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Egy család két szemben álló 
sarjának konfl iktusát és az 
abból adódó sorstragédiát mu-
tatja be a nagyváradi Szigligeti 
Színház Romániában először 
műsorra tűzött előadása. A 
Schroff enstein családot márci-
us 6-án láthatja a közönség.

 » B. L. J.

H einrich von Kleist A Schroff en-
stein család című színmű-
vének országos premierjére 

készül a Szigligeti Színház: a magyar 
nyelvterületen ritkán játszott, Romá-
niában először műsorra tűzött előa-
dást március 6-án, pénteken mutatja 
be a nagyváradi teátrum Kovács D. 
Dániel Junior Prima díjas rendező 
színrevitelében.

Czvikker Katalin főigazgató el-
mondta, nagy öröm számára, hogy 
olyan fi atal alkotókkal dolgozhat 
a társulat, akik ifj ú koruk ellenére 
már jelentős munkákat tudnak fel-
mutatni. Novák Eszter művészeti 
vezető hozzátette, hosszas egyez-
tetés előzte meg a produkciót, és 
büszke arra, hogy a Szigligeti Szín-
ház az első olyan határon túli teát-
rum, amelyben a pécsi születéstű 
Kovács D. Dániel dolgozik – olvas-
ható a színház szerkesztőségünk-
höz eljuttatott közleményében.

A Schroff enstein család – más for-
dításokban: A bosszú – egy család 
két szemben álló sarjának konfl ik-

A NAGYVÁRADI TEÁTRUM A MAGYAR NYELVTERÜLETEN RITKÁN JÁTSZOTT DARABOT VISZ SZÍNRE MÁRCIUS ELEJÉN

Országos premier a Szigligeti Színházban

Előkészületek. Kovács D. Dániel (előtérben) A Schroff enstein család című darab olvasópróbáján

 » A Schroff en-
stein család a 
német szerző 
teljes életművét 
tekintve különle-
ges alkotás. Bár 
romantikus drá-
máról van szó, a 
cselekmény a ma 
emberéhez is tud 
szólni.

tusát és az abból adódó sorstragédiát 
mutatja be. A szöveg tulajdonképpen 
a shakespeare-i szöveghagyományt 
értelmezi újra, hiszen akárcsak a Ró-
meó és Júliában, a háborúskodásig 
fajuló konfl iktus áldozatául esnek a 
szerelmesek.

„A Schroff enstein családban azon-
kívül, hogy a történet alapját az az 
archetipikus helyzet adja, hogy az 
új generáció megpróbál megsza-
badulni a régiek terhétől, az igaz-
ságkeresés természetéről is többet 
tudhatunk meg” – mondta Kovács 
D. Dániel rendező a készülődő 
előadásról. Hozzátette, egy olyan 
világban, ahol ugyanarról a hírről 
két különböző hírportálon vagy új-
ságban homlokegyenest mást írnak 
vagy mondanak, A Schroff enstein 

család tud arról is szólni, hogy ha 
valaki elfogultan, hevületből, in-
dulatból akarja az igazságot meg-
találni, annak milyen torz követ-
kezményei lesznek.

A Schroff enstein család a német 
szerző teljes életművét tekintve kü-
lönleges alkotás. „A szerző levelezé-
seiben fércműként említi saját művét, 
amelyet részint a Rómeó és Júlia-tör-
ténetek, részint a lovagdrámák frics-
kájaként lehet olvasni. Az irodalom-
történet emlékezetében fennmaradt 
egy anekdota, amely szerint, amikor 
Kleist először olvasta fel barátainak 
A Schroff enstein családot, az utolsó 
felvonásnál le kellett állnia, mert fék-
telen nevetés tört ki. Az író maga is 
röhögött, nem tudta komolyan venni, 
amit írt” – fogalmazott a rendező. Az 

előadás látványáról Horváth Jenny 
díszlet- és jelmeztervező elmondta, 
a díszlet egyszerre kell hogy ele-
get tegyen a sokhelyszínes dráma 
megjelenítésének, ugyanakkor, 
nagy kihívás, hogy egy lovagdrá-
ma eszközeit jelenítse meg kortárs 
színpadon. Biró Bence dramaturg, 
illetve Bartha Márk sound designer 
(hangzástervező) megjegyezte, bár 
egy romantikus drámáról van szó, a 
cselekmény a ma emberéhez is tud 
szólni.

A produkció szervesen illeszke-
dik a Szigligeti Színház azon cél-
kitűzésébe, hogy minél több ifj ú 
alkotó számára teremtse meg a 
bemutatkozási lehetőséget, s mint-
egy folytatja a tavaly, A szentivánéji 
álom című előadással megkezdett 
sorozatot, amelyben klasszikus szín-
műveket visznek színre a magyar 
színházművészet pályakezdő és fi a-
tal tehetségei.

Kovács D. Dániel Székely Gábor és 
Bodó Viktor rendezői osztályában 
végzett a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemen 2015-ben. Az egyetem 
elvégzése után a magyar színházi 
élet legkiemelkedőbb műhelyeiben 
dolgozott, így például a Vígszínház-
ban, a Katona József Színházban, az 
Örkény Színházban. Mindezek mel-
lett kiemelkedő alkotója a független 
színházi szcénának is, 2019-ben több 
fi atal rendezővel együtt megalakítot-
ták a Narratíva Produkció független 
színházat. 2015-ben Junior Prima díjat 
kapott, ugyanakkor a legígéretesebb 
pályakezdő díját is elnyerte.
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 » KRÓNIKA

Harag György (1925–1985), a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház 

egykori főrendezője, az erdélyi, a ma-
gyarországi és a román színházmű-
vészet és színháztörténet korszakos 
művésze tiszteletére emlékévet szer-
vez a Magyar Művészeti Akadémia 
(MMA). Az idén induló összművésze-
ti rendezvénysorozaton megidézik a 
kiváló erdélyi színházi rendező életét 
és színháztörténeti jelentőségű mun-
kásságát – hangsúlyozta Kucsera 
Tamás Gergely, az MMA főtitkára az 
emlékévet bemutató tegnapi buda-
pesti sajtótájékoztatón. A program-
sorozat keretében az egész életművet 
feltáró vándorkiállítást és diákszín-
játszó szemlét szerveznek. Az MMA 
Kiadó gondozásában tavasszal két 
kötet is megjelenik Harag György 
életéről és munkásságáról, de doku-
mentumfi lm is készül a színházi élet 
meghatározó alakjáról – tette hozzá 
az MMA főtitkára.

A vándorkiállítás több mint 40 tab-
lón, mintegy 200 fotón keresztül mu-
tatja be a rendező életművét. A tárlat 
hét helyszínen lesz látható, az első 
állomás Gyula lesz, ahol március 26-
án nyílik meg a tárlat, majd Szatmár-
németi, Marosvásárhely, Kolozsvár, 
Budapest és Szabadka következik, az 
utolsó helyszín pedig Bukarest lesz 
jövő márciusban.

Kucsera Tamás Gergely felidézte, 
az emlékévhez kötődően meghívá-
sos pályázatot hirdetett az MMA 
középiskolás színjátszó köröknek. 
A bírálóbizottság a pályaművekből 
tíz előadást választott ki, amelyet 
március 27-én és 28-án mutatnak 
be a Gyulai Várszínház kamarater-
mében szakmai zsűri előtt. Az első 
helyezett pénzjutalomban részesül 
és a nagyközönségnek is bemutat-
hatja előadását a Gyulai Várszín-
ház idei összművészeti fesztiválján. 
Az első három helyezett fellépési 
lehetőséget kap idén novemberben 
a Pesti Vigadó Sinkovits Imre-szín-
padán a Harag György-vándorkiál-
lítás budapesti megnyitójához kap-
csolódva.

Az MMA Kiadó gondozásában 
Egy Európai Kolozsváron – Harag 
György színháza címmel jelenik 
meg kétkötetes könyv. Az első kö-
tetben a vándorkiállítás szöveg- és 
képanyaga, a második kötetben 
pedig Harag György-írások, inter-
júk, kritikák és publikációk szere-
pelnek. Az első kötetet április 22-én 
mutatják be Szatmárnémetiben, a 
második kötet bemutatója május 
21-én lesz Marosvásárhelyen.

Kucsera Tamás Gergely kiemelte, 
az MMA portréfilm-sorozatának ke-
retében készülő dokumentumfilm-
ben a korabeli előadás-felvételek, 
archív anyagok mellett pályatársak 

visszaemlékezéseiből kaphatnak 
képet a nézők a rendező munka-
módszeréről, színházi mindennap-
jairól és emberségéről.

Kiss-B. Attila operaénekes, az 
MMA elnökségi tagja felidézte, 
színházi pályafutása több mint 
negyven évvel ezelőtt ifjú tömeg-
szereplőként a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházból, Harag György 
színházából indult, ami megha-
tározta további életútját. Harag 
György tökéletesen működő társu-
latot vezetett olyan művészek köz-
reműködésével mint Sebők Klára, 
Péterffy Gyula, Héjja Sándor vagy 
Vadász Zoltán – mutatott rá az ope-
raénekes. Hozzátette, Harag György 
Sepsiszentgyörgyön, Szatmárné-
metiben és Marosvásárhelyen is 
dolgozott. „Úgy tudta inspirálni a 
művészeket, hogy mindenki felül-
múlta saját magát” – hangsúlyozta 
Kiss-B. Attila.

Lukács Sándor Kossuth-díjas szí-
nész Harag Györgyre emlékezve el-
mondta, 42 évvel ezelőtt, 1978-ban 
pályakezdő színészként dolgozott 
együtt a rendezővel Székely János 
Caligula helytartója című darabjá-
ban. „Integráló személyiség volt, 
aki mindenkiből a legjobbat hozta 
ki, őszinte és baráti hangot ütött 
meg mindenkivel, miközben művé-
szi mélységet hozott létre a színpa-
don” – fogalmazott Lukács Sándor.

Emlékév indul Harag György rendező tiszteletére

 » „Integráló 
személyiség volt, 
aki mindenkiből 
a legjobbat hozta 
ki, őszinte és ba-
ráti hangot ütött 
meg mindenkivel, 
miközben művészi 
mélységet hozott 
létre a színpadon” 
– fogalmazott Lu-
kács Sándor Kos-
suth-díjas színész 
Harag Györgyre 
emlékezve.

Marosvásárhelyi 
alkotókat díjaztak

Székely Csaba, Schwechtje Mihály, 
valamint Török-Illyés Orsolya és 

Hajdu Szabolcs nyerte el a Kortárs Ma-
gyar Dráma díjat ebben az évben. Az 
elismerést Radnóti Zsuzsa Kossuth-dí-
jas dramaturg, Örkény István özvegye, 
életművének gondozója alapította 
Kossuth-díjának juttatásából – hang-
zott el a Budapesten tartott keddi dí-
játadón. Radnóti Zsuzsa elmondta: az 
elismerést Székely Csaba 10 című drá-
májáért, Schwechtje Mihály Az örök-
ség című színdarabjáért, Török-Illyés 
Orsolya és Hajdu Szabolcs az Obiec-
tiva Theodora – Részletek egy erdélyi 
színésznő lehallgatási dossziéjából 
című hangjátékáért nyerte el. Székely 
Csaba marosvásárhelyi drámaíró 10 
című színdarabját a tízparancsolat 
ihlette. Tíz magányos ember történetét 
meséli el úgy, hogy lassan tárulnak fel 
egymás sorsát keresztező életútjaik. 
Schwechtje Mihály darabjában egy 
külföldről hazatérő gyerekorvos azzal 
szembesül, hogy egykori gyerekorvos 
anyjának körzetében a hagyományos 
értékek érvénytelenek.

Az ugyancsak Marosvásárhelyen 
született Török-Illyés Orsolya színész-
nő és Hajdu Szabolcs magyarországi 
fi lmrendező Obiectiva Theodora című 
hangjátékában az 1970-es és 1980-as 
évek ikonikus erdélyi magyar színész-
nőjének, Illyés Kingának (Török-Illyés 
Orsolya édesanyjának) az életébe 
hallgathat bele a közönség. 




