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Előszeretettel játszik a szórványvidéken élő magyar közösségeknek a nagyváradi MM Pódium Színház

Küldetéses munka vándortársulatként

A nagyváradi MM Pódium 
Színház státusa különle-
ges: a kezdetek vándor-

társulatainak szellemében ke-
resik fel a közelebbi és távolab-
bi vidékeket, elmennek minden-
hová, ahová hívják őket, jó ideje 
pedig egyre gyakoribb a vissza-
hívás: ismerik a csapatot, tudják, 
minőségi szórakozást biztosíta-
nak. És tudják, hogy nem szab-
ják meg a minimális nézőszá-
mot, nem az a céljuk, hogy ke-
vés erőfeszítéssel jól megszedjék 

magukat. Vagy ahogy Molnár Jú-
lia színművésznő, a csapat egyik 
alapembere (portrénkon) mond-
ja: tudják, hogy egy-két ember-
nek ugyanúgy teljes szívvel ját-
szanak, mintha százával jönnek.

Soha nem „dobják” a műsort

„Vagyis mi soha nem „dobjuk” a 
műsort, mert azt a közönség egy-
részt rögtön megérzi, másrészt 
többször nem hívnak. A legna-
gyobb élményeink a szórvány-
településeken vannak, ahol so-
kan a hétköznapokban már nem 
is beszélnek magyarul, de a fa-
lunapokon, szüreti bálokon vagy 
egyéb helyi eseményeken apraja-
nagyja szép népviseletbe öltözve 
jelenik meg, áhítattal együtt éne-
kelnek velünk, a műsor végén pe-
dig büszkén mesélik, hogy még 
gyerekkorukban, a nagymamá-
juktól hallották ezeket a dalokat” 
– osztotta meg velünk tapaszta-
latait Molnár Júlia. A szervezést 
Meleg Attila, a csapat „atyames-
tere” (portrénkon) irányítja, a 
hosszú évek alatt kialakult helyi 
szervezők segítségével. Elmond-
ta nem lehet általánosítani, mert 
van, ahol a magyar polgármes-
ter szól az embereknek, máshol 
a helyi RMDSZ-vezető, ugyanak-
kor szinte mindenütt nagy-nagy 
lelkesedéssel kapcsolódnak be 
a tanerők is az eseményrende-
zésbe. Példaként említik az Arad 
megyei Fazekasvarsándot, ahol a 
szüreti bált mintaértékűen szer-
vezték meg a tanítók, majdnem 
önerőből: ők díszítik fel az is-
kolatermeket szőlővel, papriká-
val, irányítják a több faluból ösz-
szejött tánccsoportot és fogadják 
az eseményre érkező, szép ma-
gyar népviseletbe öltözötteket. 
A Kolozs megyei Magyarvalkó 
sajátossága pedig, hogy az on-
nan elszármazott vállalkozók 

adják össze a támogatási össze-
get, hogy az egész falu lakossága 
ünnepelhessen.

A művészek véleménye sze-
rint mostanra már egyértelmű-
en kialakult az igényes szórako-
zás előnyben részesítése a talán 
ismertebb nevű, de néhány slá-
geres és elsősorban a nagy bevé-
telre hajtó sztárocskákkal szem-
ben. Nem ritka az sem, hogy szí-
vesen szerepeltetik a saját tehet-
ségeiket: sok helyen van nagyon 
jó gyermek- és ifjúsági tánccso-
port, asszonykórus vagy férfi elő-
adócsoport. Nagyon kreatív öt-
letek is születnek, a Nyírség-
ben például nemrég lóvontatású 
ekék szántóversenyét rendezték 
meg, ahová nemcsak a környe-
ző tanyavilágból, de a Székely-
földről, sőt a csángók közül is jöt-
tek, versenyszerűen bemutatni a 
régi aratást, majd pedig – ki-ki a 
saját népviseletében – önfeledten 
megünnepelni ezt a nagy együtt-
létet. Vagy Tuzsérban, a Lónyay-
kastélyban a jó műsor ráadása 
egy első világháborús kiállítás 
volt, a száz évvel ezelőtt harco-
lóktól maradt, utódok által össze-
gyűjtött emlékekből.

Amióta az MM Pódium Szín-
ház ezt a küldetéses munkáját 
végzi, konkrét eredmények is 
érezhetők: van olyan vidék, ahol 
kezdetben tíznél alig többen je-
lentek meg az előadásukon, most 
telt házas termekben játszanak. 
Egyre többen jönnek, s hogy ne 
maradjanak ülőhely nélkül, Kis-
iratoson például szokás az ösz-
szecsukható széket magukkal 
hozni. Ehhez Molnár Júlia még 
azt is hozzáfűzi, hogy őt mindig 
meghatja az is, amikor látja a sa-
ját kiskertjükből szedett nagy 
csokor virágokkal érkezni az ér-
deklődőket. A műsorkínálatuk-
ra vonatkozó kérdésemre Meleg 
Attila elmondta, hogy most már 
bérletben is gondolkodhatnak, 
ami elsősorban nem számuk-

ra, hanem a közönség számá-
ra előnyös. Egy népszínművet, a 
Karády-műsort és A Liget címen 
egy zenés összeállítást kínálná-
nak, amely a Népligetben játszó-
dik, hisz a hajdanvolt ottani szó-
rakozás népszerű kupléit tartal-
mazza majd. Állandó segítőjüket, 
Nemlaha Györgyöt kérték meg a 
dalok összeállítására és Kemény 
Henrik emlékének ajánlják, aki 
elsőként emelte a bábjátékot igé-

nyes szórakoztatói szintre, és 
akit a mesterbábos Meleg Atti-
la mentorának tekint. A szerve-
zésbe besegít a Bihar megyei hu-
szonnégy magyar polgármester, 
illetve Grimm András, aki a szór-
ványért felel. Ő szervezte például 
Dernán az Érchegységi Magyar 
Napokat és a Dél-bihari Magyar 
Napokat. Ilyenkor meghívják az 

elszármazottakat, akik nagyon 
szívesen jönnek, Bihar megyében 
csakúgy, mint Arad megyében. 
Borosjenő példaértékű, mivel 
Mészáros Dávid RMDSZ-elnök 
kb. nyolc településről verbuvál-
ja a közönséget: ha összejön har-
minc ember, az már ok a büszke-
ségre. A bélfenyéri egyház mel-
lett működő gyermekotthonból is 
hozza a gyerekeket, a változás e 
téren is beszédes: húsz éve, az el-
ső ottani turnéjuk egyhetes volt, 
kb. 15 gyermekelőadással, most 
három nap alatt tartanak nyolc-
kilenc előadást.

Megfelelő tálalás, újratöltés

A műsorválasztással kapcsolat-
ban még azt hangsúlyozta a ren-
dezőként is ismert Meleg Atti-
la, hogy a színvonal megtartá-
sa érdekében igyekeznek min-
dig becsempészni a szórakoz-
tatás klasszikusainak a műve-
iből. „Jó darázsfészekbe nyúl-
tunk, mivel a 20. század elejé-
nek szórakoztató ipara igazán 
nívós volt. Jól összeilleszthető 
a népies kultúra hagyománya a 
városi szórakozással, de tény, 
hogy a megfelelő tálalás is szá-
mít. Sok mindent kezdenek elfe-
lejteni és szükség van az újratöl-
tésre” – vélekedett a társulatve-
zető. Legújabb műsoruk egy bé-
késcsabai szerző, Kurucz Mi-
hály átdolgozása, Csuba Ferke 
címen a csökmői sárkányhúzás 
története. A címszereplő Kádas 

Ferenc, a csapat fiatal tagja, aki-
nek az együttműködésük alat-
ti fejlődése igazán látványosnak 
mondható. Amúgy fontosnak 
tartják a gyerekelőadásokat, hi-
szen ha a fiatalok zsenge kor-
ban nem szokják meg az igénye-
sebb kultúrát, később már nehe-
zebb lesz behozni az előadás-
ra őket. Az MM Pódium Színház 

művészei a helybeli tanerők fon-
tos szerepének hangsúlyozása 
mellett külön kiemelik például 
Kasza Ida tanárnőt Érselindről, 
akinek tanítványai a szó szo-
ros értelmében szomjúhozzák 
a kultúrát. De a Kolozs megyei 
Aranyosgyéresen is egy-egy ki-
szállásuk legalább két bábelő-
adás és egy felnőtt műsor, mert 

meg is fogalmazták: nem akar-
ják, hogy az ott élő magyarok el-
felejtsék az értékeinket. És van 
olyan példa is, hogy Zilahon a 
polgármesteri hivatal tiszta ro-
mán vezetése pénzt különített el 
magyar előadásokra.

„Se panaszkodni, se dicse-
kedni nem akarok, de most ott 
tartunk, hogy a bevételeinkből 
havonta két karitatív előadást 
tarthatunk. Az utánpótlás mi-
att aggódunk egy kicsit, ám so-
kat teszünk azért, hogy ne le-
gyen probléma. Bátran elmond-
hatom, hogy az alagút végén pis-
lákol valami, igenis vannak kul-
túrigényű fiatalok. Volt olyan, 
aki például önként kérezkedett 
be az előadásra, mi pedig ennek 
kapcsán arra kérnénk a szülő-
ket, hogy ne akadályozzák a fi-
atalok látókörének, tudásának 
a tágulását, ne szabjanak gátat 
kultúréhségüknek” – nyilatkozta 
lapunknak Meleg Attila.

MOLNÁR JUDIT

Szórványtelepülésen szerzik legszebb élménye-

iket és tapasztalataikat a nagyváradi MM Pódi-

um Színház művészei, akiket visszavárnak Er-

dély számos magyarlakta vidékén. A társulat im-

már bérletrendszerben is gondolkodhat.

Molnár Júlia és Meleg Attila egy-két embernek ugyanúgy teljes szívvel játszik, mint száznak

Húsz éve, az első ottani turnéjuk egyhetes volt, 
kb. 15 gyermekelőadással, most három nap alatt 
tartanak nyolc-kilenc előadást.

Megújult az erdélyi műkedvelő 
színjátszóknak szóló honlap
Megújult arculattal folytatja munkáját az Erdélyi Magyar Műkedve-
lő Színjátszók honlapja, az E-színjátszó. A 2009-ben indult kezde-
ményezés idén ősszel új internetes oldalra költözött, hogy itt folytat-
hassa tovább társadalomépítő és -segítő munkáját – írták közlemé-
nyükben a honlap működtetői. Mint fogalmaznak, az E-színjátszó cél-
ja, hogy összegyűjtse az erdélyi magyar műkedvelő színjátszás aktu-
ális híreit, számbavegye a működő csoportokat, ismertesse munká-
jukat, belföldi és külföldi fellépési lehetőségekről tudósítson. Erdély-
ben nagy hagyománya és gazdag jelene van napjainkban is a műked-
velő színjátszásnak, de a magukat országos fesztiválnak tituláló ta-
lálkozók is inkább regionálisak, és nincs vagy csak minimális a kom-
munikáció a fesztiválok, színjátszós rendezvények között. Az ilyen 
egymásmellettiségek feloldását tűzte ki céljául a honlap, mindemel-
lett pedig arra is hangsúlyt próbál fektetni, hogy az erdélyi színját-
szók megismerkedjenek a Kárpát-medence más, főként magyar 
színjátszó csoportjaival és rendezvényeivel. Az oldal 2009-ben az-
zal a céllal jött létre, hogy az erdélyi magyar műkedvelő színjátszók 
fórumává váljon, lehetőséget nyújtson számukra egymás munkájá-
nak megismerésére, népszerűsítésére és a közös kommunikációra. 
Ezek a célok éltetik az új honlapot (https://eszinjatszo.wixsite.com/
eszinjatszo), valamint a megújult Facebook-oldalt is. A honlap és 
Facebook-oldal akkor tölti be igazán szerepét, ha az erdélyi műked-
velő színjátszócsoport-vezetők és csoporttagok magukénak érzik: el-
küldik új bemutatójuk hírét, tudósítanak mindenről, ami általuk, velük 
történik és élő kapcsolatot tartanak fenn az oldal szerkesztőivel.




