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Saját biztonságukat és a kul-
túra jövőjét féltik a nagyváradi 
Szigligeti Színház, valamint 
a fi lharmónia tagjai a terve-
zett összevonások miatt. Az 
érintett intézmények művészei 
nyílt levelet fogalmaztak meg, 
a Magyar Teátrumi Társaság 
pedig párbeszédet kezdemé-
nyezett a román és magyar 
kulturális tárca között.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A Szigligeti Színház Szigligeti 
Társulata és Liliput Társu-
lata, a Nagyvárad Tánc-

együttes, valamint a Nagyváradi 
Állami Filharmónia is nyílt levelet 
fogalmazott meg a város kulturális 
intézményeinek összevonása, egy 
projektalapú intézmény létreho-
zása ellen. Mint arról lapunkban 
beszámoltunk, a Bihar megyei ön-
kormányzat költséghatékonyságra 
hivatkozva átalakítaná a nagyvá-
radi kulturális intézmények műkö-
dését, többek között összevonná a 
színház magyar és román társula-
tát, valamint a fi lharmóniát.

Az említett társulatok és a tánc-
együttes tagjai nyílt levelükben 
többek között azt hangsúlyozták, 
hogy bár a Bihar Megyei Tanács al-
elnöke sajtótájékoztatóján – mint-
egy megnyugtatásként – kijelentet-
te: jelenleg még nincs napirenden 
a három kulturális intézmény 
összevonása, a társulat tagjait ez 
egyáltalán nem nyugtatta meg. 
Szerintük a körvonalazódó javaslat 
mindhárom intézményben soka-
kat megfosztana a biztonságtól, a 
jövőképtől vagy akár egy ledolgo-
zott élet után a békés nyugdíjra 
készüléstől, és egy olyan terv elő-
készítése zajlik, amely Nagyvárad 
és Bihar megye kulturális életét 
alapvetően és meggyőződésük sze-
rint rossz irányba változtatná meg. 
„Egy város, egy régió arculatát 
nemcsak az új utak, az innovatív 

AZ ÉRVEK MEGFONTOLÁSÁRA, A TERVEK ÚJRAGONDOLÁSÁRA KÉRIK A BIHAR MEGYEI TANÁCSOT A NAGYVÁRADI TÁRSULATOK MŰVÉSZEI

Intézmény-összevonás sötét jövőképpel

A fi lharmónia művészei szerint ha megvalósul a megyei tanács elképzelése, évek munkáját teszik tönkre

 »  „Az 1900-
ban alapított 
Szigligeti Szín-
ház a nagyváradi 
és erdélyi magyar 
kulturális élet 
fontos központja: 
önálló megma-
radása nemcsak 
támogatásra 
érdemes, de 
meggyőződésünk 
szerint a román 
nemzeti intéz-
mények között 
is megérdemelt 
helyet kell elfog-
lalnia” – írta a 
Magyar Teátrumi 
Társaság.

 » A művészek 
szerint egy olyan 
terv előkészíté-
se zajlik, amely 
Nagyvárad és 
Bihar megye 
kulturális életét 
alapvetően, és 
meggyőződésük 
szerint rossz 
irányba változ-
tatná meg.

beruházások, az infrastruktúra fej-
lesztése, de bizony a kulturális élet 
is meghatározza. Egy városnak, me-
gyének kell legyenek saját, autonóm 
kulturális intézményei, melyek szer-
vesen fejlődnek, lélegeznek együtt a 
környezettel, és szolgálják az ott élők 
kulturális szokásait, elvállalják azt 
a felelősséget, hogy ezeken a szoká-
sokon jó irányba alakítanak, hogy a 
felnövekvő generációkat a kultúra, 
művészet szeretetére tanítják” – ír-
ták a társulatok tagjai szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott levelükben.

A társulati forma a színházi élet 
egyik alappillére
Szerintük a saját, önálló kulturális 
értékek növelik a térség vonzerejét, 
és nem utolsósorban a benne élők 
önbecsülését. Arra is rámutattak, 
hogy a megyei, illetve a városveze-
tés döntései nyomán már így is nagy 
veszteségek érték a nagyváradi kul-
turális életet, hiszen két nagy múltú, 
helyi folyóirat is elvesztette az elmúlt 
időszakban az önálló működését, és 
jelentős leépítések is történtek a kul-
turális intézményekben, amelyek a 
tervek szerint folytatódnak. „Milyen 
város volna az olyan, ahol nem élnek 
művészek? Ahol nem él költő, író, 
ahol nincsen pezsgő szerkesztőségi 

élet, ahol nem közös ünnep egy új be-
mutató, vagy nem lehet élő előadáson 
rendszeresen koncerteket hallgatni? 
Önök most azt gondolhatják, hogy túl 
messzire szaladunk sötét képet festő 
fantáziánkkal. Nem! Az intézmények 
összevonása egy projekt- és produkci-
ós alapú multikulturális intézménybe 
ezt a jövőt festi” – fogalmaztak a tár-
sulatok tagjai, rámutatva, hogy az in-
tézmények összevonása által a város 
kulturális élete elvesztené sajátossá-
gait, egyéniségét, átalakulna egysze-
rű show businesszé.

A nyílt levélben arra is kitérnek, 
hogy bár Európában vannak híres, 
projekt alapon működő befogadó 
színházak, ez főleg olyan országok-
ban jellemző, ahol az állam megél-
hetést biztosít két munka között a 
színészeknek. Szerintük Romániá-
ban a társulati forma a színházi élet 

egyik alappillére. A társulatok szerint 
értelmezhetetlen a megyei tanács 
alelnökének azon kijelentése, hogy 
a színészeknek jobban kell teljesí-
teniük, hiszen munkájuk, érdemeik 
nem mérhetőek a szó hagyományos 
értelmében. Ugyanakkor ha minden-
képp adatokkal kell alátámasztani 
teljesítményüket, akkor a százhúsz 
éves Szigligeti Színház érdemeit hosz-
szan lehet sorolni. „Társulataink a 
tavalyi járvány sújtotta évben is fo-
lyamatosan dolgoztak, nyáron is több 
bemutatót tartottunk, és 151 előadást 
teljesítettünk a bezárások ellenére 
is. Megjelentünk az online térben is, 
közönségünket nem hagytuk el, és ha 
online ugyan, de a bukaresti Országos 
Színházi Fesztiválon is szerepeltünk” 
– emlékeztettek. Azt is kiemelték, 
hogy tíz éve „a legnagyobb barátság-
ban üdvözölte” a román és a magyar 
társulat is az intézményi önállóso-
dást, hiszen ez az egymás mellett élő 
kultúrák teljes jogú elismerésének ré-
sze. Meggyőződésük, hogy a kulturá-
lis identitás erősítése megszilárdítja a 
közösségi identitást, a jó értelemben 
vett lokálpatriotizmust is, amely min-
denki közös érdeke. Levelükben arra 
kérik a Bihar Megyei Tanácsot, hogy 
fontolják meg érveiket, gondolják 
újra a terveket.

„Nagyváradnak nem lesznek 
fi lharmonikusai”
A Nagyváradi Állami Filharmónia 
művészei ugyancsak nyílt levélben 
sorakoztatják fel érveiket az összevo-
nás ellen. Az intézmény munkatársai 
kiemelik, bár a nyugati színházak mű-
vészeinek szerződéses helyzetét nem, 
a hangszeres és lírai művészekét jól 
ismerik: az európai fi lharmonikusok 
és az operák alkalmazottai mind ha-
tározatlan időre szóló munkaszerző-
déssel dolgoznak. Természetesen a 
próbaidőszak időtartama országon-
ként és intézményenként változik, 
de letelte után a művészeknek biz-
tos, biztonságot adó, közpénzekből 
fi nanszírozott állásuk van. Szerintük 
amennyiben megvalósul a megyei ta-
nács elképzelése, és létrehoznak egy 
nagy, összevont, projektalapú intéz-
ményt, évek munkáját teszik tönkre, 

beleértve a sok erőfeszítést, hogy egy 
profi  csapatot, társulatot hozzanak 
létre. „A legtöbben olyan intézmé-
nyekben találnak majd munkát, ahol 
megbecsülik őket, ahogy megérdem-
lik. Ha ez megtörténik, Nagyváradnak 
már nem lesznek fi lharmonikusai” – 
hangsúlyozzák. Úgy vélik, ha létrejön 
a tervezett „projektintézmény”, talán 
marad majd néhány helyi művész, 
egy kisebb csoport, amelynek tagjai 
az intézménynek dolgoznak, de nem 
tudnak majd komplex zenei művet 
előadni. „Nem hisszük, hogy ennek 
meg szabad történnie a város közel 
százéves múltú, etalonnak tekinthető 
intézményével, a Nagyváradi Állami 
Filharmóniával” – zárják gondolata-
ikat a fi lharmonikusok.

Két nappal ezelőtt a város román 
társulatának, a Regina Maria Szín-
háznak a tagjai is nyílt levelet fogal-
maztak meg az ügy kapcsán, melyben 
kifejezték: méltatlannak tartják, hogy 
sok év kemény munkája után a biztos 
állásuk helyett meghatározott időre 
szóló szerződések alapján dolgozza-
nak. „Az alkalmazottak elbizonyta-
lanítása növeli a termelékenységet?” 
– teszik fel a kérdést a román művé-
szek. Levelüket azzal zárják, hogy 
szerintük ennek a tervnek a megva-
lósítása tulajdonképpen a kultúrához 
való alapvető jogukat csorbítja, és ké-
rik a megye vezetőit, gondolják újra 
szempontjaikat.

A határon túl is kiállnak
a Szigligeti önállóságáért
Ugyanakkor a hétvégén a Magyar Te-
átrumi Társaság (MTT) párbeszédet 
kezdeményezett a román és magyar 
kulturális tárca között annak érde-
kében, hogy a nagyváradi Szigligeti 
Színház továbbra is önálló intéz-
ményként működhessen, és elfoglal-
hassa méltó helyét a román nemzeti 
kulturális intézmények között. „A 
legnagyobb hazai előadó-művészeti 
érdekképviseleti szervezetként ma-
gunkáénak érezzük a nagyváradi ma-
gyar nyelvű színház ügyét, és osztjuk 
azokat az aggodalmakat, amelyek 
szerint a tervezett változtatások kö-
vetkeztében megszűnhet az önálló 
magyar színház Nagyváradon. Ezzel 
pedig a határon túli magyar nyelvű 
színjátszás egyik pótolhatatlan bá-
zisa semmisülhet meg” – olvasható 
a közleményben. Az MTT a színház 
megmaradását önálló intézményként 
minden eszközével segíteni akarja, 
ezért levélben felvették a kapcsolatot 
Czvikker Katalin igazgatóval, vala-
mint a román és magyar kulturális 
tárcával. Demeter András Istvánt, a 
román kormány kulturális államtitká-
rát és Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkárt arra kérték, hogy a várha-
tó negatív következmények elhárítása 
érdekében egymással párbeszédben 
szorgalmazzák, segítsék az egyesítési 
terv elvetését. „Az 1900-ban alapított 
Szigligeti Színház a nagyváradi és 
erdélyi magyar kulturális élet fon-
tos központja: önálló megmaradása 
nemcsak támogatásra érdemes, de 
meggyőződésünk szerint a román 
nemzeti intézmények között is megér-
demelt helyet kell elfoglalnia” – írta a 
Magyar Teátrumi Társaság.
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