálunk a fordítás véletlenszerűen alakul, anyagi keret sem igazán van erre, így 
nehezebben működik a dolog. Anamaria Pop nevét gyakran hallani, és tudom, hogy Boros Kinga is 
fordított már. Talán a Marosvásárhelyen nemrég beindult drámaíró szakáról kikerülhet egy fordítói 
generáció, mert ők ezzel is foglalkoznak. 

Engem a kíváncsiság és a szükség egyaránt vitt a drámafordítás felé: érdekeltek a szövegek, 
tudtam, hogy meg akarom őket rendezni, így kezdtem el. Amikor fordítok az a célom, hogy a 
szöveg mondható legyen a színész számára. Többször is megtörtént, hogy a színészekkel való 
munka közben akadtunk rá találóbb szófordulatokra, és nyilván azoknál maradtunk. Szeretek 
fordítani, ráadásul, amikor megrendezem a drámát, a fordítás a próbafolyamatban is sokat segít, 
hogy jobban el tudjak mélyülni a szövegben. 

Mennyiben segít vagy akár jelent akadályt a fordításban a rendezői tapasztalatod?

PÉ: Inkább segít. Sokszor képzeletbeli szereposztással végzem a fordítást, így 
már eközben hallom és látom, ahogyan a színészek a szövegekkel bánnak. 
Például Matei Vişniec Paparazziját végül eredeti, azaz román nyelven vittem színre, de a fejemben 
végig ott volt a már meglévő magyar fordítás, és mindkettőt tudtam használni munka közben. 
Vişniecre rá kellett hangolódni, költői nyelven ír, ugyanakkor gazdaságosan, szárazon, ezt nagyon 
szeretem. A fiatalabb szerzők szövegei sokkal közelebb állnak a hétköznapi beszédhez, ott a stílust 
kell elkapni. Pecánál például nagyon sok a káromkodás, sokat kellett cifrázni a magyar szöveget, 
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hogy ne legyen unalmas. A Koinónia Kiadónál megjelent Vișniec-kötetben az egyik dráma nem 
igazán színpadra való, de annyira megtetszett, hogy lefordítottam, tényleg csak a kötet kedvéért: 
kár lenne, hogy ne ismerjék az olvasók. Egy fickóról szól a dráma, akit az eső éltet, és ha esik, akkor 
be tudja járni a világot, az esőben vándorol. Ám az eső nem esik. Szívbemarkolóan árad ebből a 
menekülés vágya, érezhető, hogy a kommunizmus alatt írta Matei, ugyanakkor nagyon költői a 
szöveg.

Elsősorban Vișniecet fordítottál, a fiatal román drámaírók közül Ștefan Pecat és Saviana Stănescut. 
Miért pont őket?

PÉ: A magyarországi szakmának nem jön be Vișniec, emlékszem a szegedi fogadtatásra, az 
itthon megszokott reakciók ott mind elmaradtak. A román nézők imádják, a román színházhoz 
szokott erdélyi közönség is szereti. Székelyudvarhelyen is vették, pedig ott nincs sok érintkezés a 
román színházzal. De fogékonyak a humorára, ami fanyar és ellentmondásokra épít, a következő 
pillanatban megszünteti, amit az előzőben megteremtett. Olyan, mint az itteni élet, szerintem 
innen a szimpátia. Vișniec négy drámáját rendeztem meg eddig, és az újabb szövegeiből is lenne 
mit színre vinni. Stílust váltott, ez az új hang még inkább tetszik.

  
Amikor belejöttem a fordításba, fontossá vált, hogy bemutassam a fiatal szerzőket. Peca és 
Saviana bátrak, merészen nyúlnak fontos problémákhoz: a közvetlen múltunkhoz való viszonyhoz, 
a fogyasztói társadalomhoz, a romániai vadkapitalizmushoz, a balkáni fílinghez, az érvényesülés 
lehetetlenségéhez. Van egy kortárs fiatal drámaírókra koncentráló projektünk Marosvásárhelyen.  
Remélem, itt minél több új szöveget tudunk majd bemutatni. 

Mesélnél erről a projektről?

PÉ: Ez Havi Dráma, amit a Látó szépirodalmi folyóirattal közösen szervezünk, partnereink a 
Művészeti Egyetem és a Nemzeti Színház. A célunk, hogy havonta bemutassunk egy-egy kortárs 
román vagy magyar drámát. Nem Vișniecet, mert őt már mindenki ismeri, hanem pl. Elise Wilket 
vagy Székely Csabát. Persze, Csabát is mindenki ismeri, de a BBC-nyertes rádiójátékát például 
mi mutattuk be először. És milyen jó, hogy le lett fordítva magyarra. Bemutattunk már amerikai 
kortárs szöveget is, de a lényeg, hogy a szűkebb környezetünkben alkotó szerzőket helyezzük 
előtérbe. Ennek a helyszíne a G. Café, ők jó terepet készítettek elő a kocsmában fogyasztható 
kultúrának. Színészekkel és színinövendékekkel hozunk létre csapatokat egy-egy előadás erejéig. 
Valahol a felolvasószínház és a kocsmaszínház között vagyunk, nem pusztán felolvasás történik, 
fontos, hogy a jeleneteket helyzetbe tegyük, anélkül nem lenne hangsúlyos a szöveg.

Kik a fontosabb kortárs román drámaírók, kikre hívnád fel a figyelmet?

PÉ: Pecán és Savianán kívül még Lia Bugnar, Mihaela Michailov, Bogdan Georgescu, Radu Iacoban, 
Stefan Caraman jutnak eszembe – de tényleg sokan vannak, a lista messze nem teljes. 

Van igény az erdélyi magyar színházakban a román drámákra? 

PÉ: Érdeklődés van rá, nem nevezném igénynek. Az alternatív színházakban és projektekben 
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találkozni inkább fiatal román drámaírók nevével. Remélem, ez igénnyé fog erősödni, mert egymás 
mellett élünk, amiről ők írnak, a mi jelenünk, mindennapjaink problémái, és fontos lenne együtt 
gondolkodni ezekről.

Milyen kulturális-anyagi körülményei vannak a drámafordításnak Erdélyben – pl. te milyen 
feltételhez kötöd a fordítást? 

PÉ: Ha színpadra szeretnék vinni egy drámát, az nekem elég, hogy nekifogjak lefordítani, mert 
közben érik bennem a szöveg. Persze, amennyiben van erre időm és meg tudok birkózni a 
fordítással.

Itt nem igazán vannak anyagi feltételei a drámafordításnak. Az ösztöndíj vagy pályázat már jó 
motiváció, de emellett nagy szükség lenne műhelyekre, kortárs drámára „szakosodott” alkotói 
terekre. A sorrend nincs rendjén, ezért is van nálunk kevesebb kortárs román dráma. Mert előbb 
megszületik a fordítás, erre talál rá a rendező, így kerül be a színházba. Tehát a fordítás megléte 
a feltétele annak, hogy elkezdhess gondolkodni egy szövegen. Még mindig nincs elég átjárás a 
romániai magyar és román színházi világok között. Bukarestben van a legtöbb kezdeményezés, 
már nem az átjárást, hanem a kortársak bemutatását illetően. A vásárhelyi 74-es színház 
kortársban utazik, a Yorick Stúdió is szociális problémákra érzékeny előadásokat mutat be, nekünk 
is a mindennapjainkról való párbeszéd a fő célunk a Havi Drámával. 

Milyen új fordítási terveid vannak?

PÉ: A románok mellett a kortárs amerikai szerzőkre vagyok rákattanva, sok jó szöveggel 
találkoztam az egy év alatt, amíg ott tanultam – a University of California Berkeley színházi 
tanszakán –, azokból kezdtem el fordítani. Amerikában több erős drámaíró iskola és műhely van, 
sok a női drámaíró is, ami érezhetően újfajta érzékenységet, megközelítést eredményez, illetve 
több női szerepet a darabokban. Itt főként a Louisville-i Humana fesztiválon évente bemutatkozó 
kortárs szerzőket említeném meg.
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A színdarab látványosan él

Beszélgetés Anna Scarlat fordítóval a román-magyar drámafordítás helyzetéről.

A mindennapjainak mennyire szerves része a fordítás? Hogyan indult a fordítói pályafutása? 

AS: 2001-től foglalkozásszerűen művelem a fordítást. Legelőször az egyetemen fordítottam 
magyar feliratú régi filmeket, aztán a beszédtechnika-tanárnőmnek fordítottam egy magyar 
szakkönyvet. Már a marosvásárhelyi színház román tagozatán játszó színésznőként is készítettem 
nyersfordításokat szépirodalmi művekből író barátainknak. Így kezdődött. Persze, Bukarestben a 
nyolcvanas évek elején meghirdették a fordítói szakvizsgát, fiam unszolására le is tettem, tízessel. 
De csak 2001-ben kezdtem rendszeresen, szerződéssel fordítani. Addig sokszor tolmácsoltam. Az 
nagyon izgalmas. 

Hogyan fordult a drámairodalom fele? Milyen kihívást lát a drámafordításban? 

AS: Nem csak a drámairodalom fele fordultam, fordítottam regényt, történelmi és színháztörténeti, 
képzőművészeti szakkönyveket is. A drámafordítás talán nagyobb kihívás, mert fennáll annak a 
„veszélye”, hogy valaki meg is rendezi, születhet belőle egy jó előadás, esetleg díjazzák is, más 
szóval: élni fog. A többi szöveg is él a megjelenéstől kezdve, de a színdarab látványosan él, egy 
másik nyelvben.  

Van olyan kortárs magyar drámaíró, akit Ön mutatott be a román olvasóközönségnek?

AS: Első magyar drámaíróm Örkény István volt. A nyolcvanas években Budapesten jártunk, az 
özvegyétől kaptunk köteteket. Rendező férjem kérésére a Kulcskeresőket fordítottam le, amit meg is 
rendezett. De ez nagyon régen történt. Darabjait akkor már játszották Romániában jó fordításokban 
és jó rendezésekben. Aztán olvastam drámaköteteket. Ha nem is fordítottam, nagyjából tudtam, 
ki mit írt. A bukaresti Magyar Kulturális Intézet könyvtára és programjai 1991-től ebben nagy 
segítségemre voltak.  Járai István akkori, első igazgató fordítói programot is indított. Ezt az intézet 
máig folytatja.   

Gyakran szokott színházi felkérésre fordítani? 

AS: Többnyire Bukarestben turnézó színházak kérnek fel, hogy fordítsam le az előadások szövegét, 
amik feliratozva, vagy élő fordítással kísérik a produkciókat. De régebbi fordításaimból is kértek már 
román színházak példányt. A román színházak rendezői nem tudnak magyarul, nincs lehetőségük 
magyarul megjelent szövegeket olvasni. 

A drámafordítás a műfordításon belül is kis szegmens, piaca alig van. Milyen pályázati lehetőségek 
támogatják mégis ezt? 

AS: Én tíz éve Budapesten élek. Itt a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Könyv Alapítvány minden 
évben hirdet fordítói pályázatokat, tavasszal és ősszel. Támogatják a magyar dráma idegen nyelvekre 
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fordítását is. A külföldi kiadók pályázhatnak ezekre a támogatásokra. Sőt, a fordítók is pályázhatnak 
alkotói támogatásra. Pályázati rendszer Romániában is működik. 

Nyitottak a román színházak a kortárs magyar darabok felé?

AS: A román színházak mindig is nyitottak voltak a külföldi és magyar darabok felé. Budapesten is 
rendeztek, rendeznek romániai és román rendezők, Bukarestben is játszottak magyar színdarabokat, 
de Piatra Neamţi-on, Galaţon, Târgoviştén, Iaşi-ban is. A bukaresti Nemzeti Színházban évek óta 
játsszák Thuróczy Katalin A macskalépcső című darabját.

Milyen nehézségekbe ütközik, amikor drámát fordít?

AS: Fordítani összetett és bonyolult, de egy színésznőnek talán nem annyira. Persze, ha vannak 
különösebb szakmai kifejezések a szövegben, akkor ezeket ki kell kutatni, lexikonokban, szótárakban, 
telefonálni kell barátoknak, még egy volt férjnek is. Ha van egy különösebb szerep a szövegben, 
mondjuk az utca embere, vagy éppen ellenkezőleg, nagyon jó modorú, vagy nagyon fiatal és 
zsargonban beszélő, nos, ezeknek a szerepeknek mindig a megfelelő nyelvezetet kell megtalálni. 
Ezért gyűjtöm a szavakat, papírocskákra írom őket és beragasztom a nagy szótáraimba, sokszor 
franciául és angolul is utánuk nézek. Mert a szavak eredete is nagyon érdekes. Na és ott a szleng, amit 
fontos ismerni. Nagyra értékelem George Volceanov professzor A román nyelv szlengszótárát.

Milyen szempontok alapján válogatta be a Kortárs magyar drámairodalom című kötetébe a 
lefordított drámákat? 

AS: Elsősorban már ismert magyar írók drámái közül válogattam, akik különböző nemzedékhez 
tartozó alkotók voltak. A kötet hat író hat munkáját tartalmazta, utalásként Pirandello Hat szerep 
egy szerzőt keres című darabjára. Nálam a hat szerző drámái színházat és rendezőt kerestek. A 
legidősebb drámaírók, sajnos, kimaradtak –„egy másik időhöz tartoztak”, mondta a kiadó szerkesztője. 
Maradt négy szerző, négy darab. Aki kíváncsi rájuk, a szép, zöld fedelű kötetben megtalálja őket a 
Camil Petrescu Alapítvány kiadásában (2012). A másik szempont az volt, hogy a darab története, 
problematikája érdekes és aktuális legyen a romániai közönség számára is. Ez szempont volt a Matei 
Vișniec kilenc darabot tartalmazó, Budapesten, 2013-ban kiadott drámakötetének összeállításakor 
is, amit négy fordító, köztük én is, fordított magyar nyelvre, Láng Zsolt Érzelmes abszurd című, a 
kötethez méltó utószavával. 

Mesélne a fordítás folyamatáról?

AS: Sokat kutattam, kerestem kortárs magyar darabok után. Lassan összegyűlt, persze sokkal 
több volt, mint amennyi maradt. Jó pár év munkája volt ez, amihez az olvasás és a színházba járás 
szervesen hozzátartozott. Válogatsz, latolgatsz, összeállítod a kötetet, mint egy ruhakollekciót. 
Legyen benne ilyen is, olyan is, de amolyanabb is. Spiró esetében a Honderűt válogattam be a 
kötetbe. (A Csirkefejet ’98-ban adta elő a Bulandra Színház, a Quartetet idén márciusban a Román 
Tv hétfői Tv. Színház, mindkettőt az én fordításomban). Ez a darab engem nagyon meghatott, sokban 
hasonlít a bukaresti emberek életére, világára. Jellemző a közép-kelet-európai posztkommunista 
társadalmak életére. Ez a fordítás gyors tempóban zajlott, mindvégig előttem volt a Pesten látott 



157



158

előadás. 

Kiss Csaba rendező és drámaíró kedves barátom lett, megjelent kötetét ajándékba kaptam tőle.  
Borzasztó érdekesnek, elevennek, egy adott bizarr illattal felruházott darabnak tartom A dög című 
drámáját, amit a kötetbe fordítottam. 

Háy Jánost egyik barátja ajánlotta, mert ez a barát nekem nem adott saját írásaiból, más fordítóhoz 
irányította „impresszáriója”. Háy küldött darabokat, elolvastam és kiválasztottam A viadukt címűt. 
Újgazdag szülőktől származó mai fiatalokról szól a történet, tragikus, végzetszerű fináléval. 

Utolsóként említeném még Bereményi Géza Apacsok című darabját, amit a Tháliában láttam. Őt 
is lefordítottam a Bukaresti Nemzeti Színházban tartott előadásuk alkalmából, feliratozva ment a 
fordítás. Ez a rendszerellenes indiánosdi nagyon meghatotta a bukaresti közönséget és a szakmát. 

Az is felmerült, hogy megrendezzék a darabot a Nemzeti egyik színpadán. 

A darabok fordítása közben mindig fontos szem előtt tartani a történés egészét, nem elveszni a 
részletekben. Itt minden a fejleményre fókuszál. A nyelvezet kifejezőképességét kell visszaadni. 
Számon kell tartani minden személy mivoltát, korát, képességeit, hiszen mindenki másként beszél. 
A darabok fordítását hangosan is szoktam olvasni itthon, egyedül. Fontos hallani a személyek 
párbeszédeit, a monológokat. Fontos, hogyan hangzik a szöveg, a „színészek szájába kell írni”. 
Beszélhető szöveget kell kapniuk. Ezért mókás a drámafordítás. Sokszor elfog a sírás, máskor a 
kacagás. Annyi szerepet eljátszani az íróasztal mellett igazán mókás.

Ön szerint milyennek látszik a kortárs magyar drámairodalom a román színház felől? 

AS: Ez kényes kérdés. Az alkotásban minden országnak megvannak a negatívumai és pozitívumai. 
A magyar drámairodalom bőséges, ez tisztán látszik a drámafesztiválokon és drámapályázatokon. 
A színházak is játsszák őket, a közönség is kedveli a hazai műveket. Romániában a forradalom óta 
kevés színdarab született. Vișniec sokat ír, és hazájában még mindig a legtöbbet előadott szerző. 
Itt, Székesfehérváron Tömöry Péter rendező a Pandamedvék történetét vitte színre, egy nagyon jó 
előadásban, 1998-ban. Azóta semmi, de már kaptam visszajelzéseket, hogy rendezők is olvassák az 
itt megjelent Vișniec-kötetet, amiben én is szerepelek három fordítással. De ő csak egyetlen író.  

Olyan nagyon sokat játszott, új román drámaíróról nem tudok. Tudomásom szerint a marosvásárhelyi 
szerzői műhely működik, láttam tőlük egy előadást a 90-es szomorú események nyomán. Alina 
Nelega asszony vezeti ezt a műhelyt és tagjai jelen vannak, már amennyire a színházak műsorra 
tűzik őket. Saviana Stănescu sokat ír, köteteit kiadják Bukarestben is, de jó néhány éve az Egyesült 
Államokban él és alkot. Babérokkal a fején – és Franciaországban valaki fordítja. Vlad Zografi 
berobbanása után, amit ide is elhozott a Bulandra Színház, nem hallottam róla. Tévedésemért előre 
bocsánatot kérek, a távolság megteszi a magáét.  Az UNITER minden évben díjazott színdarabja 
dicséretes gesztus, csak éppen a szerzőből nem lesz mindig elhivatott és elismert drámaíró.  Ez a 
mecenatúra rizikója.

Kovács Emőke



159



160

SZÍNHÁZI ADATBÁZIS
Adatbázisunk egyfajta – elsősorban a DKTM régiójára vonatkozó – intézményi hálózati térképként 
szeretne segítséget nyújtani azoknak a színházi szakembereknek, akik a színházi felsőoktatás, 
fesztiválszervezés és művészeti-kulturális pályázati lehetőségek iránt érdeklődnek.
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szeretne segítséget nyújtani azoknak a színházi szakembereknek, akik a színházi felsőoktatás, 
fesztiválszervezés és művészeti-kulturális pályázati lehetőségek iránt érdeklődnek.
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SZÍNHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK (RO-HU-SRB)

Kolozsvár / Cluj-Napoca

Babeș-Bolyai Tudományegyetem – Színház és Televízió Kar / Universitatea Babeș-
Bolyai -- Facultatea de Teatru şi Televiziune

Magyar nyelvű színjátszás a 17. század óta létezik Kolozsváron. A második világháborút követően, 
1946-ban a Magyar Művészeti Intézet indította el a felsőfokú magyar nyelvű színészképzést. 
Néhány évvel később a román kommunista hatalom az intézményt feldarabolta, a színművészeti 
szakot pedig 1954-ben Marosvásárhelyre költöztette. 1991-ben Dr. Ion Vartic és dr. Marian Papahagi 
professzorok a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán létrehozták a Színházi Tanszéket, és ezen belül 
1992-től a kolozsvári magyar nyelvű színházi képzés is újraindult.

 
A Színház és Televízió Kar 2005-ben alakult önálló tanszékké. Itt színművészeti, színházrendezői, 
színháztudomány valamint film, fotó és média szakokon folyik alapképzés. A fotó, film és média 
szak részére jól felszerelt stúdiók és gyakorlott tanári kar biztosítja a minőségi oktatást. Az oklevél 
megszerzése után a diákok tovább tanulhatnak a színházművészet, színháztudomány vagy média 
szakirányú mesteri képzésben, az ennél magasabb tudományos fokozatra vágyók számára pedig 
doktori képzés működik.

A színművészet (BA) román vagy magyar nyelvű szakán végzett hallgató a megszerzett oklevéllel 
bármelyik színházi társulatba jelentkezhet. A szakmai oktatást többnyire a Kolozsvári Színházban 
gyakorló művészek biztosítják a színészi alkotás minden részterületén (mozgás, beszéd, ének, 
tánc, akrobatika, improvizáció, színészmesterség). 

A színháztudomány szakon (BA) szintén két nyelven folyó többirányú oktatás teszi lehetővé, hogy a 
diákok színházi kritikussá, dramaturggá, színházelméleti szakemberré vagy  kulturális menedzserré 
válhassanak. Bár a szak elsődlegesen színházi újságírók képzését tűzi ki célul, a végzősök gyakran 
a színházak irodalmi titkárai, PR-osai lesznek, illetve ha tudományos pályán szeretnének maradni, 
színháztörténeti kutatók, színházesztéták válhatnak belőlük. A szak figyelmet fordít a diákok 
íráskészségeinek fejlesztésére a jelenetírás, dramatizálás illetve a különféle sajtóműfajokat illető 
gyakorlatok révén.  

A román nyelven működő színész és rendezői mesteri képzés (MA) megteremti a színházi 
produkciók létrehozásában vállalt közös munka lehetőségét, továbbá a képzéshez szakmai 
workshopok szervezése is hozzájárul.

A színművészet és színháztudomány (MA) magyar nyelvű mesteri képzése 2013-ban indult, 
és lehetőséget ad a diákoknak, hogy megismerhessék egy produkció létrejöttének elméleti 
és gyakorlati oldalát is. A román nyelvű színművészeti, színházi- és filmtanulmányok valamint 
az interaktív média nevű mesteri képzései (MA) célja a kreatív írásfejlesztés, a kritikus, elemző 
attitűd elsajátítása, filmkészítés folyamataiban való aktív részvétel, a digitális kultúra szakszerű 
alkalmazása.
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A kolozsvári intézmény az évek során az ország egyik legfontosabb színházi iskolájává nőtte ki 
magát, az itt szerzett oklevelet Európa bármely országában elismerik. Az itt folyó oktatás erőssége, 
hogy olyan rangos intézményekkel működik állandó jelleggel együtt, mint a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház, a Román Nemzeti Színház, illetve a Kolozsvári Televízió.

Oktatók: dr. Bács Miklós, dr. Hatházi András, dr. Ion Vartic, dr. Sorin Leoveanu, dr. Tompa Andrea, 
dr. Visky András. 

Honlap:  www.szinikolozsvar.wordpress.com
http://teatrutv.ubbcluj.ro/

Kapcsolat: 
BBTE Színház és Televízió Kar / Facultatea de Teatru şi Televiziune UBB 
Postacím: RO - 400084 Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu nr. 4. 
Tel.: +40 264 590066
E-mail: szinikolozsvar@gmail.com; secretariat.ttv@ubbcluj.ro

Marosvásárhely / Târgu-Mureș

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem / Universitatea de Arte din Târgu-Mureș 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem jogelődje az 1946-ban Kolozsváron megalakult Zene-és 
Színművészeti Konzervatórium. 1948-ban Kolozsváron két művészeti intézmény kezdte meg 
tevékenységét: a Román Művészeti Intézet (zene, színművészet és tánc szakokkal), illetve a 
Magyar Művészeti Intézet (zene, rendező, színművészet és tánc szakokkal), és e két intézmény 
keretén belül folytathatták tovább tanulmányaikat a Konzervatórium hallgatói. Egy 1950-es 
minisztériumi rendelet értelmében a két kolozsvári Művészeti Intézet színházművészeti karainak az 
összevonásával alakult meg a „Szentgyörgyi István” Színművészeti Intézet, egy román nyelvű színi 
tagozattal és egy magyar nyelvű színi és rendezői tagozattal. 1954-ben ennek az intézménynek a 
román nyelvű színi tagozatát és a magyar nyelvű tagozat rendező szakát áthelyezték a bukaresti 
I.L.Caragiale Színház- és Filmművészeti Intézetbe, a magyar nyelvű színművészeti szakot pedig 
„Szentgyörgyi István” Színművészeti Intézet néven Marosvásárhelyre telepítették. Ekkor újraindult 
a román nyelvű színész- és rendezőképzés illetve megkezdődött a szakok folyamatos kiépítése.  

A 2009 óta Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nevet viselő intézmény jelenleg két karral – a 
Magyar Művészeti Karral és a Román Művészeti Karral – rendelkezik, háromfokú képzést biztosítva 
a színházművészet szakterületein. Az alapképzésben (BA) a következő szakok választhatók: 
színészet, bábszínészet, rendezés, mozgásművészet, audiovizuális kommunikáció és multimédia, 
látványtervezés és színháztudomány valamint zenepedagógia szak. A mesteri képzésen (MA) 
választható szakok: színművészet, bábművészet, drámaírás, a rendezés művészete, teatrológia 
és művelődésszervezés.
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Az alapképzések célja a hallgatók szakmai képességeinek és készségeinek fejlesztése, művészi 
személyiségük kibontakozásának elősegítése. A magyar és román nyelven egyaránt működő 
színházművészet mesteri program olyan megfelelő színházi műveltségű, román és magyar 
színművészek képzését biztosítja, akik egyaránt felkészültek a színpadi, zenei, film- és televíziós 
szerepek eljátszására. E cél elérése végett nagy hangsúlyt fektetnek a színházművészeti 
szakismeretek elsajátítására, a kreatív színpadi gondolkodás, a verbális- és nonverbális 
kifejezési módozatok fejlesztésére. Fontos a színpadra állítási folyamat különböző, a szövegtől 
a színpadig eljutó fázisainak kidolgozása a próbák és a nyilvános előadások során; a rendezőkkel, 
látványtervezőkkel, színházi kisegítő személyzettel való együttműködés szabályainak megismerése 
és gyakorlata is. 

Az intézmény színházi tanulmányokat érintő doktori iskolája megadja végzősei számára a 
lehetőséget, hogy aktívan bekapcsolódhassanak akár a színházi alkotómunkába, akár a színházi 
jelenségek tudományos kutatásába, a színikritikai tevékenységbe vagy a színházi oktatásba.  

Az egyetem mindezek mellett előadó intézmény is: rendelkezik egy színházi és egy bábszínházi 
előadóteremmel, amelyek művészeti és szervezési szempontból professzionális színházi évadok 
helyszínei.

Oktatók: dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, dr. Gáspárik Attila, dr. Kós Anna, drd. Székely Csaba, drd. Csép 
Zoltán, Albert Mária, Lázok János, Balási András, Béres András, B. Fülöp Erzsébet, Berekméri 
Katalin, drd. Harsányi Zsolt, Sebestyén Aba, Parászka Miklós, Gecse Ramóna, drd. Tompa Klára

Honlap:  www.uat.ro/hu.html
www.uat.ro

Kapcsolat:
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem / Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Postacím: RO - 540057 Târgu-Mureş, str. Köteles Sámuel nr. 6 
Tel.:  +40 265 266281 
E-mail: uat@uat.ro; felveteli@uat.ro 

Bukarest / București

IL Caragiale Nemzeti Színházi- és Filmművészeti Egyetem / Universitatea Națională 
de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale  

Bukarestben az első Színművészeti Kar (Facultatea de Teatru) 1834-ben indult a Filharmónia 
(Școala Filarmonică) keretében. 1948-ban megalakul a Rendezői Kar a Művészeti Intézet 
keretén belül, amely két évig egybefogta a bukaresti művészeti oktatást. 1950-ben megalakul 
a Filmművészeti Intézet és az I. L. Caragiale Színházművészeti Intézet, amelyek 1954-ben az I. L. 
Caragiale Színház-és Filmművészeti Intézet neve alatt egyesülnek. Az egyetemet nemzetközileg 
elismert oktatási intézményként tartják számon, amely egyedülálló hagyománnyal rendelkezik 
színház- és filmművészeti oktatás területén. 2001-ben az egyetem a ma is létező I. L. Caragiale 
Nemzeti Színházi és Filmművészeti Egyetem (Universitatea Naţională de Arta Teatrală şi 
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Cinetmatografică I. L. Caragiale) nevet vette fel.

Az egyetem célja a színvonalas szakmai képzés biztosítása az előadóművészet, filmművészet és 
egyéb kapcsolódó szakterületeken, az alap-, mesteri és doktori képzések szintjén. A művészeti 
szakképzésben kiemelt hangsúlyt fektetnek az innovatív és kritikai gondolkodásra, támogatják 
az egyéni és közösségi művészeti alkotói magatartásokat, illetve a tudományos kutatást. A 
hallgatókat közösségi együttműködésre és minél több új munkamódszer alkalmazására ösztönzik, 
hogy mindezek segítségével a színházi alkotást társadalmi jelenségként is értelmezzék, melynek 
célja változtatni a jelenen.

A Színházművészeti Intézet alapképzésén (BA) a következő szakok választhatók: színművész, 
bábszínész, koreográfus, színházi rendező, díszlettervező, teatrológia (színháztudományi) szakok. 
Az intézet mesteri (MA) szakjai: színművészet, színházpedagógia, bábszínház-művészet, színházi 
animáció, koreográfia, színházrendezés, dramaturgia, szcenográfia, színházi fény- és hangtervezés, 
kulturális menedzsment. 

Az intézet színművész szakán az alapképzés a hallgatók látásmódjának kitágítására, az 
alkotótársakkal való együttműködésre, a verbális és nonverbális kommunikáció tudatos 
fejlesztésére fekteti a hangsúlyt. A mesterképzés során a hallgatók változatos repertoárt állítanak 
össze önmaguknak, fejlesztve művészi kezdeményező képességeiket is. A rendezői oktatás 
alkotói műhelymunkán, azon belül önismereti-kísérletező munkán alapul. A rendezői mesterit 
végzett hallgatótól a művészi alkotáson túl elvárható, hogy képes legyen egy összetett színházi 
projektet koordinálni. A dramaturgképzésben az oktatás arra helyezi a hangsúlyt, hogy a hallgatók, 
együttdolgozva a színészekkel és rendezőkkel, részt vegyenek az előadás létrehozásának összes 
alkotói fázisában. A színházi tanulmányok szakán olyan színháztudományi szakemberek képzése 
folyik, akik az elméleti (színháztörténet- és esztétikai tanulmányok valamint színikritika) és 
gyakorlati (kulturális menedzsment) képzés révén képesek lesznek professzionálisan, kreatívan és 
reflektáltan alakítani a színházi világ intézményi és művészeti működését. A színházi tanulmányok 
MA szakán végzett hallgatók kutatói, oktatói állásokban valamint színházaknál, rádiónál, 
televízióknál, kiadóknál, produceri cégeknél, önkormányzati és civil szerveknél helyezkedhetnek 
el. 

A díszlettervezői alapképzés a tervezői alapfogalmak elsajátítására fekteti a hangsúlyt. A 
hallgatók maketteket, díszletvázlatokat, hangulatskicceket készítenek, és fénytechnikát tanulnak 
más szakok hallgatóival együttműködve. A design mesterképzés fény- és hangtechnika szekciója 
minden eszközt a hallgatók rendelkezésére bocsát a „learning by doing” tanulási folyamat 
érdekében.

A Filmművészeti Intézet alapértéke a csoportmunka. A BA illetve MA képzéseken (filmrendező, 
vágó, filmelmélet, animáció, filmforgatókönyv író) a diákoknak kötelességük együttműködni az 
egyetem egyéb szakjaival annak érdekében, hogy sajátos közlési formáikkal szintetizálni tudják 
azt a világot, amelyben élnek. Az UNATC a Filmművészeti Intézet révén tagja a CILECT, illetve 
GEECT szervezeteknek. A román filmipar majdnem minden fontos szereplője ennek a tradicionális 
és egyben innovatív intézménynek volt a tagja.
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Az UNATC intézményi keretein belül egyetlen doktori iskola működik, mely két szakágazatra oszlik: 
Színházművészet illetve Filmművészet és média. 

Oktatók: dr. Adrian Ioan Titieni, dr. Tania Filip, dr. Laurentiu Damian, dr. Doru Nitescu. Florin 
Zamfurescu, Gelu Colceag, Alexa Visarion, Cristian Peppino, Florin Mihailescu Stefania Cenean, 
Stefan Caragiu.

Honlap: www.unatc.ro 
Kapcsolat:
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale
Postacím: RO - 021452 București, Str. Matei Voivodescu Nr. 75-77.
Tel.: +40 212 527457; +40 212 525881 
E-mail: rector@unatc.ro

Jászvásár / Iași

Jászvásári George Enescu Művészeti Egyetem – Színházi Kar /
Universitatea de Arte George Enescu – Facultatea de Teatru

A Jászvásári George Enescu Művészeti Egyetem nagy hagyománnyal rendelkező felsőoktatási 
intézmény, amit 1860-ban alapítottak Zene- illetve Képzőművészeti Karokkal. Az egyetem 
aktuális nevét 1997-ben kapta. Jelenleg három kara van: a Zeneművészeti, a Vizuális Művészeti 
és a Színházi Kar. 

A Színházi Kart, amely több mint ötven éve létezik, 1990-ban szervezték újra. A karon román nyelvű 
oktatás folyik. Az alapképzésen (BA) a következő szakok választhatók: színművész, bábszínész, 
színházi rendező és teatrológia/színházi szakírás. A mesteri képzés (MA) a következő témakörökre 
fókuszálva kínál továbbtanulási lehetőséget: a kortárs színház szinkretikus nyelve; a román 
színház az európai művészeti kontextusban; színház és interkulturális kommunikáció; színházi 
nevelés. A karon működő doktori képzés alkotói (DLA) és tudományos képzést (PHD) is kínál a 
tanulmányaikat folytatni kívánó hallgatók számára, előbbi a színművészi és rendezői alkotáshoz, 
utóbbi a színháztörténet- és elmélet területeihez kapcsolódó kutatási témák révén. 

A színházi oktatásnak, amely az egyetem inspiratív, sokoldalú alkotói közegében zajlik, célja a 
jól képzett szakmai utánpótlás biztosítása – ennek érdekében az egyetem szoros kapcsolatban 
áll a város előadóművészeti intézményeivel, a Vasile Alecsandri Nemzeti Színházzal, a Moldova 
Filharmóniával, a Román Operával valamint a Luceafărul Ifjúsági- és Gyermekszínházzal.
 
A Színházi Kar saját, Colocvii Teatrale (Színházi Kollokvium) című szaklapját a tanszék oktatói 
szerkesztik, publikációs lehetőséget kínálva a hallgatók számára is. 

Oktatók: dr. Raluca Bujoreanu-Huţanu, dr. Emil Coşeru, dr. Aurelian Bălăiţă, dr. Octavian Jighirgiu, 
dr. Ciprian Huţanu, dr. Ulmu Bogdan, dr. Ciofu  Anca. 
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Honlap: www.arteiasi.ro/teatru/html/teatru_frameset.htm
Kapcsolat:
Universitatea de Arte George Enescu – Facultatea de Teatru
Postacím: RO - 700126 Iaşi, Str. Horia 7-9.
Tel.: +40 232 212548 
E-mail: msava@arteiasi.ro 

Szeben / Sibiu

Lucian Blaga Egyetem – Bölcsészettudományi és Művészeti Kar – Színházművészeti 
Tanszék / Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Litere şi Arte – 
Departamentul de Artă Teatrală

Színházi oktatás 1996 óta létezik a Lucian Blaga Egyetemen, amikor a Bölcsészettudományi Karon 
belül megalapították a színházművészeti szakot. Ez a 2000/2001-es tanévben Színházművészeti 
Tanszékké alakult, és a mai napig két szakirányú, román nyelven folyó képzést biztosít a színművész, 
teatrológia valamint kulturális menedzsment szakok révén.
A Szebeni Egyetemen zajló színházi oktatásnak egyedi művészeti és kultúraszervezői kontextusa 
van, amennyiben a képzés számos vonatkozásban szoros kapcsolatban áll a Bölcsészettudományi 
és Művészeti Karral, az Előadóművészeti Kutatóközponttal (CAVAS), a Szebeni Nemzetközi 
Színházi Fesztivállal és a Radu Stanca Nemzeti Színházzal. A hallgatók egyaránt részt vesznek a 
színházi alkotásban és a Szebeni Fesztivál szervezésében, amely nagy nemzetközi hírnévvel bír.

Az oktatás szebeni és bukaresti egyetemi tanárok, illetve külföldi vendégelőadók részvételével 
zajlik, a hallgatóknak pedig lehetőségük van országos és nemzetközi szintű eseményeken részt 
venni, mint pl. a bukaresti I.L. Caragiale Nemzeti Színházi Fesztiválon, az Avram Goldfaden 
Fesztiválon, a sepsiszentgyörgyi Atelier Fesztiválon illetve különböző szakmai rendezvényeken és 
konferenciákon. A tanszék hallgatói nemzetközi egyetemi színházi fesztiválok résztvevőiként és 
tanulmányi ösztöndíjak révén eljutottak Brnoba, Arrasba, Eszékre, Párizsba, Vilniusba, Brüsszelbe 
illetve tanulhattak a Virginia Commonwelth University-n (USA) és a Hull University-n (UK).

A hallgatók számos, a képzést kiegészítő egyetemi projektben is részt vehettek eddig, olyan neves 
művészek irányításával, mint Marian Râlea, Goerge Ivașcu, Anca Bradu, Radu Alexandru Nică.

2009-ben megalakult az Előadóművészeti Kutatóközpont (CAVAS), amelynek célkitűzése az 
interdiszciplináris kutatás elősegítése, a mesteri illetve doktori képzésben tanulmányaikat folytatni 
kívánó hallgatók felkészítése és támogatása, valamint egy szakkönyvtár és dokumentációs 
gyűjtemény működtetése. A Kutatóközpont kiadványa az Előadóművészeti Folyóirat (Jurnalul 
Artelor Spectacolului) si és a Román Kulturális Menedzsment Folyóirat (Jurnalul Român de 
Management Cultură).  

Oktatók: prof. univ. dr. Constantin Chiriac, conf. univ. dr. Marian Râlea, conf. univ. dr. Dan Glasu, 
lector univ. dr. Anca Bradu, lect. univ. dr. Șerban Puiu, prof. univ. dr. George Banu, prof. univ. dr. 
Aura Corbeanu, conf. univ. dr. Sebastian Vlad-Popa, lector univ. dr. Cristian Radu, lect. univ. dr. Ion 
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M. Tomus

Honlap: www.litere.ulbsibiu.ro/index.php/departamentul-de-art-teatral
Kapcsolat:
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Departamentul de Artă Teatrală
Postacím: RO - 550024 Sibiu, Bd-ul Victoriei nr 5-7.
Tel.: +40 269 215 556
E-mail: cat.teatru@ulbsibiu.ro

Craiova

Facultatea de Litere Craiova – Departamentul de Artă Teatrală / Craiovai 
Bölcsészettudományi Kar – Színházművészeti Tanszék

A Craiovai Egyetem Bölcsészettudományi karán belül 1995-ben alapították meg a Színházművészeti 
Tanszéket, amelyet 2004-ben akkreditálták. A tanszéket elsősorban azzal a céllal hozták létre, 
hogy a Craiovai Nemzeti Színház mellett folyó művészeti képzéssel járuljanak hozzá a színház 
működéséhez, és biztosítsák az alkotói generációk folytonosságát – de a végzett hallgatók 
természetesen más színházaknál illetve rokon szakmai területeken is elhelyezkednek (pl. helyi 
és nemzeti TV és rádióadóknál). A Craiovai Nemzeti Színház a román színházi kultúra fontos 
hivatkozási pontja, de nemzetközi turnéi miatt külföldön is elismert színház. 

A tanszék egyetlen, román nyelvű színművész szakán alapképzésben (BA) és mesteri képzésben 
(MA) részesülhetnek a hallgatók. 

A szak célkitűzése olyan színművészek képzése, akik tanulmányaikat követően azonnal és 
hatékonyan tudnak integrálódni a színházi alkotói közegbe. A tanszék ezt a szempontot vette 
figyelembe az oktatás szerkezetének kialakításakor, amelybe az alapvető szakmai tárgyak mellet 
a speciális és kiegészítő diszciplínák is beletartoznak.

A tanszék rendelkezik egy több mint 5000 szakkönyvet és folyóiratokat tartalmazó saját 
könyvtárral, amelyhez tágas olvasóterem, internet hozzáférhetőséggel és lejátszó-készülékekkel 
felszerelt médiaterem, valamint, az elméleti oktatás helyszínein túl egy 200 négyzetméteres sport- 
és táncterem is tartozik. Emellett a tanszék munkáját szolgálja egy 250 férőhelyes hagyományos 
színházi előadótér, amely a 95 férőhelyes Stúdióteremhez hasonlóan technikailag jól felszerelt.

Az egyetem felmérései szerint a szakot elvégzett színészhallgatók 90%-a a szakmában dolgozik 
tovább, többsége a craiovai és a környező városok színházaiban.  

Oktatók: dr. Alexandru Boureanu 

Honlap: www.actorie-craiova.ro
Kapcsolat: 
Facultatea de Litere Craiova – Departamentul de Artă Teatrală
Postacím: RO - 1100 Craiova, Str. Libertăţii, nr. 15.
Tel.: +40 251 413085
E-mail: office@actorie-craiova.ro
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Temesvár / Timișoara

Temesvári Nyugati Tudományegyetem – Zeneművészeti Kar – / Universitatea de Vest 
din Timisoara (UVT)

A Temesvári Nyugati Egyetemen (UVT) 1906-ban veszi kezdetét a művészeti képzés. Két hosszabb, 
a II. világháború utáni és 1979-1990 közötti megszakítástól eltekintve az intézmény a bánsági 
zenei és művészeti élet fő mozgatórugója. A rendszerváltást követően a Zeneművészeti Karon 
belül beindul a színészképzés is, elsődlegesen német, majd kibővülve és külön tanszéket alkotva 
román nyelven is. 

A hivatásos német és román nyelvű színészképzés 1992 óta működik a Zeneművészeti Karon, ezen 
belül a Színművészet Tanszéken. Az intézmény elsődleges célja a minőségi színészképzés, mely 
szakképzett munkaerőt kíván nyújtani az ország főként német nyelvű színházainak, Temesváron 
illetve Nagyszebenben. A képzési folyamatban központi helyet foglal el a személyiségfejlesztés és 
az improvizáció. A színpadi tanulmányok szakmai gyakorlatokkal egészülnek ki. 

A tanszék szoros kapcsolatot ápol a Temesvári Német Színházzal, a Német Intézettel, illetve a 
német rádiókkal és televíziókkal. Évente tizenegy tanulmányi helyet hirdetnek meg. A képzés 
időtartama 3 év (6 szemeszter), mely alatt a hallgatók többek között improvizációt, színpadi 
mozgást, táncot, beszédtechnikát, éneket, színház- és drámatörténetet, esztétikát tanulnak.

Oktatók: dr. Eleonora Ringler-Pascu, dr. Violeta Zonte, dr. Andras Sütő-Udvari

Honlap: www.muzica.uvt.ro

Kapcsolat:

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică
Postacím: RO - 300077 Timişoara, Piața Libertății nr.1. 
Tel: +40 256 592650 
E-mail: muzica@muzica.uvt.ro ; facultateademuzica_uvt@yahoo.com

Budapest

Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)

Budapesten 1865. január 2.-án kezdődött az intézményes magyar nyelvű színészoktatás, amikor a 
pesti Nemzeti Színház közelében, egy lakóház második emeletének három szobájában, Paulay Ede 
főigazgatósága alatt megnyílt a Színészeti Tanoda. Az iskolán belüli presztízsharcok következtében 
1893-ban az Országos Magyar Királyi Zene-és Színművészeti Akadémia véglegesen különvált, és 
az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémia feladata kizárólag a színészoktatás maradt. 
Az Akadémia 1905-ben állandó otthonba költözött. Ebben, a Rákóczi úti 21. számú épületben folyik 
ma is a színészek oktatása. Ódry Árpád az intézet főigazgatója indította el a filmszínészet oktatását 
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a harmincas években. 194-tól az intézmény Színház- és Filmművészeti Főiskola lett. 1971-ben 
lett a főiskola egyetemi jellegű intézmény. Folyamatosan új szakok indultak: a színházelméleti 
mellett a televíziós rendező és operatőr szak, az 1989-es politikai rendszerváltást követően 
bevezetik a kétszintes oktatást, illetve a rendezők, operatőrök, vágók és producerek együttes, 
komplex oktatási formáját. A színész és rendező főtanszakot összevonták, létrehozták az elméleti 
tanszéket, az ideológiai tárgyakat törölték, s megkezdődött a drámapedagógusok képzése. 2000-
től az intézmény egyetemi címet kapott.

A 30 éve zajló sokirányú képzést két, a színházi és filmes főtanszak foglalja magába.
Az osztatlan képzés részei: színművész; színházrendező; színházi dramaturg; filmdramaturg, a 
zenés színházi szakirányú és bábszínész szakirányú színművész; a zenés színházi rendező, a fizikai 
színházi rendező-koreográfus valamint a bábszínházi rendező szakirányú színházrendezői szakok. 
A kulturális tudás átadásában nem tesznek különbséget filmes, mozgóképes, színházi dramaturg 
között. Ugyanez a színművész-zenész színész illetve a bábszínész, koreográfus szakirányok 
gyakorlása esetén is érvényes. A színházi rendező és bábszínházrendező szakosok is első két 
évben együtt kezdik tanulmányaikat, majd csak harmadéven történik ún. specializáció. 

A BA képzés részei: mozgókép (vágó, hangmester illetve film- és televíziórendező szakirányok); 
gyártásszervező; kameraman; televíziós műsorkészítő; drámainstruktor képzések.  

Az MA képzések négy féléves kurzusok, intenzív gyakorlati munkára épülnek. A Látványtervező 
Művész szak elsősorban játék- animációs- és reklámfilm, valamint a televíziós és színházi 
produkciók készítése iránt érdeklődő szakembereket képez. A Színház- és Filmművészeti Egyetem 
2014-ben másodszor indít dokumentumfilm-rendező mesterszakot. A képzés központjában a 
dokumentumfilm-rendezés gyakorlati és elméleti kérdései állnak. Színvonalát emelik a vetítésekkel 
egybekötött alkotói kurzusok, amelyeken elismert rendezők beszélnek szakmai tapasztalataikról. 
Az egyetem rendelkezik egy DocNomads Erasmus Mundus Képzéssel is, amely három rangos 
európai egyetem együttműködésével jött létre. A dokumentumfilm-rendező mesterszakos 
hallgatók szemeszterenként vándorolnak az iskolák között, így tanulmányaikat - összehangolt 
tanterv alapján - Lisszabonban, Budapesten és Brüsszelben végzik. A filmrendező és filmoperatőr 
mesterképzés is az alapképzésen elsajátított tudás tovább pontosítását veszi célba. 

Az OKJ-képzések közt találjuk az egyetem Színházi Műszaki Vezetőképző Tanfolyamát, mely 
színháztechnikus, szcenikus, hangosító, színpadmester, világítástechnikus szakképesítéseket 
tartalmaz. Szakirányú továbbképzések a Zenei Társasjátékok, beszédtechnika-pedagógus, 
színházi nevelés, drámapedagógus levelező szak. Ezek a képzések óvónőket, tanítókat, magyar 
nyelv-és irodalomtanárokat, logopédusokat szólítanak meg. E szakok célja a színházművészet 
és a pedagógia közös alkotói és tudományos területeinek megismerése. Az egyetem akkreditált 
színházi kellékes, pirotechnikus, videotechnikus képzést is biztosít.

Az egyetem a színházművészeti, a film- és videóművészeti ágazatokban az akkreditált DLA 
iskolában doktori képzést folytató és a disszertációjukat sikeresen megvédők számára DLA 
(Doctor of Liberal Arts) fokozatot ad.

Az egyetem Ódry Színpada lehetőséget ad arra, hogy a diákok közönség előtt bemutassák 
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munkáikat. Ugyanígy szabályos filmgyártás folyik a filmműtermekben is, ahol a diákok évente 
kisfilmeket is készítenek.

Oktatók: Ascher Tamás, Zsótér Sándor, Jákfalvi Magdolna, Máté Gábor, Novák Eszter, Horváth 
Csaba, Földényi F. László, Gothár Péter, Janisch Attila. 

Honlap: www.szfe.hu
Kapcsolat:
Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Postacím: HU - 1088 Budapest, Vas u.  2/c 
Tel.: +36 1 338 4727  
E-mail: rektorihivatal@szfe.hu

Budapest

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar – Színháztudományi 
Tanszék

A Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudomány Tanszéke gondozza a Színháztudomány 
mesterszakot és a Színháztudomány BA specializációt. A tanszék 2009. április 1-jén jött létre 
az egykor Bécsy Tamás által alapított színháztudományi iskola három oktatójának-kutatójának 
közreműködésével. Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna, egyetemi tanár, Dr. habil. Kékesi Kun Árpád 
egyetemi docens és Dr. habil. Kiss Gabriella, egyetemi docens dolgozták ki a teatrológia oktatásának 
a lineáris képzési rendszerhez igazított rendjét a Theatron színháztudományi periodika köré 
épített műhelyben. A jelentős hazai és nemzetközi elismeréssel bíró szakmai társulás munkája és 
eredményei a képzés több szintjén indított programokban mutatkoznak meg. 

Alapképzésben a kar bármely szakos hallgatója felveheti az 50 kredites Színházi stúdiumok 
specializációt, amely a színház elméletével és történetével foglalkozik, nagy hangsúlyt helyezve 
a kortárs magyar és európai színházi tendenciák áttekintésére és a 21. század eleji kulturális-
művészeti törekvések horizontjában történő értelmezésekre. A négy féléves képzés elvégzése jó 
alapot biztosít a színháztudomány mesterszakhoz (de nem feltétele annak), amelyet nappali és 
levelező tagozaton is el lehet végezni. A képzés többek között az alábbi órákat foglalja magában: 
A dráma és a színház kapcsolata; A színházi rendezés alaptípusai; A színészi játék szerepe az 
előadásban; A színjátéktípusok története; Kortárs színjátéktípusok; Zenés színház; Tánc- és 
mozgásszínház; Báb és figurális színház; A színház és a társművészetek; A dráma és színjáték 
elméletei; Magyar és európai drámatörténet; Magyar és európai színháztörténet; Kortárs színház 
és dráma; Alkalmazott színháztudomány.

Oktatók: Kékesi Kun Árpád, Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna,  Kiss Gabriella.

Honlap: www.kre.hu/btk/index.php/szinhaztudomanyi-tanszek.html
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Kapcsolat:
Károli Gáspár Református Egyetem, Színháztudományi Tanszék
Postacím: HU - 1088 Budapest, Reviczky u. 4.
E-mail: edes.andrea@kre.hu  
Tel.: +36 1 483 2850/409

Kaposvár

Kaposvári Egyetem – Művészeti Kar – Színházi Intézet

A Kaposvári Egyetem 2000-ben kezdte meg működését. Művészeti Főiskolai Kara 2004-ben alakult 
meg; minősített PHD és DLA fokozattal rendelkező vezető oktatóik, művészeik jelen vannak az 
országos és nemzetközi művészeti színtereken, tagjai a meghatározó hazai és külföldi művészeti 
egyesületeknek, szervezeteknek. 

A Művészeti Karon különböző, a vizuális ábrázolást oktató művészeti és művészetközvetítő szakok 
működnek. A Művészeti Kar a fővároson kívül az ország második színész-, színházi látványtervező 
és fotográfusképzési felsőoktatási központja. A Kar különböző szakjai kapcsolódnak egymáshoz, 
„természetes szövetségesek”, a szakmai műhelyszellem lehetőségét hangsúlyozva. 

A Kar célkitűzése, hogy a művészet- és médiatudományi, illetve a színházművészeti területeken 
kortárs, minőségi felsőoktatási központtá váljon, valamint a művészeti, kutatási, szolgáltatási 
feladatok regionális és országos szintű ellátását segítse. A diákok részesei a színházi előadások 
létrehozásának, színészi és látványtervező munkának, televízióműsorok készítői, fotó-, festmény-, 
rajz-, plasztika-, multimédiás kiállítások, projektek, symposionok megvalósítói.

A Színházi Intézeten belül működő színművész szak osztatlan, öt éves képzésben valósul 
meg.  A szakon folyó képzés tantárgystruktúrája magába foglalja a gyakorlati és elméleti 
ismereteket. A gyakorlati képzés a színészethez szükséges technikai és pszichikai adottságok és 
készségek kialakítását, fejlesztését jelenti a művészi beszéd, színpadi és koreografált mozgás, 
az ének és hangszeres zenei ismeretek elsajátítása révén. A technikai alaptantárgyakra épülő 
színészmesterség-képzés, a prózai és zenés színészi játék célja a művészi alkotómunkára való 
fizikai, lelki és szellemi alkalmasság kialakítása.
Főbb tantárgyak: általános színészi gyakorlat, zenés színészi játék, magyar és egyetemes dráma-, 
színháztörténet, színházi stílusok, filmtörténet, szcenikatörténet, zeneelmélet, költészettan, 
pszichológia, hangképzés, beszédtechnika, mozgás, tánc, akrobatika, vívás.  

A színművész szak célja olyan színészek képzése, akik alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, 
a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadó-művészetekben, illetve filmszinkronizálási 
munkákban magas szintű aolkotói tevékenységet folytatni. 

A Kaposvári Egyetem 2014. február 20-án együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti 
Színházzal és a Debreceni Csokonai Színházzal. A megállapodás lehetővé teszi, hogy az 
Egyetem Művészeti Karának hallgatói – látványtervezők, mozgóképszakos és színészhallgatók – 
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tanulmányaik mellett a gyakorlatban is kipróbálhassák tudásukat, képességeiket.

Oktatók: Balikó Tamás, Kelemen József, Kocsis Pál, Uray Péter, Rusznyák Gábor, Vidnyánszky 
Attila. 

Honlap: www.mk.ke.hu/menu/99

Kapcsolat:
Kaposvári Egyetem – Színházi Intézet
Postacím: HU - 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. | Pf.: 16. 
Tel.: 06 82 502 500/4201 m.
E-mail: berczine.eva@ke.hu

Veszprém

Pannon Egyetem – Színháztudományi Tanszék

A Pannon Egyetem a Közép-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye, képzési 
kínálata csaknem minden tudományterületet lefed. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi 
Kar felsőfokú alap- és mesterképzést, szakirányú továbbképzést, doktori és szakmai továbbképzést 
biztosít. 

A karon belül 1994 óta működik a Színháztudományi Tanszék, amelynek színháztörténeti szakán 
az egyetem alapszintű (BA) képzést nyújt. A képzés a hallgatók által is látott színházi előadásokra 
koncentrál, amelyek sokat elárulnak a „média korát” meghatározó, nap mint nap tapasztalható 
kulturális jelenségekről. Kérdéseket fogalmaz meg a dráma és a színház kapcsolatát, a színházi 
látvány és a színészi játék előadásban betöltött szerepét, a színház és a társművészetek viszonyát 
illetően.

A bölcsészet szakosok által felvehető drámajáték specializáció olyan szakembereket képez, akik 
értő és kompetens módon tudják használni a modern drámapedagógiai módszereket az oktatási 
tevékenységben. A hallgatók főként gyakorlati képzés segítségével sajátíthatják el a dráma- és 
színházpedagógia alapjait, módszertanát. Évente indítanak dráma- és színházpedagógiai kurzust 
is. Ezek elvégzése biztosítja a drámajátékok vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati 
tudnivalókat, és felkészítik a pedagógust arra, hogy a színháztudomány elméleti és gyakorlati 
ismereteit nevelői és oktatói munkájában alkalmazni tudja. A drámapedagógia mesteri képzésben 
(MA) is tovább tanulható. A színháztudomány mesterképzési szak (MA) kurzusai a színház, 
művészet, kultúra, vizualitás és értelmezés kortárs viszonyával foglalkoznak. 

A tanszék alapszakos hallgatóinak kreditrendszerben folytatott tanulmányai végén magyar 
és angol nyelvű betétlap kerül a diplomájába, amely igazolja a színháztörténet szakirány vagy 
a színházi stúdiumok specializáció elvégzését. A tanulmányaikat MA szinten folytató hallgatók 
színháztudomány mesterszakos bölcsész diplomát kapnak. 
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Oktatók: Dr. Nagy András, Dr. Ordasi Zsuzsanna.

Honlap: http://szinhazweb.uni-pannon.hu
Kapcsolat:
Pannon Egyetem, Színháztudományi Tanszék
Postacím: HU - 8201 Veszprém, Pf. 158. 
Tel.: 06-88-622-748
E-mail: szitu@almos.uni-pannon.hu

Újvidék / Novi Sad

Újvidéki Egyetem – Művészeti Akadémia – Dráma tanszék / Akademia Umetnosti Novi 
Sad

Az Újvidéki Művészeti Akadémiát 1974-ben alapították. Az azóta eltelt negyven év alatt az 
akadémia egy modern művészeti és kutatási intézménnyé nőtte ki magát, mely a haladás jegyében 
kortárs oktatási módszereket és művészeti eszközöket alkalmazva a térség elismert felsőoktatási 
intézményévé vált.

A Művészeti Akadémián kezdetektől zajlik magyar nyelvű színészképzés. A kétévenként induló 
magyar színészosztályokat Pataki László és Virág Mihály vezették, majd Soltis Lajos és Fischer 
Várady Hajnalka oktatták a színészmesterség fortélyaira. Jelenleg Hernyák György és László 
Sándor az osztályvezető tanárok. Az első nemzedék 1978-ban végzett. A diplomázott színészek 
jellemzően Szabadkán és Újvidéken (a színházban és a rádiónál) helyezkednek el.
 
Az Akadémia három tanszékének – a Zeneművészeti, Képzőművészeti illetve Dráma Tanszék – az 
alap és mesteri képzéseiben több mint 800 hallgató vesz részt. A Dráma Tanszéken magyar illetve 
szerb nyelven folyik színészoktatás. A magyar nyelvű képzés kétévente indul és tíz hallgatónak 
biztosít államilag támogatott helyet.  

A nevelési tevékenységek megvalósítása érdekében a diákok tanáraikkal együtt különböző 
tudományos illetve művészeti projekteket – koncerteket, kiállításokat, színházi előadásokat, 
fesztiválokat, szimpóziumokat – hoznak létre. Az egyetem erőssége továbbá, hogy rendszeresen 
vendégelőadásokat szervez, és ennek keretén belül olyan neves tudósok és művészek fordultak 
meg az egyetemen, mint pl. Peter Brook, Andrzej Wajda, Vladimir Petric, Jancsó Miklós, Jan Kott, 
Anatolij Efros és mások.

Az Újvidéki Művészeti Akadémia együttműködik az európai kultúra és művészet számos 
intézményével, mint például a P.I. Csajkovszkij Moszkvai Állami Konzervatóriummal, a budapesti 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel, a budapesti Színház-és Filmművészeti Egyetemmel, az 
omszki F. Dosztojevszkij Egyetemmel, a belgrádi Művészeti Egyetemmel, a ljubljanai Művészeti 
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Akadémiával. 

Oktatók: Hernyák György, László Sándor, Jónás Gabriella, Kovács Frigyes, Tolnai Szabolcs, Góli 
Kornélia, Döbrei Dénes, Táborosi Margaréta, Balázs Áron, Vitkay Kucsera Ágota, Lánc Irén. 

Honlap: www.akademija.uns.ac.rs
Kapcsolat: 
Újvidéki Művészeti Akadémia / Akademia Umetnosti Novi Sad
Postacím: SRB - 21000 Novi Sad, ĐureJakšića 7.
Telefon:   +381 (0) 21422176, +381 (0) 21422177 
E-mail: aofarts@uns.ac.rs

Belgrád / Beograd

Belgrádi Művészeti Egyetem – Színházművészeti Kar / Univerzitet Umetnosti 
Beograd

A Belgrádi Művészeti Egyetemet 1957-ben alapították Művészeti Akadémia néven, egyetemi rangját 
és jelenlegi elnevezését 1973 óta viseli. Az egyetemenek négy alintézménye van: a Zeneművészeti, 
Szépművészeti, Alkalmazott művészeti és Színházművészeti Karok. 

A Színházművészeti Kart 1937-ben hozták létre az akkori Zeneakadémián belül, 1948 óta önálló 
intézmény. A karon a filmes és televízós képzés mellett külön szakokon zajlik a színházi oktatás: 
színművész, színházi (és rádió) rendező, dramaturg, színházi (és rádiós) producer, színházelmélet- 
és történet szakokon. Az egyetemi képzés minden szinten – BA, MA, PHD – lehetőséget kínál a 
diákok számára tanulmányaik folytatásához.

Az oktatás heti harminc órából áll, amelynek egyharmada főtantárgy, egyharmada a művészeti 
képzéshez kapcsolódó szaktantárgy, a fennmaradó részt pedig az elméleti oktatás teszi ki. Az 
alapképzés négy évet tart. A hallgatók gyakorlati képzése az egyetem és magas szakmai színvonalú 
színházi műhelyek és televíziós stúdiók közti kooperációban valósul meg. 
A végzett hallgatók nagyrésze művészeti és kulturális intézményekben helyezkedik el, illetve 
szabadúszó alkotóként dolgozik.

Oktatók:     

Honlap: www.fdu.edu.rs

Kapcsolat:
Univerzitet Umetnosti Beograd – Fakultet Dramski
Postacím: SRB - 11070 Novi Beograd, Arts Boulevard 20. 
Tel.: + 381 11 213 5684 
E-mail:fduinfo@fdu.bg.ac.rs 
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SZÍNHÁZI INTÉZMÉNYEK A DKTM RÉGIÓBAN

ARADI KAMARASZÍNHÁZ

Igazgató: Tapasztó Ernő

Elérhetőség: Arad, str. Episcopiei nr. 15, op.3, cp. 218, România

E-mail: kamaraszinhaz@gmail.com

Tel.: +40 752 033 363 
        +40 721 010 303

Leírás:

2007-ben az aradi Polgármesteri Hivatal, a Városi Önkormányzat és a Román Kulturális 
Minisztérium támogatásával alakult kamaraszínház. A befogadószínházként is működő, 
önálló társulattal rendelkező színház fontosnak tartja a kortárs szövegek és színházi formák 
közönséggel való megismertetését, valamint az Aradon élő magyar és román lakosság kulturális 
igényeinek kielégítését a multikulturalizmus és a kapcsolatépítés jegyében.

Fontosabb rendezvények: 

IFESZT Interetnikai Színházi Fesztivál (2010)

Kisebbségi színházak és társulatok kétévente megrendezett vándorfesztiválja, amelyet 2010-ben 
az Aradi Kamarszínház szervezett meg.

BAJAI FIATALOK SZÍNHÁZA

Igazgató: Ottmár Attila

Elérhetőség:  Baja, Szent Imre tér 5, 6500 Magyarország

  E-mail: info@bajaifiatalokszinhaza.hu

  Tel.:  +36 79 325642

Leírás:

2008-ban alakult színház, melynek társulati tagjai elsősorban a bajai III. Béla Gimnázium 
Színistúdiójából kerülnek ki. A színház célja a művészet és a színház nevében megvalósuló városi 
összefogás.
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Fontosabb rendezvények:

Bajai Musical Tábor

2006 óta minden év júliusában megrendezésre kerülő, elsősorban diákoknak szóló egyhetes 
tábor, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a zenés színház és színészet alapjaival. A tábor tanárai 
évről évre Magyarország legjobb zenés színházi alkotói közül kerülnek ki, akik segítségével és 
irányításával a tábor végén a diákok önálló záróműsort adnak elő.

BERTA FERENC ZSEBSZÍNHÁZ, ZOMBOR

Igazgató: Fekete J. József

Elérhetőség:  Sombor, Petar Bojović körút 13. - Venac Petra Bojovića 13, 25000 Serbia

  Tel.: +38 12 523164

Leírás:

2001-ben alakult nonprofit színház, mely elsődleges céljaként tűzte ki a nyugat-bácskai szórvány 
magyar nyelvű településeinek és lakosainak összefogását, művészeti és kulturális nevelését. 
Saját és támogatási alapokból finanszírozott független színházi társulat.

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ, KECSKEMÉT

Igazgató: Kiszely Ágnes

Elérhetőség:  Kecskemét, Budai utca 15, 6000 Magyarország   

E-mail: ciroka@ciroka.hu

  Tel.: +36 76 482217

Leírás:

1986-ban, közel 40 évnyi amatőr társulatként való működés után vált hivatalos intézménnyé, 
majd 1991-ben önálló városi fenntartású intézménnyé nőtte ki magát. Repertoárjában felnőtt és 
gyerek előadások egyaránt szerepelnek.

Fontosabb rendezvények:

Magyarországi Bábszínházak Találkozója

1992 óta minden évben megrendezésre kerülő országos bábszínházi találkozó, ahol a szakmával 
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foglalkozó művészek, esztéták, kritikusok és szakemberek képviseltetik magukat. A résztvevő 
bábszínházak és bábtársulatok előadásain kívül számos, a szakmát érintő kérdés is megvitatásra 
kerül ennek az országos fórumnak keretén belül.

DÉVAI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ 

Igazgató: Adelean Nelu

Elérhetőség:  Deva, str. 1 Decembrie nr. 15, jud. Hunedoara, România

  E-mail: teatruldeartadeva@yahoo.com

  Tel.: +40 354 884511

Leírás:

Több évtizednyi kihagyás után 2010-ben újraalapított városi fenntartású színház. Legfontosabb 
célkitűzései közé tartozik a klasszikus szövegek kortárs formában való újrafeldolgozása, a régi 
értékek újrafelfedezése.

DOBRICA MILUTINOVIC SZÍNHÁZ, SZÁVASZENTDEMETER

Igazgató: Vuka Karadžića

Elérhetőség:  Sremska Mitrovica, City Park No. 2, 22000 Serbia

E-mail: pozoristedm@gmail.com

Tel.: +38 022 615115 

Leírás:

A második világháború után alapított városi színház, mely egyben színitanodaként is működik. 
Repertoárján a kanonizált klasszikusoktól a kortárs szövegekig sokféle előadás található. A 
színház vezetősége fontosnak tartja a fiatalság és a környékbeli lakosság szélesebb körű színházi 
nevelését.

IOAN SLAVICI KLASSZIKUS SZÍNHÁZ, ARAD

Igazgató: Bogdan Costea

Elérhetőség:  Arad, Bulevardul Revoluției nr.103, România
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  E-mail: secretariat@teatrulclasic.ro

  Tel.: +40 257 280016

Leírás:

Az Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház 1874 óta kisebb nagyobb megszakításokkal, állandó 
társulattal működik. Az évek folyamán több átalakításon átesett épületben jelenleg két 
játszóhely, egy klasszikus olasz stílusú nagyszínpad és egy 2002-ben felújított stúdióterem 
található, összesen 680 férőhellyel. A Stúdió felújítása óta nem csak klasszikus repertoár-
előadásokat játszanak, de a modern és felszerelt új térben helyet kapnak a kortárs, kísérleti 
előadások is.

Fontosabb rendezvények:

Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál – Nemzetközi Új Színházi Fesztivál

Arad egyik legjelentősebb kulturális eseménye, melyre minden év őszén kerül sor. Az évek óta 
újra és újra megrendezésre kerülő színházi eseményre a klasszikus drámairodalom műveiből 
született előadások kapnak meghívást. A fesztivál „pár-rendezvénye” a néhány éve alakult 
Nemzetközi Új Színházi Fesztivál, mely elsősorban a független társulatok, a kortárs szövegek és 
az újító szándékú és új formákat használó előadásokra koncentrál.

ION D. SÎRBU DRÁMAI SZÍNHÁZ, PETROZSÉNY

Igazgató: Nicoleta Bolcă

Elérhetőség:  Petroşani, str. Mihai Viteazu nr. 2, România

  E-mail: teatruidsirbu@yahoo.co.uk

  Tel.: +40 254 541154

Leírás:

A petrozsényi Munkás Kaszinó épületében alakult állami támogatású színházi intézmény, mely 
1991 óta viseli Ion D. Sîrbu nevét.

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ, KECSKEMÉT 

Igazgató: Cseke Péter

Elérhetőség:  Kecskemét, Katona József Tér 5., 6000 Magyarország
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  E-mail: info@kecskemetikatona.hu

  Tel.: +36 76 501 170

Leírás:

Kecskemét és a régió állandó társulattal rendelkező színháza, mely nemcsak színházi, kulturális 
események, hanem bálok, kongresszusok és konferenciák helyszíne is. A kecskeméti Katona 
József Színház jelenleg három játszóhellyel rendelkezik. A Nagyszínház 502, a Kelemen László 
Kamaraszínház 90, míg a Ruszt József Stúdió Színház 80 férőhelyes.

Fontosabb rendezvények:

Szín-Tár Fesztivál

Magyarországi és határon túli magyar nyelvű színészképző intézmény végzős hallgatói 
képviseltetik magukat egy-egy előadással a minden év márciusában megrendezésre kerülő 
találkozón. 

NAGYKIKINDAI NÉPSZÍNHÁZ

Igazgató:

Elérhetőség:  Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 28., Serbia

  Tel.: +38 0230 22638

Leírás:

1950-ben alapították mint Amatőr Színházat, de 1992-től hivatásos, városi támogatottságú 
Nagykikindai Népszínházként működik.

Fontosabb rendezvények:

A Kikindai Nemzeti Színház 2010-ben egy nagyszabású színházi fesztiválnak adott otthont: a volt 
Jugoszlávia országaira fókuszáló Nemzetközi Stúdió Színházi Fesztiváljának.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ, SZABADKA 

Igazgató: Urbán András

Elérhetőség: Subotica, Trg žrtava fašizma 5., 2400 Serbia

  E-mail: info@kosztolanyi.org
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  Tel.: +38 1245 55255

Leírás:

A Kosztolányi Dezső Színház alternatív színházi törekvéseknek ad teret – Shakespeare-től 
Mrożek-ig, Beckett-től Brecht-ig. A színházat öt magyar önkormányzat alapította 1994-
ben, azóta az egész Vajdaság egyik legjelentősebb magyar nyelvű kísérleti, alternatív, 
művészszínházává nőtte ki magát.

Fontosabb rendezvények:

Desire Central Station Fesztivál

Nemzetközi, regionális kortárs színházi találkozó, mely 2006 óta a szabadkai Kosztolányi Dezső 
Színház szervezésében kerül megrendezésre, minden év őszén.

KÖVÉR BÉLA BÁBSZÍNHÁZ

Igazgató: Kövér László

Elérhetőség:  Szeged, Tisza Lajos Körút 50., 6720 Magyarország

  E-mail: kover@tiszanet.hu

  Tel.: +36 3062 420912

Leírás:

1946 óta működő bábszínház, melynek repertoárján gyerek és felnőtt előadások is nagy számban 
megtalálhatók. Saját bábszínészképző stúdióval és bábkészítő műhellyel rendelkező intézmény.

Fontosabb rendezvények:

Szegedi Bábos Találkozó

Az elsősorban magyarországi, de szűkebb értelemben véve regionálisnak is mondható 
bábszínházi találkozó először 2009-ben került megrendezésre. Más, azonos profilú 
fesztiválokhoz hasonlóan az évad báb- és gyerekelőadásainak szemléje a minden év májusában 
megrendezésre kerülő találkozó.

MERLIN BÁBSZÍNHÁZ

Igazgató: Lábadi-Megyes Éva





Elérhetőség:  Timișoara, Bulevardul Regele Carol I nr. 3., 300172 România

  E-mail: office@teatrul-merlin.ro

  Tel.: +40 356 101730

Leírás:

1949-ben alakult megyei támogatású báb- és gyerekszínház. Célja az új színházi formák és a 
multikulturalizmus támogatása, oktatási programjaik és újszerű előadásaik révén.

RESICABÁNYAI NYUGATI SZÍNHÁZ 

Igazgató: Nicolae Dumitru Vladulescu

Elérhetőség: Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6., România

  E-mail: office@teatruldevestresita.ro

  Tel.: +40 255 215 080

Leírás:

1949-ben bukaresti művészek által megalapított színház, mely 1990 óta a resicabányai 
polgármesteri hivatal és a kulturális minisztérium támogatásával működik. Kortárs és klasszikus 
szövegek színpadi változatai, gyerek és felnőtt előadások egyaránt helyet kapnak a színház 
repertoárján.

STERIJA NEMZETI SZÍNHÁZ, VERSEC 

Igazgató: Srđan Tomić

Elérhetőség: Vršac, Svetosavski trg 6., 26300 Serbia

  E-mail: sterija@hemo.net

  Tel.:  +38 013 821-110

Leírás:

1921 óta működő színházi intézmény.





SZABADKAI GYERMEKSZÍNHÁZ

Igazgató: Árokszállási Sz. Márta

Elérhetőség: Szabadka, Rajhl Ferenc Park 12/a., 24000 Szerbia

  E-mail: decjepozoriste.su@open.telekom.rs

  Tel.: + 381 24 555 715

Leírás: 

A színház évente hat bemutatót tart, kettőt szerb nyelven, kettőt magyar nyelven, egyet 
horvát nyelven és egy kétnyelvű újévi műsort. A Gyermekszínház előadásai különböző korú 
gyermekekhez szólnak, az óvodástól a középiskolás korosztályig. Műsorkínálatuk széles, a 
meseírók műveitől Shakespeare-ig terjed. Az előadásokat egyaránt jellemzik a báb- és élő 
színpadi elemek, melyeket a Gyermekszínház azonos szinten művel. 

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ, MAGYAR TÁRSULAT

Igazgató: Mezei Zoltán

Elérhetőség:  Subotica, Senćanski put 71, Serbia   

E-mail: office@szabadkaiszinhaz.com

  Tel.: +38 124 556-429

Leírás:

A szabadkai Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínházban két társulat működik. 
Gazdaságilag egy egységhez tartoznak, ám színházi hagyományaik és ars poeticájuk különböző 
és önálló, de előadásaikban tetten érhető az interkulturalitás kölcsönös és sajátosan kreatív 
művészeti hatása.

SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ, SZERB TÁRSULAT 

Igazgató: Ljubica Ristovski

Elérhetőség: Subotica, Senćanski put 71, Serbia

  E-mail: npnkn@npnkn.org

  Tel.: +38 124/551-991





SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ

Igazgató: Gyüdi Sándor

Elérhetőség:  6720 Szeged, Magyarország, Vaszy Viktor tér 1

  E-mail: info@szinhaz.szeged.hu

  Tel.: +36 30 62/ 479-279

Leírás:

A Szegedi Nemzeti Színház jelenleg három tagozattal – opera, tánc és dráma –, két játszóhelyen 
működik. A 680 nézőt befogadó Nagyszínház elsősorban az operajátszás és a nagyobb volumenű 
színpadi művek (operett, musical) otthona, a 281 férőhellyel rendelkező, modern belső építészeti 
igénnyel, 2005-ben felújított Kisszínház a drámajátszásnak és a Szegedi Kortárs Balettnek nyújt 
otthont.

Fontosabb rendezvények:

Finálé Fesztivál 

A szegedi Kisszínházban 2011 óta minden évben megrendezésre kerülő regionális 
kamaraszínházi találkozó, melynek keretén belül Kelet-Magyarország színházainak 
stúdióelőadásai kerülnek bemutatásra.

SZEGEDI PINCESZÍNHÁZ 

Igazgató: Kancsár József

Elérhetőség:  Szeged, Dugonics tér 2., 6720 Magyarország

  E-mail: titkarsag.pincesz@invitel.hu

  Tel.: +36 30/ 60-67-337

Leírás:

A Szegedi Pinceszínház 2001-től kezdve Szeged város egyetlen és állandóan működő 
stúdiószínháza. A független befogadószínházak közé tartozik. Elsődleges céljuk, hogy olyan 
stúdió-előadásokat ismertessenek meg a nézőkkel, amelyek eddig még nem, vagy csak nagyon 
ritkán voltak láthatóak a városban és a régióban.





 

SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ, ÚJVIDÉK 

Igazgató: Aleksandar Milosavljevic

Elérhetőség:  Novi Sad, Pozorisni trg 1., 21000 Serbia

  E-mail: uprava@snp.org.rs

  Tel.: + 381 21 528-894

Leírás:

A Szerb Nemzeti Színház 1861-ben jött létre. Ambiciózus, jelentős alkotások létrehozására 
törekszik, hogy ezáltal is őrizze a nemzeti és nemzetközi színházi és kulturális örökséget és 
képviselje a kortárs kreatív alkotómunka értékeit.

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ, SZOLNOK

Igazgató: Balázs Péter

Elérhetőség:  Szolnok, Táncsics Mihály utca 20., 5000 Magyarország

  E-mail: szigligeti@chello.hu

  Tel.: +36 (56) 342-633

Leírás:

A színházat 1912-ben avatták fel. A megalakulása óta már több átépítésen és felújításon átesett 
épület jelenlegi formáját 1992-ben nyerte el.

TEMESVÁRI ÁLLAMI NÉMET SZÍNHÁZ

Igazgató: Lucian Vărşăndan

Elérhetőség:  Timișoara, str. Mărășești nr. 2., 300080 România

  E-mail: secretariat@dstt.ro

  Tel.: +40-256-201291

Fontosabb rendezvények:





Eurothalia Fesztivál

Kortárs nemzetközi színházi fesztivál, mely 2009 óta (két év kihagyással) kerül megrendezésre 
a Temesvári Állami Német Színház szervezésében. A kortárs drámairodalom és színházi formák 
európai szemléjén több európai és haza színház is képviseltette már magát jelentős előadással.

TEMESVÁRI CSIKY GERGELY ÁLLAMI MAGYAR SZÍNHÁZ

Igazgató: Balázs Attila

Elérhetőség:  Timișoara, str. Mărășești nr. 2., 300070 România

  E-mail: office@tm-t.ro

  Tel.: +40 256-434.814

Fontosabb rendezvények:

TESZT – Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó

Minden év májusában megrendezésre kerülő nemzetközi euroregionális színházi találkozó, 
melynek célja a régió színházainak és művészeinek egymással illetve a közönséggel való 
megismertetése, a térségben található új színházi formák és művészeti irányok feltérképezése. A 
fesztivál a DKMT régió kiemelkedő kulturális eseménye, mely évről évre újabb a régió színházait 
és művészeit segítő és összekovácsoló programokkal bővül.

TEMESVÁRI NEMZETI ROMÁN OPERA

Igazgató: Corneliu Murgu

Elérhetőség:  Timișoara, str. Mărășești nr. 2., 300086 România

  E-mail: ort@artelecom.net

  Tel.: +40-256-433020 

Fontosabb rendezvények:

Timișoara Muzicală Nemzetközi Fesztivál

A Temesvári Nemzeti Román Opera és a temesvári Filharmónia társszervezésében 1968 óta 
megrendezésre kerülő komolyzenei fesztivál.





TEMESVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ

Igazgató: Ada Hausvater

Elérhetőség: Timișoara, str. Mărășești nr. 2., 300086 România,

  E-mail:  tntm.office@tntimisoara.com

  Tel.: +40256 499 908

Fontosabb rendezvények:

FEST – FDR, Román Dráma Fesztivál 

A Temesvári Nemzeti Színház legfontosabb éves eseménye, melynek keretén belül egyrészt a 
román kortárs dramaturgia és drámaírás legjobbjait feldolgozó előadások láthatók, másrészt a 
fesztivál hazai és több európai ország színházainak találkozója.

TRAIAN GROZĂVESCU VÁROSI SZÍNHÁZ, LUGOZS

Igazgató: Blidaru Nicolae

Elérhetőség:  Casa de Cultură a Municipiului Lugoj – Lugoj Spl.C.Brediceanu. nr. 5, 305500 
România

  E-mail: marketing@lugojcultural.ro

Tel.: +40256357013

Leírás: 

A lugosi Traian Grozăvescu Városi Színház 1963-ban kezdte meg működését a Banat 
vidék első önálló népszínházaként. Megalakulása óta a színház társulata a kortárs és 
klasszikus drámairodalom legmeghatározóbb műveit igyekszik színpadra állítani. Az 
évente több bemutatóval és kiszállással büszkélkedhető lugosi színház 1969 óta, külföldi 
vendégelőadásaiknak köszönhetően több külföldi színházzal is állandó színházi és kulturális 
csere-kapcsolatban van.

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ 

Igazgató: Venczel Valentin

Elérhetőség:  Novi Sad, Jovana Subotića 3-5., 21000 Serbia 
                  E-mail: szinhaz@eunet.rs





Tel.: +381 21 571 564 
                 

Leírás:

1974 óta működő színházi intézmény. Repertoárjuk kialakításában lényeges szempont, hogy 
a színházlátogató közönség valamennyi korosztályának igényes kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtsanak. Az épületben jelenleg két előadóterem áll a társulat rendelkezésére, egy kisebb 
méretű kamaraterem és a nagyszínpad.           

ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ

Igazgató: Vukosavljev Iván

Elérhetőség:  Senta, Fő tér 2., 24400 Serbia,

  E-mail: zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com

  Tel.: +381 24 655435

Leírás:

2013 óta állandó társulattal működő színház. Célja, hogy egészséges, kreatív, értékteremtő és 
közösségformáló kapcsolatot alakítson ki és ápoljon szakmai környezetével és közönségével.

ZENTAI MIROSLAV ANTIC KAMARASZÍNHÁZ

Igazgató:

Elérhetőség: 

  E-mail: klub@mikaantic.org.rs

  Tel.:

ZOMBORI NÉPSZÍNHÁZ

Igazgató: Jasenović Zsiga

Elérhetőség:  Sombor, Trg Koste Trifkovića 2., 25000 Serbia





  E-mail: nps.upravnik@sbb.rs

  Tel.: +38 025 437 666

Leírás:

A színház első előadását 1882. november 25.-én tartották, az intézmény azóta is állandóan 
működik. 1946-ban lépett ki amatőrszínházi státusából, majd 1952-től felvette a Népszínház 
nevet.












