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Folytatás a 7. oldalról
– Mindhárom esetben beszélhetünk 

kiemelkedő teljesítményekről, átlag pro-
dukciókról, kisiklásokról stb. Nem lehet 
általánosítani. Az UNITER-díjak oda-
ítélésekor állandón jelen van két erdélyi 
magyar színház, a kolozsvári és a sepsi-
szentgyörgyi, és jelentős díjakat kapnak, 
az utóbbi időben akár a legjelentősebbe-
ket is. De a színház nem lóverseny, ak-
kor jó, ha megszólít, a díj csak ráadás. És 
persze elismerés, biztatás, amire minden 
embernek, még a színházi alkotónak is 
szüksége van.

– A Székelyföldön immár hat kőszín-
ház működik. Sok ez vagy kevés? Hallottam 
olyan véleményt is, miszerint elegendő volna 
kettő, de rendes, fenntartásába pedig beszáll-
hatna valamennyi önkormányzat...

– A színház szellemi műhely, csak örül-
hetünk neki, ha van. És nem mennyiségi 
kérdés, hogy sok vagy kevés, hanem minő-
ségi. Ha teljesít, művészi értéket hoz lét-
re, akkor létjogosult, ha nem, akkor nem. 
Nem szabad összekeverni a dolgokat. Szel-
lemileg többet ér az a város, ahol színház 
van. És sajnálattal kell mondanom, hogy 
Brassóban például, ahol legalább any-
nyi magyar él, mint Székelyudvarhelyen, 
nincs magyar társulat. Brassó hajdan, az 
átkosban az erdélyi magyar színházak 
egyik legjobb turnézóhelye volt. Mindig, 
minden előadást telt házzal játszottak. 
Aztán a fordulat után, anyagi támogatás 
hiányában, a színházak számára megszűnt 
a turnézási lehetőség. És 2008-ban, ami-
kor sikerült Brassóban megszervezni az 
Interetnikai Színházi Fesztivált, amelynek 

a szereplői nagyjából ugyanazok, mint a 
Gyergyói Kollokviumé, félházakkal men-
tek az előadások. Alig volt néző. Mert az 
a kert, ugye, amelyet nem művelnek, elga-
zosodik... Kézdivásárhely után most már 
Brassó is megteremthetné a maga magyar 
színházi műhelyét.

– A színpadon láthatóak-e kortárs 
hazai szerzők művei? Szerepel-e ilyen 
előadás az idei műsortervben, a verseny-
programban?

– A hazai magyar kortárs szerzők mű-
vei először is a színházaink műsorában 
kellene jelen legyenek, azután kérhetjük 
számon a jelenlétüket a kollokviumon. 
Lesz ilyen előadás is, néhány a 23 közül. 
De addig, amíg a színházakban ritka ma-
dár a mai hazai magyar dráma, és közel 
száz régebbi mű fekszik papírsírban, ad-
dig nincs miről beszélnünk. 

– Milyen más színházi rendezvényeken 
találkozhat a hazai szakma és közönség?

– Most csak kettőt említenék, Temes-
váron a TESZT-et, és a szatmáriak nemrég 
beindult színházi fesztiválját. Ezenkívül 
kétévenként, a Kollokviumok szüneté-
ben, más-más városban megrendezik az 
Interetnikai Színházi Fesztivált. Ezt is, 
akárcsak a kollokviumot, elsősorban az 
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala támo-
gatja anyagilag. A következő, a jövő évi ki-
adása Nagyváradon lesz. Ahol önállósult a 
magyar színház, és reméljük, hogy a meg-
erősödését szolgálja egy ilyen rendezvény, 
miként a Figura is megerősödött a kollok-
viumtól.

A színház célpontja
a szívben és az észben van

Főszerepben
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– Időközben elindult egy újabb színházi 
seregszemle az Interetnikus Színházi Fesztivál. 
Miben különbözik a Nemzetiségi Színházi Kol-
lokvium az Interetnikus Színházi Fesztiváltól?

– Az Interetnikus Színházi Fesztivál 
2002-ben indult és minden páros évben vál-
tozó helyszínen szervezik meg. Így volt már 
Bukarestben, Marosvásárhelyen, Brassóban, 
utóbb pedig Aradon. A kollokvium fesztivál 
jellegű, a bemutatott produkciókat zsűrizik, 
díjakat osztanak a legjobb előadás, a legjobb 
rendezés, legjobb női és férfialakítás kategóri-
ákban, de mindig van zsűri különdíja, illetve 
közönségdíj is.

– Mire számíthat a közönség, mit látha-
tunk az idei kollokviumon?

– Több előadást, mint az eddigi kollok-
viumok bármelyikén, összesen 23 színházi 
előadás lesz, ebből 19 versenyprogramban 
zajlik. Tizenegy erdélyi magyar színház fel-
lépését láthatja a közönség, a már jól ismert 
kolozsvári, nagyváradi, marosvásárhelyi, 
sepsiszentgyörgyi, udvarhelyi, temesvári és 
gyergyószentmiklósi társulatok mellett új-
donságnak számít az aradi Kamara színház és 
a kézdivásárhelyi társulat fellépése. Láthatják a 
két német színház, illetve a bukaresti zsidó tár-
sulat produkcióját, illetve a sepsiszentgyörgyi 
M-stúdió előadását, a marosvásárhelyi Akadé-
miai Műhely, a Yorick Stúdió, a nemrég megje-
lent kolozsvári Váróterem Projekt fellépését, de 
versenyprogramban szerepel a szarvasi szlovák 
színház is. Ugyanakkor lesz négy előadás az 
off-programban, vagyis láthatjuk a kolozsvári 
és marosvásárhelyi magyar főiskolák, illetve a 
temesvári német főiskola fellépését, a negyedik 
pedig a Cinka Panna cigányszínház produk-
ciója lesz, akik kérték, hogy versenyen kívül 
szerepelhessenek. 

– Kik lesznek a zsűri tag jai, kik bírálják 
el a versenyben szereplő előadásokat?

– A zsűri tagjai: Kötő József színház-
történész, aki jelenleg képviselő is, Sebes-
tyén Rita író és színháztörténész, Iulia 
Popovici kritikus, Radu Macrinici, a nagy-
bányai színház művészeti vezetője és az 
Atelier fesztivál igazgatója, illetve Bicskei 
István, a pécsi Országos Színházi Fesztivál 
előadásválogatója és a Nagy József Jel szín-
házának tagja.

– Korábbi kollokviumokon, illetve a 
Figura egyéb hasonló kaliberű projektjein 
mindig nagy népszerűségnek örvendenek a 
különféle kísérő rendezvények. Az idei kol-
lokviumon mi várható, milyen kísérő ren-

dezvényen vehetnek részt a színházi szakem-
berek, illetve az egyszerű érdeklődők?

– Mindennap az előadások másnapján 
szakmai beszélgetések lesznek, amelyeket Ko-
vács Levente, a marosvásárhelyi színművésze-
ti egyetem volt dékánja, illetve Zsehránszky 
István kritikus – akinek a nevéhez fűződik a 
kollokvium újraindításának ötlete – fogják 
moderálni. Természetesen, mint eddigi kol-
lokviumokon is, az előadásokat követően kon-
certek lesznek, többek közt Cári Tibor színhá-
zi zenéi ből láthatunk, hallhatunk összeállítást, 
fellép a Bagossy Brothers, a Kistehén Minimal, 
Palya Bea és még sokan mások, zenés felolvasást 
tart a Szín-Kron csoport, válogatást láthatnak 
a Magma Kortárs Kiállítótér videóanyagából. 
Lesznek könyvbemutatók, többek közt Far-
kas Wellman Endre, Szőcs Géza, Sebestyén 
Rita és Kötő József könyveit mutatjuk be, de 
lesz állandó könyvvásár is. A rendezvény ide-
jén mindennap kiadjuk a Kolli-bacilus című 
kollokviumi újságot, amit Zsigmond Andrea 
vezetésével szerkesztenek a marosvásárhelyi és 
kolozsvári színházkritikus-hallgatók. De lesz 
kollokvium-rádió, ami interneten hallgatha-
tó, illetve a színház épületében, és naponta 15 
perces rövidfilmet készít Berszán György és 
Gergely Edit a történtekről, amit a színházban 
elhelyezett kivetítőkön lehet majd megnézni. 
A főleg színihallgatóknak szervezett worksho-
pokat Szabó Réka, a budapesti Tünet együttes 
vezetője és Bicskei István zsűritag tartja.

– Milyen egyéb újdonságok várhatók még 
az idei kollokvium alkalmából? 

– Az idei kollokvium újdonsága lesz az a 
kerekasztal-beszélgetés, amelyre színházigaz-
gatókat, a magyarországi színházi szövetsé-
gek elnökeit, valamint Szőcs Gézát, a magyar 
Nemzeti Erőforrások Minisztériumának ál-
lamtitkárát hívtuk meg. A „nulladik találkozó” 
fő célkitűzése megvitatni a határon túli magyar 
színházak szövetségének létrehozását. 

– Hány színházi szakembert látnak ven-
dégül, mekkora költségvetésből gazdálkodnak 
és kik támogatják a rendezvényt?

– A kollokvium tíz napján több mint hat-
száz színházi szakembert látunk vendégül. 
A rendezvény összköltségvetése meghaladja 
a 320 ezer lejt, jelentős összegekkel támogat 
az Etnikumközi Hivatal, a kulturális minisz-
térium, a Communitas Alapítvány, a Beth-
len Gábor Alap, Hargita Megye Tanácsa és 
Gyergyószentmiklós önkormányzata, vala-
mint számos vállalkozó. A szervezési munká-
latokban az Ifitéka ajánlotta fel a segítségét, il-
letve a Kolozsi Gábor vezette Szin-Kron nevű 
diákszínjátszó csoport.

rdély legnagyobb múlttal rendelkező, multikulturális színházi fesztiválja a ma kez-
dődő gyergyószentmiklósi rendezvénysorozat, ugyanis a Nemzetiségi Színházi 
Kollokviumot legelőször 1978-ban szervezték meg Sepsiszentgyörgyön. Ugyan-
itt 1980-ban és 1992-ben is megtartották a fesztivált. Majd tíz év után, 2001-ben 

Románia Kormányának Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala indítványozta a folytatást, és a fel-
kérésre a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház pozitívan válaszolt. Azóta a Kollokvium a 
Figuráé, Gyergyószentmiklósé. Kétévente rendezik meg, egyre színesedő programmal. 2005-ben 
például egyik jelentős újdonság volt, hogy az off-programban a főiskolások is előadásokkal sze-
repelnek. 2007-től már nemcsak fellépési lehetőséget biztosít a Kollokvium az egyetemistáknak, 
hanem workshopokon is részt vehetnek. Ugyancsak ettől az évtől a teatrológus hallgatók is 
meghívottjai a fesztiválnak, szemináriumokon vehetnek részt, tanáraik vezetésével. Az utób-
bi időben ők vállalták fel a fesztiválújság szerkesztését is, amely 2001 óta Fesztivál Függöny, 
Kollokvium illetve Kolli-bacilus néven látott napvilágot. A rendezvény ugyanakkor állásbörze 
a fiatalok számára, hiszen a különböző színházak igazgatói is jelen vannak a Kollokviumon, 
2007-től külön program a színházigazgatók találkozója. E szakmai fórum témái minden al-
kalommal aktuális színházi problémák. Idén IX. alkalommal szervezik meg, s bár 2001-től a 
Romániai Kisebbségi Színházak Kollokviuma nevet viselte, a meghívottak körének bővülése is 
indokolta, hogy visszakapja eredeti megnevezését: Nemzetiségi Színházi Kollokvium. 

Kis kollokvium-történet
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