
9Krónika  2017. június 19., hétfőKULTÚRA

Öt romániai magyar társulat kezdeményezésére megalakult a hétvégén a Magyar Színházi Szövetség (Maszin)

Teátrumok kötöttek szövetséget

Megalakult a romániai ma-
gyar színházi szövetség 
a hétvégén – jelentették 

be a kezdeményezők a temesvá-
ri Csiky Gergely Állami Magyar 
Színházban tartott sajtótájékoz-
tatón. A Magyar Színházi Szö-
vetség (Maszin) létrehozását öt 
színház képviselője kezdemé-
nyezte: Balázs Attila, a temes-
vári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház igazgatója (a szö-
vetség elnöke), Bessenyei Gedő 
István, a szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György Tár-
sulatának művészeti igazgató-
ja (ügyvezető elnök), Tapasztó 
Ernő, az Aradi Kamaraszínház 
igazgatója (belkapcsolatokért 
felelős alelnök), Nagy Pál, a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-

dor Színház igazgatója (kül-
kapcsolatokért felelős alelnök), 
Czvikker Katalin, a nagyvára-
di Szigligeti Színház főigazga-
tója (titkár) – olvasható a szö-
vetség közelményében. A szer-
vezet megalapításának alapve-
tő célja, hogy keretet biztosítson 
a színházak szakmai együttmű-
ködésének, közös terveik meg-
valósításának, érdekeik képvi-
seletének, illetve az intézmé-
nyeiket együttesen érintő prob-
lémák megoldáskeresésének. 
Terveik között szerepel a szín-
házak művész személyzetének 
támogatása, közös programok 
és események – színészbörzék, 
workshopok, előadáscserék – 
szervezése, fiatalok, pályakez-
dők, illetve idős művészek támo-

gatása juttatások, díjak, ösztön-
díjak formájában. 2017 őszétől 
szakmai együttműködési prog-
ram indul a Magyar Színház-
technikai Szövetséggel, amely-
nek keretében három alkalom-
mal 2-3 napos workshopokat 
szerveznek Nagyváradon a szín-
házak technikai személyzete 

számára. Hosszabb távon szín-
házi találkozó megszervezé-
sét, közös workshopok és pro-
dukciók létrehozását is terve-
zik. Az alapítók fontosnak tart-
ják kijelenteni, hogy ez a szövet-
ség nem fedi le a teljes erdélyi 
színházi szakmát, a Maszin je-
len pillanatban kizárólag ennek 

az öt színháznak a szövetségét 
jelenti, amely ugyanakkor nyi-
tott más professzionális színhá-
zi intézmények és társulatok fe-
lé is. A Maszin hamarosan önál-
ló arculattal és saját honlappal is 
jelentkezik.
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Balázs Attila, Bessenyei Gedő István, Czvikker Katalin és Nagy Pál a temesvári sajtótájékoztatón

A hittől a kételyig és lázadásig – Sütő Andrásra emlékeztek Marosvásárhelyen
A Sütő András Baráti Társaság és 
Magyarország csíkszeredai fő-
konzulátusa koszorúzással és 
előadással egybekötött megemlé-
kezést szervezett Sütő András 90-
ik születésnapja évfordulóján Ma-
rosvásárhelyen, illetve szülőfa-
lujában, Pusztakamaráson a hét-
végén. Az író életművéről Markó 
Béla értekezett, Sütő műveiből 
Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina 
mutatott be előadást. A 2006-ban 
elhunyt Kossuth- és Herder-díjas 
írónak a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben lévő  sírja meg-
koszorúzásával kezdődött a meg-
emlékezés, amely az Ariel Ifjúsá-
gi és Gyermekszínházban a Sü-
tő-életmű értékelésével, illetve a 
művekből készült összeállítással 
folytatódott. „Bármennyire is le 
akartuk rázni magunkról az ak-

tuális társadalmi problémákra 
választ kereső irodalom nyűgét, 
nem tagadhattuk, hogy Sütő a 60–
70-es években az Anyám köny-
nyű álmot ígér megírásától kezdve 
már folyamatosan ezzel a dilem-
mával szembesített minket, arra 
figyelmeztetett, hogy – Illyés Gyu-
la szavaival – nem menekülhe-
tünk a nyomasztó, nyomorító va-
lóság elől” – hangsúlyozta Sütőről 
szóló értekezésében Markó Béla.

A „külső vezér” és a „belső 
vezér”

Mint mondta, a Sütő-drámák 
azért voltak rendkívül fontosak, 
mert bennük a „külső vezér”, ne-
vezhető akár törvénynek vagy 
akár császárnak is – mint az Egy 
lócsiszár virágvasárnapjában –, 

szembesült a „belső vezérrel”, 
ami igazságnak vagy szeretet-
nek is nevezhető. Markó rámu-
tatott, sokféle aktualitást ki le-
hetett hallani abban az időben a 
Sütő műveiből, amelyek alapjá-
ban véve azt a folyamatot írták le, 
ahogy a forradalom, illetve a for-
radalomnak hitt változás felfalja 
a saját gyermekeit. „A törvényből 
való kiábrándulás és a lázadás 
drámái ezek” – mondta Markó. 
Úgy fogalmazott, érdemes lenne 
újraolvasni az írót, akinek annak 
idején valóságos kultusza volt az 
erdélyi és magyarországi olva-
sók körében, manapság viszont 
túl keveset beszélünk róla, mert 
elhittük, hogy a Kohlhaas Mihá-
lyéhoz hasonló, gyötrődő, foko-
zatos szembefordulása a kom-
munista rendszerrel mára már 

időszerűségét vesztette, akár-
csak maga a kommunista dikta-
túra. „Elmúlt a zsarnokság, idő-
szerűtlenné vált Sütő moralizáló 
életműve – mondhatnánk. De va-
lóban elmúlt a zsarnokság, vagy 
csak meghúzódott egy időre a 
mai, látszólag nyitott társadalom 
sötét, nedves pincéjében, és is-
mét ki-kijön a napvilágra? Mert 
elég csak szétnézni, hogy mi tör-
ténik például Marosvásárhelyen 
a római katolikus gimnázium-
mal, az orvosi és gyógyszerésze-
ti egyetemmel vagy a kétnyelvű 
feliratokkal, és rá kell jönni, hogy 
Nagelschmidt és Kohlhaas Mi-
hály vitája nem ért véget” – fogal-
mazott Markó Béla.

Az aktualitás kényszere

Az előadó kitért arra is, hogy ami 
aktuális irodalomként fontos volt 
évtizedekkel ezelőtt, az kultu-
rális okokból ismét fontos lehet. 
„Vajon mi az oka, hogy közben 
majdnem megfeledkeztünk Sü-
tő Andrásról még mi, marosvá-
sárhelyiek is? És most nemcsak 
az 1990-es áldozatvállalására 
gondolok, holott azt sem szabad-
na elfelejteni – bár természete-
sen nem írói, hanem emberi pél-
da lehet” – fejtette ki Markó. Mint 
mondta, rendkívül fontos az ak-
kori életminta, ugyanakkor azt 
is meg kell kérdezni, vajon tény-
leg megkopott-e maga az életmű, 
amint azt az őt övező hallgatás-
ból vélhetnénk. „Nem egyforma 
intenzitású minden írása Sütő-
nek sem, akárcsak legközelebbi 
irodalmi felmenőjének, Tamási 
Áronnak, vannak szépen megírt, 
de az egykori korstílussal és po-
litikai aktualitással együtt mú-
ló szövegei. Amiképpen nevetsé-

ges lenne idejétmúltnak tekinte-
ni a görög drámákat vagy netán a 
Bánk bánt, úgyanúgy változatla-
nul helye van ma is életünkben a 
jog és az erkölcs, a törvénytiszte-
let és az igazságérzet szembesí-
tésének, mert ugyanúgy válasz-
tanunk kell időről időre. Az iro-
dalomnak természetesen nem 
az a célja, hogy ezeket a társa-
dalomfilozófiai kérdéseket meg-
fogalmazza, vagy közérdek és 
magánérdek szétválásának okait 
kutassa, az se, hogy az etnikai jo-
gokért folytatott küzdelmünkhöz 
muníciót szolgáltasson. Amit az 
író tehet: leírni és továbbadni az 
ezekből a konfliktusokból eredő 
emberi szenvedést – ezért hite-
les számunkra Sütő életműve” – 
mondta az előadó. A megemléke-
zésen elhangzott, megszenvedett 
életpálya a Sütő Andrásé, egy er-
délyi alkotó értelmiséginek a hit-
től a kételyig, majd a lázadásig ju-
tó fejlődéstörténete, amelynek je-
lentős állomása az Egy lócsiszár 
virágvasárnapja, a Csillag a mág-
lyán című dráma, amely minden 
látszat ellenére nem a halálról, 
hanem az igazságról, a hatalom-
ról, a lázadásról és a reményről 
szól. „Ezeket a drámákat újra-
olvasva rá kell jönnünk ismétel-
ten, hogy igazi irodalom nem ab-
ból születik, hogy az író letagadja 
az aktualitás kényszerét, hanem 
éppen ellenkezőleg, hogy ha van 
bátorsága bevallani, hogy ettől a 
kényszertől nem szabadul. Sütő 
András legjobb műveinek idősze-
rűségét paradox módon az adja, 
hogy sok-sok évvel ezelőtt, ami-
kor napvilágot láttak, akkor szin-
tén az időszerűségből táplálkoz-
tak” – fogalmazott Markó Béla.

ANTAL ERIKA
A 90 éve született Sütő András sírjánál koszorúztak a marosvásárhelyi református temetőben
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