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Készül	az	új,	immár	119.	évadára	a	nagyváradi	Szigligeti	
Színház	mindhárom	társulata.	Tizennyolc	tervezett	premi-
errel	(közöttük	két	ősbemutatóval),	három	fesztivállal	és	
rendhagyó	eseményekkel	várják	a	közönséget	a	2018/2019-
es	évadban,	amely	az	első	nagyváradi	magyar	hivatásos	szí-
nielőadás	220.	évfordulójának	megünneplése	jegyében	telik.

A nagyváradi magyar hivatásos színjátszás jubileumával 
(220. évforduló) indította a Szigligeti Színház a 2018/2019-es 
évadát: az eseménysor keretében két szabadtéri premier, 
könyvbemutató, illetve Örökös Tagság címek átadása is 
helyet kapott – múlt, jelen és jövő összefonódásaként – fogal-
mazott Biró Árpád Levente kommunikációs felelős.

Lényeges, hogy méltóképpen emlékezzünk meg a váradi 
magyar színjátszás kezdetéről, amikor is Kótsi Patkó János 
kolozsvári társulata 1798. augusztus 23-án föllépett a Fekete 
Sas fogadó szálájában. A bálteremben nagy sikerrel játszot-
ták Hunnius AsüketnémavagyApassionátuspipás című vígjá-
tékát.

Hogy mi mindennel készült a teátrum a nyár utolsó hónapjá-
ra a jubileum jegyében? Augusztus 21-én az Utcakölykök című 
zenés improvizációs játékot mutatták be a vár amfiteátrumá-
ban, Tóth Tünde rendezésében, csaknem negyven gyermek-
szereplő részvételével.

Az évfordulós ünnepség augusztus 25-én folytatódott: első-
ként Nagy Béla, a teátrum egykori irodalmi titkára könyvét 
mutatták be a színház páholyelőcsarnokában, sok érdekes-
séggel a színház történetéről, múltjáról; majd Ács Tibor szín-
művész síremlékét avatták fel a Rulikowksi temetőben. 
Augusztus 26-án nyilvános társulati ülést tartottak, ezen elő-
adást tartott az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
munkatársa, dr. Csiszár Mirella osztályvezető, színháztörté-

Tartalommal töltik meg a tereket
220 éves a váradi magyar hivatásos színjátszás

nész, valamint Gajdó Tamás tudomá-
nyos főmunkatárs. Az esemény során 
átadták a Szigligeti Társulat Örökös 
Tag címeit, majd koszorúzásra invitál-
ták az érdeklődőket a Fekete Sas palo-
ta Kossuth (ma Independenței) utcai 
épületszárnyához, ahol hajdanán 
Kótsi Patkóék ama bizonyos első elő-
adása zajlott. Ugyanaznap este a vár 
nyári színházában mutatták be Szé-
kely Csaba Bányavidék trilógiájának 
második részét, a Bányavakságot:a 
képzeletbeli székely kisfalu tragédiá-
ját a humor nyelvén elbeszélő dráma-
sorozat ezen része a korrupció, illetve 
a román–magyar együttélés égető 
kérdéseit tárja a közönség elé. Az elő-
adás stúdiótermi bemutatóját szep-
tember 21-én, a magyar dráma napján 
tartja majd a Szigligeti Társulat.

*

Czvikker	Katalin főigazgató néhány 
fontos tény ismertetésével kezdte 
évadnyitó sajtótájékoztatóját: a szín-
ház látogatottsága az előző évadhoz 
képest 11,1 százalékkal növekedett 
(54 810-ről 60 824-re), a bérletesek 
száma 4781-ről 5104-re nőtt (ez 10,7 
százalékos növekedés). A saját bevétel 
902 923 lejről 1 095 000 lejre nőtt, ez 
12,1 százalékos növekedést jelent. A 
szakmai fejlődést mutatja, hogy ran-
gos eseményeken, fesztiválokon vett 

részt a színház mindhárom társulata. Fontos a terek bővítése, 
újak kialakítása. A Szigligeti Stúdió emeleti részén hoznak 
létre új tereket, ezek ünnepélyes átadása október 10. körül 
várható.

A Szigligeti Színház folytatja a Hubay Miklós drámaíró szüle-
tése századik évfordulója alkalmából szervezett eseménye-
ket: szeptember közepén együtt a Várad folyóirattal emlék-
táblát avatnak az író szülőházánál.

Új tagokkal, fiatal művészekkel bővült a Szigligeti Színház 
csapata. A Nagyvárad Táncegyütteshez Joó	Renáta szerző-
dött. A Szigligeti Társulathoz három, Kolozsvárott frissen 
végzett színművész szegődött: Román	Eszter, Kiss	Tamás	és 
Tőtős	Ádám, illetve néhány előadás erejéig csatlakozott a 
trupphoz Tőtszegi	Zsuzsa is, őt aBányavakságban láthatja a 
nagyérdemű.

Október 22–28. között harmadik alka-
lommal szervezik meg az Infinite 
Dance Festival tánc- és összművészeti 
seregszemlét, amelyre többek között a 
Szegedi Kortárs Balett és a Nemzeti 
Kulturális Alap Imre Zoltán Program-
jának résztvevői is meghívást kaptak. 
Jövő májusban tartják a Holnap Után 
Fesztivál hetedik kiadását, és a 
Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) 
fesztiváljának is Nagyvárad ad ott-
hont 2019 tavaszán.

A Szigligeti Színház folytatja együtt-
működéseit magyarországi és romá-
niai partnerintézeteivel, bérletcsere 
lesz a Szatmárnémeti Északi Színház 
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Harag György Társulatával, illetve a dunaújvárosi Bartók 
Színházzal is, továbbá a Szigligeti Színház előadásai meghí-
vást kaptak a székelyudvar helyi Tomcsa Sándor Színház, 
illetve a debreceni Csokonai Színház által szervezett őszi 
fesztiválokra is. A kulturális intézmények mellett az OTP 
Bankkal is partnerségi kapcsolatba léptek.

A	Maszat-hegyen	át	Oz	Smaragdvárosáig

A TúlaMaszat-hegyen című zenés produkciót (szöveg: Varró 
Dániel; zene: Presser Gábor) szeptember 8-án mutatja be a 
Lilliput Társulat. A lilliputosok évadnyitó előadását Bartal 
Kiss Rita rendezi; a Lilliput Társulat bábszínészei mellett tu -
cat  nyi gyermekszereplő is részt vesz a játékban. Lélek	Sándor	
Tibor művészeti vezető elmondta: ez az előadás is része a Szig-
ligeti Színház iskolaprogramjának. A lilliputos művészek har-
madik éve Váradon is szerveznek bábos tábort, ez augusztus 
9-én kezdődött. A bábkészítés fortélyaival ismerkednek a fia-
talok, vannak népi és drámajátékok, színjátszó kör, a tábor 
utolsó napján pedig bemutatják a Háromnyulak című elő-
adást.

Az évad következő bemutatóját Haj du Géza színművész viszi 
színre. Sze ker nyés László Trónalattakirály című darabjának, 

a barátság és az önzetlen szeretet ere-
jéről szóló produkciónak az alkotói 
stábjában és a színpadon is különböző 
generációk találkoznak majd. Az évad 
hátralevő részében Má tyás király egy 
képzeletbeli gyermekkori történetével 
ismerkedhetnek meg a legkisebbek, 
címe HollósMátyás,írója és rendezője 
Dió Zoltán. Az évad utolsó bemutató-
jaként Frank L. Baum klasszikusát, az 
Óz,anagyvarázslótviszi színre Lélek 
Sándor Tibor.

Végtelen	tánc

A Nagyvárad Táncegyüttes (NTE) élé-
ről távozott ugyan Dimény Levente, 
de művészként ezután is segíti az 
együttes munkáját, s ugyanő maradt 
az Infinite Dance Fesztivál művészeti 
igazgatója.

Az Iskolaaszínházban–színházaz
iskolábanprogramba az NTE is aktí-

van bekapcsolódott a múlt évadban – mondta Szabó	Enikő	
Ágnes, a tánckar vezetője. A Hídavatásprojektben 570-en vet-
tek részt, ezért hat helyszínen hat különálló előadás volt. A 
Hídavatást az Arany János-emlékév alkalmából hozták létre, 
Arany-balladákat dolgoztak föl. Az egész mentori projektnek 
Forgács Zsombor táncművész az irányítója. Bihar megye 
amatőr néptánccsoportjait és vidéki iskolák diákságát vonták 
be a programba – mindez szintén afféle hidat jelképez.

Augusztus 2-án Gyulán vendégszerepeltek a VanMeseés a
Barbárok című előadásokkal. Szabó Enikő Ágnes hozzáfűzte: 
merthogy a Barbárokban erőteljesen érvényesülnek a termé-
szeti elemek, különös hatása és hangulata volt az előadásnak 
a gyulai tónál. Hamarosan több újabb vendégszereplés vár 
rájuk, egyebek mellett a debreceni Virágkarneválon és 
Marosvásárhelyen, az erdélyi magyar hivatásos néptánc-
együttesek találkozóján szintén a VanMesét adják elő.

A Nagyvárad Táncegyüttes négy bemutatóval készül az új 
évadra. Szeptemberben várható Szerefi Ilona énekes-szólista 
egyéni estje, az Aranyosszegelet, amelynek alapját csángó ere-
detmondák, a magyar folklór édenkert-szimbólumát feldolgo-
zó népdalok, ráolvasások, rigmusok és mesék adják.

Népektengere címmel nagyszabású folklórműsort rendez a 
Fölszállottapáva sztárja, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
(korábbi Honvéd Együttes) táncos-szólistája, Sántha Gergő. A 
különböző együtt élő népcsoportok népdal- és néptánc-kin-
cséből összeállított produkció színrevitelében a magyar folk-
lór jelentős személyiségei közreműködnek: Árendás Péter 
népzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktu-
sa, Appelshoffer János Harangozó Gyula-díjas táncművész, a 
Magyar Táncművészeti Egyetem művésztanára, Rémi Tünde 
Harangozó Gyula-díjas szólótáncos, Sánta Biró Anna, a 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes tánckari tagja, illetve Fundák 
Kristóf és Fundák Kaszai Lili táncművész-koreográfusok, a 
Fölszállottapáva című tehetségkutató nyertes előadói.

Jorge Luis Borges Márkevangéliumacímű novellájánaktánc-
színházi átiratát Györfi Csaba rendező-koreográfus viszi szín-
re Idegen címmel a 2018/2019-es évad első felében. A Szigligeti 
Stúdióban műsorra kerülő előadás a mester-tanítvány 
viszonyt dolgozza fel kortárs tánctechnikák segítségével.

2019 tavaszán Bardocímmel Fodor 
Zoltán rendez stúdiótermi előadást. A 
táncegyüttes kortárs programját gaz-
dagító produkció homlokterébe egy 
váróterem sorsközösségét foglalkozta-
tó kérdések kerülnek.

Színházmánia	sírva	és	nevetve

„Színházba járni jó! Továbbra sem vál-
tozott ez a színházmániám. Mindenki-
nek joga van színházba járni. Igyekez-
tünk úgy összeállítani a repertoárt, 
hogy minden műfaj, mindenféle szín-
házi stílus kedvelője találjon ízléséhez 
illő előadást az évadban” – mondta 
Novák Eszter, a Szigligeti Társulat 
művészeti vezetője. Hozzáfűzte: az idei 
nyári szünet egy szerdai napra esett… 
S bár nem sok szabadidejük maradt 
nyárra sem, és sokszor nehéz, ember-
próbáló a színházcsinálás, szeretnek 
színházat csinálni. Fontos, hogy elgon-
dolkodtassanak, és hassanak az érzel-
mekre, ezért a színháznak lényeges 
része a nevetés és a sírás. Ebben az 
évadban is törekednek arra, hogy 
minél több fiatal művésznek adjanak 
lehetőséget a megmutatkozásra.

Öt nagyszínpadi és négy stúdiótermi 
előadással készül a Szigligeti Társulat 
a 2018/2019-es évadban. A kínálatban 
a magyar és világirodalom klasszikus 
és kortárs alkotásai kaptak helyet.

A nagytermi előadások sorát William 
Shakespeare Szentivánéjiálom című 
vígjátéka nyitja a budapesti Színház- 
és Filmművészeti Egyetem végzős 
rendezőhallgatója, Tarnóczi Jakab 
rendezésében. A kivételes tehetségű 
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rendező, ifjú kora ellenére, már a Magyar Állami Operaház-
ban is dolgozott, ebben az évadban pedig meghívást kapott a 
Katona József Színházba is.

Októberben kerül színpadra Charles Dickens TwistOlivér 
című világhírű regényének zenés színpadi adaptációja, azOli-
vér!Az élő zenével játszott musicalt Tóth Tünde rendezi, aki a 
szeretetreméltó utcakölyök történetét a Szigligeti Társulat 
művészeivel, illetve számos gyermekszereplővel viszi színre.

Heltai Jenő Naftalin című klasszikus vígjátékával köszöntheti 
az újévet a nagyváradi publikum: a szilveszter estéjére időzí-
tett komédiát Novák Eszter művészeti vezető rendezi.

Matei Vișniec világhírű román drámaíró NyugatExpressz 
című előadását 2019 márciusában mutatja be a Szigligeti Tár-
sulat. A magyar nyelvű ősbemutatót Zakariás Zalán rendezi, 
aki a korábbi években olyan produkciókban dolgozott már 
együtt a társulattal, mint Asevillaiborbély,illetve aHatszerep-
lőszerzőtkeres.A mű szellemes és erőteljes, arról szól egyebek 
mellett, hogy térségünkben miként próbálnak az emberek a 
Nyugatba kapaszkodni.

Már zajlanak az Y munkacímű zenés ősbemutató előkészüle-
tei: Balogh Attila és fiatal alkotótársai a virtualitás és a való-
ság kérdését feszegetik a rájuk jellemző dinamikus, kísérlete-
ző hangvétellel. „Mindőnket érint az, hogy a mátrix világok, 
párhuzamos világok felépítése hogyan alakítja életünket” – 
taglalta a társulatvezető-rendező Novák Eszter. Az előadás a 
színház egyik idei legnagyobb vállalkozása, hiszen ritka 
alkalom, hogy egy kőszínház eredeti magyar musical megírá-
sára és bemutatására vállalkozzon.

A stúdiótermi előadások sorát a már említett Bányavakság 
nyitja. Novák Eszter e fontos kortárs művel kapcsolatban 
elmondta: lényeges a hagyományba való gyökerezést és a mai 
modern világgal, a valósággal való összeköttetést harmóniá-
ban tartani. Kortárs darabnál sem feledhetők a színházi 
hagyományok, mint ahogy a klasszikus művet is kortárs 
műfajok keretezik.

Az ősz folyamán lesz Csehov Apátlanulcímű előadásának pre-
mierje (rendező: Botos Bálint), illetve a páratlan örömjátékra 

lehetőséget adó kétszereplős Marie 
Jones-előadás, a Kövekkelazsebében 
bemutatója. Ez utóbbiban a társulat 
két rangos színésze, ifj. Kovács Leven-
te és Kardos M. Róbert Jászai-díjas 
színművész játszik, az előadást 
Balogh Attila rendezi. Ifj. Kovács 
Levente ötvenéves, és 28 esztendeje 
van a színészi pályán. Kardos M. 
Róbert szintén ötvenesztendős, és 25 
éve színész. Előadásukban a színész-
sors is kibontakozik – sok kacagással 
és fájdalommal.

Hargitai Iván, a székesfehérvári Vörös-
marty Színház vezető rendezője Füst 
Milán világhírű regényének színpadi 
adaptációjával, a Feleségemtörténetével 
érkezik Nagyváradra. Mint elhang-
zott, gyönyörű anyag ez a szerelmi 
tébolyultságról, féltékenységről, meg 
nem értésről szóló történet.

Harsányi Sulyom László Ady Endre 
halálának centenáriumán rendez 
Ady-emlékelőadást, Ady100címmel.

Bérletek

A 2018/2019-es évadban tizenhat 
nagyváradi és három vándorbérlet 
közül választhatnak az érdeklődők. A 
bérletházak árát a régió kulturális 
intézményeinek jegyáraihoz igazítot-
ták, hiszen a színházcsinálás költsé-
ges, és ennek megfelelően az egyes 
bérletházak ára hozzávetőleg 10 szá-
zalékkal növekedett. A színház felhív-
ja az érdeklődők figyelmét, hogy a 
bérletházak keretében továbbra is 
jelentős árkedvezménnyel tekinthe-
tők meg az előadások.

A hagyományos bérletházak mellett idén hét szabadbérletet 
kínál a színház, köztük kifejezetten pedagógusoknak szánt 
bérlettel és zenés előadásokra érvényesíthető csomaggal. 
Újdonság, hogy ettől az évadtól két típusú táncbérlet váltható: 
a Kortárs táncbérlet a Nagyvárad Táncegyüttes három kor-
társ táncelőadására (Idegen,Bardo,Kármen – ez utóbbi a duna-
újvárosi Bartók Táncszínház vendégelőadása), a Nagyvárad 
táncbérlet pedig a társulat három folklórelőadására (Népek
tengere,Aranyosszegelet,Ütközések) érvényesíthető.

A három vándorbérletre vonatkozó információk (Arany 
János-bérlet: Nagyszalonta és Nagykároly; Harag György-bér-
let: Margitta) hamarosan elérhetők lesznek a színház csator-
náin, illetve a szervező partnerintézményekben.

A Szigligeti Színház 2018/2019-es évadának bérletkínálatáról, 
illetve tervezett előadásairól bővebb tájékoztatást a Szigligeti 
Színház honlapján (www.szigligeti.ro), Facebook-csatornáján, 
illetve a színház jegypénztárában és partnerintézményeiben 
terjesztett évadhirdető füzetben kaphatnak az érdeklődők. A 
bérlethirdetési időszak október 19-ig tart.

Új	terek	az	alkotói	vágyhoz

A Sonnenfeld-palota udvarán lévő épületrészben működik a 
Szigligeti Stúdió. Eddig a földszinti részt használta a színház. 
Most újabb térhódítás következik. A Szigligeti Egyesülettel 
bérbe vették az emeleti termeket is. Október 10-én, a Nemzeti 
Kulturális Alap fennállásának 25. évfordulójára szervezett 
kihelyezett ülés keretében már szeretnék használatba venni 
az új, mintegy ezer négyzetméternyi kulturális teret. A sajtó-
tájékoztató után erről beszélgettünk Czvikker Katalinnal. 
Elmondta, a Bethlen Gábor Alap támogatásával hoznak létre 
újabb tereket az első emeleti részen: stúdiótermet, balettru-
dak kal, tükrökkel fölszerelt próbatermet a táncosoknak, 
valamint egy közösségi pihenőteret. Mindehhez kialakítanak 
egy mosdóhelyiséget a nézőknek, továbbá öltözőt mosdóval a 
művészeknek, lesz továbbá két kelléktár, ruha- és díszlettár. 
A pihenőhelyiség is fontos, hiszen néha szinte egész nap, reg-
geltől estig próbálnak az alkotók, a rövid ebédszünet pedig 
nem elegendő arra, hogy hazaugorjanak, főleg azoknak, akik 
messzebb laknak a színháztól. Remélik, az október 22–28. 

között zajló Infinite Dance Fesztivál 
bizonyos eseményeit, valamint az Ide-
gen premierjét már az új stúdiórész-
ben tarthatják meg.

Fölöttébb nagy szükség van új színhá-
zi terekre, hiszen előfordul olykor, 
hogy négy próba is zajlik egyidejűleg. 
Valami mindig történik a színház 
tájékán.

Következik majd a második emeleti 
termek rendbetétele is, ez jövőre vár-
ható. Oktatási, kulturális célra létesí-
tenek majd előadótermeket. Ez is fon-
tos projekt, hiszen rendszeresen szer-
veznek képzéseket, workshopokat. 
Évente egy alkalommal közösen szer-
veznek képzést a Magyar Színház-
technikai Szövetséggel.

A fenti termeket, a lépcsőházat egyéb-
ként rosszabb állapotban találták, 
mint a földszinti helyiségeket, úgy-
hogy teendő akadt bőven. Czvikker 
Katalin hangsúlyozta: „Meg kell terem-
teni a tereket, mert nagy az alkotói 
vágy, sok vállalásunk van. Sokrétűek a 
programjaink, a tehetséges pályakez-
dőket is segítjük. Az Imre Zoltán Prog-
ramnak is részesei vagyunk, ennek 
egyedüli romániai helyszíne a Sziglige-
ti Színház. Tehát kellenek a terek, 
folyamatosan fejlődünk, bővítünk. A 
terek megteremtik önmagukat. Az 
igény létrehozza a lehetőséget, a tér 
kialakításának lehetőségét. Az én fel-
adatom, hogy felismerjem a forráso-
kat, lépni tudjak, elősegítsem ezeket a 
törekvéseket. Majd az alkotók megtöl-
tik tartalommal a formákat, tereket.”

Tóth Hajnal


