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Szabó József Ódzsa színházi 
rendező, dramaturg nevét vise-
li mostantól a teljes mértékben 
felújított városi művelődési 
ház a Bihar megyei Székely-
hídon. A város neves szülöttje 
2019-ben hunyt el, a kulturális 
központ névadó ünnepségét a 
hét végén tartották.

 » KISS JUDIT

S zékelyhíd szülöttjéről, az 
erdélyi magyar színjátszás 
jelentős rendezőjéről, dra-

maturgjáról, Szabó József Ódzsáról 
nevezték el a város frissen felújított 
és kibővített művelődési házát, az 
avatóünnepséget szombaton tar-
tották. Az érmelléki település kul-
turális intézményének otthont adó 
épület homlokzatán ezután a Teat-
rul Orăşenesc Szabó Ódzsa Városi 
színház olvasható, és ez örömmel 
tölt el  – mondta el a Krónika meg-
keresésére Fekete Katalin, a műve-
lődési ház igazgatója.

Visszaszoktatni a közönséget 
a színházi miliőhöz
„A 2019-ben elhunyt Szabó József 
Ódzsa 1928-ban született Székely-
hídon, innen indult életútja, 2008-
ban a város díszpolgárává avatták. 
Ekkor döntött úgy a város tanácsa, 
hogy a felújított és kibővített mű-
velődési házat róla fogjuk elne-
vezni” – mondta Fekete Katalin. 
Hozzátette, nagyon örülnek, hogy 
mivel megújult az épület, Székely-
híd lakosainak közel egy évtizedes 
álma valósult meg, hiszen a város-
ban nem volt olyan épület, ahol 
kőszínházi előadásokat lehetett 
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Székelyhíd szülöttje a városi színház névadója

Az érmelléki Székelyhídon teljes mértékben felújították a városi színházat

Az Életigen című előadást is műsorra tűzték, a produkciót Kiliti Krisztián fi atal rendező állította színpadra

 » „Elsődle-
ges célunk, 
hogy színházi 
előadásokat 
szervezzünk a 
megújult műve-
lődési házban, 
évadot, bérletet 
is hirdessünk 
közönségünk-
nek. Szeretnénk 
visszaszoktatni a 
színházi miliő-
höz Székelyhíd 
és a környék 
lakosságát.”

volna tartani, nem volt nagyszínpadi 
tér, most pedig 346 férőhelyes néző-
tér várja a közönséget. „Elsődleges 
célunk, hogy színházi előadásokat 
szervezzünk a megújult művelődési 
házban, évadot, bérletet is hirdes-
sünk közönségünknek. Szeretnénk 
visszaszoktatni a színházi miliőhöz 
Székelyhíd és a környék lakosságát” 
– mutatott rá a városi színház igaz-
gatója. Mint mondta, az épület más 
típusú rendezvények megtartására is 
alkalmas, konferenciákat, képkiállí-
tásokat fognak itt tartani, itt szervezik 
meg a hagyományos rendezvényeket: 
kórustalálkozót, néptánctalálkozót, 
moderntánc-találkozót. Ebben az 
épületben fognak próbálni Székely-
híd tánccsoportjai, kórusai is, és szin-
tén itt működik a város könyvtára.

„A felújítást teljes mértékben ro-
mán kormánytámogatással sikerült 

megvalósítani, Cseke Attila fejlesztési 
miniszter jóvoltából tudtuk befejez-
ni a munkálatokat” – tette hozzá az 
igazgató. Teljes mértékben megújult 
az épület, egészen a tetőszerkezetig. 
A nézőtér, a karzat megújult, páho-
lyokat alakítottak ki, hat méterrel ki-
bővült az épület oldalsó irányba, ahol 
egy csarnokot, illetve büfét alakítot-
tak ki. Fekete Katalin beszámolt ar-
ról, hogy a szombati avatóünnepség 
keretében leleplezték a homlokzaton 
olvasható feliratot, Béres Csaba pol-
gármester köszöntötte a jelenlevőket, 
felszólalt Szabó Ödön és Bíró Rozália 
parlamenti képviselő. Hajdu Géza 
nagyváradi színművész beszélt a mű-
vésztársak, pályatársak nevében, be-
mutatták a Weiss István fotóművész 
alkotásaiból készült tárlatot: a Ki lá-
tott engem? című kiállítás fényképe-
ket sorakoztat fel Szabó József Ódzsa 

rendezéseiből. Szintén láthatta a 
közönség a Szabó József Ódzsáról ké-
szült portréfi lmet, amelyet Csáky Zol-
tán rendezett. A tervek szerint tegnap 
délután a Szigligeti Színház Valahol 
Európában című előadását láthatták 
a nézők a frissen megújult székelyhídi 
városi színházban. Felidézték a Szabó 
József Ódzsa nyolcvanadik születés-
napján tartott ünnepséget, B. Nagy 
Veronika fi lmjével.

A székelyhídi központ névadója
Szabó József Ódzsa a Szigligeti Tár-
sulat örökös tagja, a nagyváradi 
színjátszás életműdíjjal kitüntetett 
emblematikus rendezőegyénisége, 
dramaturg, színházi szakíró volt. Az 
1928. június 19-én Székelyhídon szü-
letett Szabó József középiskolai tanul-
mányait Nagyváradon a Szent László 
Gimnáziumban, illetve a Magyar Fiú-
líceumban végezte (1948). 1953-ban 
végzett a kolozsvári Magyar Művésze-
ti Intézetben, majd egy évig a moszk-
vai Színművészeti Főiskola rendezői 
szakán folytatta tanulmányait. Haza-
térve a nagybányai, illetve a szatmári 
színházban, majd 1957 augusztusától 
több mint egy évtizeden át a Kolozs-
vári Állami Magyar Színházban ren-
dezett. 1969-ben főrendezőként Nagy-
váradra szerződött, de vendégként 
Kolozsvárra is visszajárt. 1985-ben át-
települt Magyarországra, és nyugdíja-
zásáig előbb a győri Kisfaludy, később 
a veszprémi Petőfi  Színházban dolgo-
zott. Rendezői programjának egyik fő 
eleme a klasszikus és kortárs magyar 
drámairodalom kiemelkedő alkotása-
inak formailag változatos színpadra 
állítása. Legfontosabb volt számára 
a szerepek pontos, lélektani kimun-
kálása. Az erdélyi színházi rendező, 
dramaturg, író az írországi Sligóban 
hunyt el 2019. február 15-én.
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 » KRÓNIKA

Ú j helyszínen, a sepsiszentgyör-
gyi Dohánygyár udvarán tartotta 

évadnyitó előadását a tervek szerint 
tegnap este a Tamási Áron Színház: 
ezen a helyen valószínűleg sosem ját-
szottak még színházi előadást – közöl-
te a társulat. Pintér Béla A sütemények 
királynője című darabját követően a 

Pappa mia, az Amikor telihold ragyog 
a turkáló felett és a Pam param lesz 
műsoron. Szeptember 16–20. között a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
pályakezdő rendezői mutatkoznak 
be Sepsiszentgyörgyön egy miniévad 
keretében, ezenkívül műsoron lesz 
még szeptemberben a Kaisers Tv, Un-
garn. és a Lift  is. „Nehéz időszakon 
vagyunk túl, és bízunk benne, hogy a 

nézők is annyira kiéheztek a színházi 
élményekre, mint mi, ezért megpró-
báltunk minél gazdagabb és változa-
tosabb évadot tervezni. A színház a 
nézők és alkotók közös élménye, mely 
mindenekelőtt együttlétet feltételez, 
de kissé elszoktunk ettől a pandémia 
miatt. Az online tér sok izgalmas kí-
sérletre adott lehetőséget, de ezek 
által veszélybe került a színház egyik 
mindenkori ismérve, az itt és most jel-
leg, mely nélkül valójában nem lehet 
színházról beszélni” – fogalmazott a 
Tamási Áron Színház igazgatója, Bo-
csárdi László rendező. Mint mondja, 
az utóbbi évek során magányosabbak 
lettünk, riadtabbak lettünk, egyre 
jobban hiányoznak azok a pillanatok, 
amelyekben egymásra találhatunk. 
„Tudjuk, nem lesz könnyű feléleszteni 
a színháznak ezt az emberi oldalát, de 
az új évad műsortervével mi erre töre-
kedtünk. Nézők nélkül azonban hiába-
való a fáradozásunk. Reménykedünk, 
hogy a közönség is partnerünk lesz 
abban, hogy újra igazi színházi élmé-
nyek részesei lehessünk” – nyilatkozta 
az új évad küszöbén Bocsárdi. A Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem égi-
sze alatt működő Stúdió Színház egy 

Shakespeare-sorozattal érkezik Sep-
siszentgyörgyre, a neves angol szerző 
Lear, Ahogy tetszik és Macbeth című 
darabjait pályakezdő rendezők, Jura-
szek Zsuzsa, Szilvay Máté és Demeter 
Márk-Cristopher vizsgaelőadásaiként 
mutatták be idén tavasszal. A neve-
zett fi atal rendezők Bocsárdi László 
rendezői osztályának végzősei, az ő 
évfolyamtársuk volt Kiliti Krisztián is, 
aki a múlt évad végén az Életigen című 
előadást rendezte a Tamási Áron Szín-
házban, így a sorozat részeként ez az 
előadás is újra műsorra kerül. Horváth 
Sára Életigen című műve színpad-
ra íródott, de valójában nem drámai 
helyzetekből épül fel. Kiliti Krisztián 
rendező szerint inkább forgatókönyvre 
emlékeztet a szöveg, mely többsíkú és 
rengeteg témát érint. Pintér Béla Kai-
sers Tv, Ungarn. című darabja Markó 
Róbert színházkritikus szerint: „torok-
szorítóan vicces, kérdve kifejtő tanul-
mány a hazaszeretetről”. Az előadást 
hét évvel ezelőtt vitte színre a Tamási 
Áron Színház társulata Porogi Dorka 
rendezésében, de még mindig érdek-
lődik iránta a közönség. Jegyek már 
kaphatók a sepsiszentgyörgyi közpon-
ti jegyirodában.

Először játszottak a Tamási Áron Színház új évadának helyszínén
 » „Tudjuk, nem 

lesz könnyű felé-
leszteni a színház 
emberi oldalát, de 
az új évad műsor-
tervével mi erre 
törekedtünk. Né-
zők nélkül azon-
ban hiábavaló a 
fáradozásunk.” 




