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A NAGYVÁRADI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ KAPTA A LEGJOBB ELŐADÁSÉRT JÁRÓ ELISMERÉST A HATÁRON TÚLI TEÁTRUMI FESZTIVÁLON

Erdélyi díjazottak a kisvárdai színházi szemlén
A marosvásárhelyi, nagyvá-
radi, kolozsvári és szatmár-
németi magyar színház is 
több díjjal tért haza a hétvé-
gén a Magyar Színházak 32. 
Kisvárdai Fesztiváljáról.

 » KRÓNIKA

Á tadták a Magyar Színhá-
zak 32. Kisvárdai Fesz-
tiváljának díjait: Kárp 

György, a marosvásárhelyi Spect-
rum Színház színésze és Bo-
ráros Imre, a Komáromi Jókai 
Színház örökös tagja életműdíj-
ban részesült. A két színésznek 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által felkért, háromtagú 
szakmai bizottság (Nyakó Béla 
fesztiváligazgató, Balog Tibor 
dramaturg, színikritikus, a fesz-
tivál művészeti tanácsadója; 
Pataki András rendező) adomá-
nyozta az életműdíjat – közöl-
ték a szervezők szombaton az 
MTI-vel. Az öttagú szakmai zsű-
ri (Gulyás Gábor esztéta; Kozma 
András dramaturg, Naszlady 
Éva rendező, a zsűri elnöke; 
Mészáros Blanka színész, Szta-
renki Pál színész, rendező) 
döntése alapján színészi nagy-
díjban részesült Farkas Ibolya a 
Római karnevál című darabban 
nyújtott alakításáért.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának Fődíját a leg-
jobb előadásért a nagyváradi 
Szigligeti Színház Lila ákác 
című előadása érdemelte ki, 
míg a kiváló társulati munkáért 
járó elismerést megosztva kapta 
a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Színház Gusztáv a hibás minde-
nért című előadásáért, valamint 
a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata a Rasz-
putyinért.

Árkosi Árpád kapta a legjobb 
rendezés díját a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház és a Gyulai 

Várszínház közös produkciójá-
ért, a Feleségem története című 
darab létrehozásáért. Béres Már-
ta, az Újvidéki Színház Anna Ka-
renina című darabjában nyújtott 
alakítása elismerésként kapta a 
legjobb női főszereplőnek járó 
elismerést.

A legjobb férfi  főszereplő dí-
ját megosztva kapta Sebestyén 
Aba (A nép ellensége, Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata), va-
lamint Rappert-Vencz Gábor 
(Raszputyin, Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György 
Társulata).

A legjobb női mellékszereplő 
díját megosztva kapta Horváth 
Zsuzsa (Peer Gynt, a Soproni 
Petőfi  Színház és a Csallóközi 
Csavar Színház közös produk-
ciója) és Moldován Orsolya 
(A nép ellensége, marosvásár-
helyi Tompa Miklós Társulat). 
A legjobb férfi  mellékszereplő 
Henn János (A nép ellensége, 
marosvásárhelyi Tompa Miklós 
Társulat) lett. A legígéretesebb 
tehetségnek járó Teplánszky-dí-
jat Román Eszter (Lila ákác, 
nagyváradi Szigligeti Színház) 
vehette át.

Kisvárda polgármesterének 
díját Imre Éva kapta (Pornó – 
Feleségem története, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház 
és a Gyulai Várszínház közös 
produkciója). A Magyar Szín-
házak 32. Kisvárdai Fesztiválját 
augusztus 21. és 29. között ren-
dezték meg. A versenyprogram 
előadásait Balogh Tibor drama-
turg, a fesztivál művészeti ta-
nácsadója válogatta.
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Az önálló magyar társulat lét-
rehozását kezdeményező 

Kolozsvári Magyar Bábszínház 
(KOMAB) csoport közleményben 
reagált a kolozsvári Puck Báb-
színház igazgatója, Mureşan Pet-
ran Emanuiel Simion, valamint 
Varga Ibolya, a magyar tagozat 
vezetője keddi sajtótájékozta-
tóján elhangzottakra. Petran és 
Varga a KOMAB-osok, Urmánczi 
Jenő bábszínész és Vadas Lász-
ló színházi rendező vádjaira re-
agált, azt hangoztatva többek 
közt, hogy nem éri diszkrimi-
náció a Puck magyar társulatát. 
A bábszínház vezetősége csütör-
tökön bejelentette, az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács-
hoz (CNCD) fordult, hogy vizsgál-
ja ki az intézményt ért vádakat, 
miszerint a Puck bábszínházban 
hátrányos megkülönböztetés éri 
a magyar tagozatot.

A KOMAB közleményében töb-
bek közt az szerepel, elutasítják, 
hogy a magyar társulat ügyét 
RMDSZ-es akcióként bélyegez-
zék meg. „Elfogadhatatlan, hogy 
Mureşan Petran Emanuiel Si-
mion és Varga Ibolya az RMDSZ 
politikai stratégiájává zülleszti 
a PUCK Bábszínház magyar ta-
gozatának ügyét. A Kolozsvári 
Magyar Bábszínházat (KOMAB) 
kezdeményező csoport mögött 
a magyar tagozaton dolgozó szí-

nészek többsége, a korábbi 5 ma-
gyar tagozatvezető és több mint 
1000 támogató áll” – olvasható a 
közleményben. Kitérnek arra is, 
a magyar tagozat ügye nem két 
személy magánügye, hanem egy 
teljes közösségé, a kezdeménye-
zés nem Urmánczi Jenő és Vadas 
László magánakciója, hanem 
egy névvel és név nélkül vállalt 
közösségé. „A bábszínházban a 
megfélemlítés a módja annak, 
hogy ne legyen kritika” – áll a 
kommünikében. A KOMAB-osok 
több pontban fejtik ki, miként éri 
diszkrimináció a magyar tagoza-
tot: évről-évre eggyel kevesebb 
színésszel kénytelenek dolgozni, 
mint a román tagozat, a román 
tagozaton van külön PR-os és 
irodalmi titkár, miközben a ma-
gyar tagozaton csak az irodalmi 
titkárra futja, akinek kényte-
len-kelletlen el kell látnia a PR-
os feladatokat is.

Mint sorolják, az intézmény-
ben művészeti tanácsadó csak 
egy van és az nem tud magyarul, 
nem ért a magyar kultúrához, a 
bábszínház háromnyelvű web-
oldalán csak a román weboldal 
működik normálisan, magyarul 
és angolul a honlap tartalmilag 
és nyelvileg is hiányos és hely-
telen, valamint hogy a magyar 
tagozat műsorprogramjáról egy 
olyan adminisztrációs tanács 
dönt, amely a magyar tagozat-
vezetőt leszámítva, nem ért a 

magyar meseirodalomhoz és 
nem tud magyarul. „A magyar 
tagozat volt vezetői és jelenlegi 
tagjai is támogatják a KOMAB-ot. 
Amennyiben a KOMAB kritikája 
az intézmény irányába valóban 
megalapozatlan, akkor mivel 
magyarázható, hogy a magyar 
tagozat több mint fele és a Varga 
Ibolya előtti legutóbbi 5 magyar 
tagozatvezető mind egyetérte-
nek abban, hogy tarthatatlan 
a magyar tagozat helyzete a je-
lenlegi intézményes keretek kö-
zött?” – teszik fel a kérdés a 
közleményben. Arra is kitérnek, 
a bábszínház vezetősége híresz-
telése ellenére a Bethlen Gábor 
Alap pályázatának kedvezmé-
nyezettje az APROPÓ egyesület 
román jogi személy. „Ez kiderül 
a Bethlen Gábor Alapkezelő web-
oldalán közzétett táblázatból is: 
https://bgazrt.hu/wp-content/
uploads/2019/12/110_2019.12.14.-
sz.-biz.-hat.-mell.pdf. A PUCK 
Bábszínház nem a pályázat ked-
vezményezettjeként jelenik meg, 
hanem a pályázat céljánál. Azt 
állítani, hogy nincs semmi prob-
léma, csak az APROPÓ egyesület 
támogatása körüli problémák 
miatt keltik rossz hírét az intéz-
ménynek egyértelműen megala-
pozatlan, hiszen a pályázati ké-
relemben is megfogalmazódott, 
hogy a magyar tagozat hátrányos 
helyzetben van az intézményen 
belül” – írják a közleményben.

Cáfol a KOMAB, a CNCD-hez fordult a Puck
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Rappert-Vencz Gábor a Raszputyinban nyújtott alakításáért részesült elismerésben, a társulatot is díjazták




