
a hargita népe heti kulturális melléklete

[Utolsó találkozásom Sütő Andrással – 9. oldal] n [A Nemzetiségi Színházi Kollokvium programja – 10. oldal]

a műhely oldalakat 
támogatja:

Ma kezdődik Gyergyószentmiklóson a IX. Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium. A színházi rendezvény szerepéről, 
az erdélyi magyar színjátszás helyzetéről, állapotáról 
Zsehránszky István színikritikus fejti ki véleményét

Sarány István kérdéseire válaszolva.

A színház célpontja
a szívben és az észben van

Nemzeti Kisebbségi Színházak 
Kollokviuma első kiadását 
1978-ban tartották. A rendez-
vény műhely jellegű, ugyanak-

kor verseny jellegű is. Milyen céllal hozták 
létre annak idején a kollokviumot?

– A hivatalos indoklást nem tudom. 
Nem is érdekel... A találkozás lehetősé-
ge volt, egyedülálló lehetősége. Általa 
zarándokhellyé vált Sepsiszentgyörgy, 
a kollokvium eredeti házigazdája. Nem-
csak színháziak jöttek oda, hanem írók, 
tudósok, erdélyi magyar értelmiségiek, 
nézők. A színházat estéről estére meg-
ostromolták. A szakmai viták széles 
közönség előtt zajlottak. Sokak számá-
ra ügy volt a színház. Az önazonosság 
megnyilvánulása, és ez sok embert érde-
kelt. A műhely és a verseny csupán krém 
volt a tortán.

– A rendszerváltás után nőtt a szín-
házak száma, megváltozott a társulatok 
fenntartásának rendszere, változott a kö-
zönség igénye. Hogyan reagáltak ezekre a 
változásokra a színházak?

– Hogy azóta nőtt a színházak szá-
ma, ennek csak örvendhetünk. Ez azt 
jelenti, hogy normális művelődési éle-
tet élhetünk. Van választék. A közönség 
igénye? – hát az különféle. Olyan volt, 
és olyan is lesz mindig. Ha az előadás 
elemi erővel hat, sok embert megszó-
líthat. Ha nem, akkor a keveseké, vagy 
azoké sem... Ha elemi erővel hat, akkor 
kialakul a játék a színpadon lévők és a 
nézők között; ha nem, akkor nincs elő-
adás. Egyszer egy tévériporter felvetet-
te, hogy sok ember gyomra nem veszi be 
a modern színházat, mire csak azt vála-
szolhattam, hogy nem is a gyomrának 
szól. Ha a gyomrának keres táplálékot, 
akkor menjen vendéglőbe. A színház 
célpontja néhány emelettel feljebb van, 
a szívben és az észben. A színház mai, 
élő előadást kell produkáljon, nem kuli-
náris terméket.

– A hazai román társulatokkal vagy 
a Magyarországon működő színházakkal 
való összehasonlításban, netán verseny-
ben hol áll a hazai magyar színjátszás?

Folytatás a 8. oldalon

ugyanaz a színházi esemény az 
évek során több nevet is felvett, ne-
veztük Romániai Kisebbségi Szín-
házak Kollokviumának, Nemze-

tiségi Színházak Kollokviumának, most pedig 
egyszerűen Nemzetiségi Színházi Kollokvium 
a neve. Mi indokolta a névváltásokat?

– Semmi egyéb nem történt, mint vissza-
tértünk a rendezvény eredeti nevéhez, ugyanis 
1978-ban, amikor Sepsiszentgyörgyön első 
ízben megszervezték ezt az eseményt, Nemze-
tiségi Színházi Kollokvium néven került be a 
köztudatba. Aztán a kollokvium újraindítását 
szorgalmazó Etnikumközi Kapcsolatok Hiva-
tala javaslatára lett a neve Romániai Kisebbsé-
gi Színházak Kollokviuma. Ugyanis amikor 
újraindult a kollokvium, akkor csak a romániai 
kisebbségi színházakat hívtuk meg, vagyis az 
erdélyi magyar színházakat, a két német és az 
egy zsidó társulatot. Tehát csak romániai és 
csak kisebbségi színházakról volt szó az újra-
kezdéskor. Egy idő után azonban rájöttünk 
arra, hogy az eredeti megnevezés nem kizáró 
jellegű, sokkal befogadóbb, ráadásul a kisebb-
ségi megnevezésnek enyhe pejoratív mellék-
zöngéje lett az idők folyamán. Felvetődött az 

a kérdés is: miben kisebbségi? Ugyanis ma már 
a „kisebbséginek” aposztrofált színházakban 
olyan produkciók születnek, amelyek mind 
Magyarországon, mind Romániában színhá-
zi fesztiválok nagy díjait viszik el. Sőt, létezik 
egyfajta átjárás is a többségi és a kisebbségi 
társulatok között: román rendezők dolgoznak 
magyar társulatokban, magyarok rendeznek 
román színházaknál. Magyarán, a kisebbségi 
kifejezés értelmét veszítette, a nemzetiségi ki-
fejezés pedig időtállóbb. 

– De többet is sejtet...

– Így van, a nemzetiségi megnevezésbe 
belefér például az ukrajnai litván színház, 
vagy a spanyolországi katalán színház, mi 
pedig próbálunk kilépni abból a zártságból, 
amit a kisebbségi megnevezés kreált, mert 
nemzetiségi színházak nemcsak Romániában 
léteznek, hanem más európai országokban is. 
Ennek a törekvésnek köszönhetően láthatják 
először Gyergyószentmiklóson Magyaror-
szágról a szarvasi Cervinus Teatrum szlovák 
színház, valamint a Cinka Panna cigánytársu-
lat fellépését. 

Folytatás a 8. oldalon

Tíz napon át a színház lesz a főszerepben Gyergyószentmiklóson; 
a szeptember 30. – október 9. között zajló 

IX. Nemzetiségi Színházi Kollokviumon 
a házigazda Figura Stúdió Színház több mint hatszáz színészt 

és színházi szakembert lát vendégül. 
A nagyszabású színházi esemény részleteiről Béres László 

színházigazgató számolt be 
a Hargita Népének. Kérdezett Jánossy Alíz.

Főszerepben
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