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FEL LEG JÁ RÓK

KI VO NA TOK A BE REG SZÁ SZI IL  LYÉS GYU LA MA GYAR NEM ZE TI
SZÍN HÁZ TÖR TÉ NE TÉ BŐL ÉS MŰ VÉ SZE TÉ BŐL

Hubay Mik lós a Be reg szá szi Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház ról írott
meditációjában1 hasz nál ja a ta lá ló „fel leg já rás” ki fe je zést a kár pát al jai te át -
rum jel lem zé sé re, az ál lan dó ma gyar szín ház meg te rem té sé re irá nyu ló tö rek -
vé se ik kap csán.

Amíg a poszt mo dern hó dít va rúg ja fel sa ját és a mű vé sze tek ha tá ra it, a vi -
lág szín há za i ban, a posztdra ma ti kus szín há zi tendenciák2 ta rol nak, a 20. szá -
zad fo lya mán át kí sér le te zett ren de zői szín há zak ered mé nye it ka ma toz tat ják,
mil li árd ban mér he tő költ sé gei van nak akár csak egy dísz let nek is, ad dig Be -
reg szá szon kétszáz év vel ez előt ti ál la po tok reg nál nak a ma gyar szín ját szás
ala ku ló éve i re em lé kez te tő hely ze tek kel, a kez de ti ván dor tár su la tok kö rül -
mé nye i vel. 

Az en nek el le né re az eu ró pai szín ját szás él vo na lá ba ke rült Be reg szá szi
Szín ház je len ség vizs gá la ta egy elő re csak saj tó for rá sok ra ha gyat koz hat, Kár -
pát al ja ma gyar szín ház tör té ne te most író dik. Je len írás ki vo na to kat hoz hat a
szín ház tör té ne té ből, lét kér dé se i ből, mű vé sze ti sa já tos sá ga i ból.

Ki vo nat 1 (a szín ház tör té ne te)

Szín ház tör té ne ti le xi ko nok ban nem ta lál ha tunk rész le tes le írást kár pát al jai
ma gyar szín há zi ese mény ről az el múlt év szá zad ok ból, hi szen 1993-ig nem
lé te zett itt hi va tá sos ma gyar nyel vű szín ját szás. Fel té te lez het jük csu pán,
hogy Kár pát al ján is je len vol tak a mű vé szet tör té ne ti kor szak ok szín há zi
meg nyil vá nu lá sai: dra ma ti kus nép szo kás ok, kö zép ko ri val lá sos drá mák,
ván dor ko mé di ás ok já té ka a mun ká csi vár ud va rá nál, a 19. szá za di szín ke rü -
le ti fel osz tás ide jén az észak ke le ti ré gi ót el lá tó kas sai, deb re ce ni vagy a mis -
kol ci tár su lat ven dég sze re pe lé sei. 

A szá zad for du ló kör nyé kén föl épü lő mun ká csi szín ház ter ve ző je és ki vi -
te le ző je is ma gyar, Vojta Adolf és Röszler Richárd,3 de ahogy az ung vá ri szín -
ház ban, itt is sze zo ná li san ér ke ző ven dég tár su la tok lép tek fel. A má so dik vi -
lág há bo rú ha tár zá rai után pe dig vég képp el ér he tet le nek let tek a két kö ze leb -
bi ma gyar or szá gi, a deb re ce ni és a nyír egy há zi szín ház pro fes  szi o ná lis elő -
adá sai is. Be reg szá szon 1952-től majd nem négy év ti ze dig mű kö dött egy
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ama tőr tár su lat, mely nek tag jai szá mos elő adást lét re hoz tak Be reg szá szi
Nép szín ház né ven, Schóber Ot tó ve ze té sé vel. A hi va ta los szín há zi éle tet az
ung vá ri Uk rán Drá mai Szín ház, az ung vá ri Báb szín ház, va la mint a mun ká -
csi Orosz Drá mai Szín ház je len tet te, szí nész kép zés je len leg is a ki je vi Kar -
penko-Karij Film- és Szín ház mű vé sze ti Fő is ko lán fo lyik.

A nyolc va nas évek vé gén ve tő dött fel, egy faj ta ki sebb ség po li ti kai meg fon -
to lás ból, hogy lé te sül jön ma gyar nyel vű pro fes  szi o ná lis szín ház a kár pát al jai
ma gyar ság szá má ra. A kul tu rá lis tár ca ál lam tit ká ra, va la mint a Bereg Me gyei
Ta nács kul tu rá lis osz tá lyá nak ve ze tő je ke res te meg Vidnyánszky At ti lát, aki
az Ung vá ri Ál la mi Egye tem el vég zé se után, 1987-től a ki je vi fő is ko la má sod -
dip lo más hall ga tó ja volt, hogy szer vez ze meg a ma gyar szín ját szást. A fi a tal
ren de ző vé gig jár ta a tér ség kö zép is ko lá it, több száz di á kot hall ga tott meg,
majd a fel vé te li má so dik for du ló já ra ér kez tek ki je vi ta ná rok is. 1989 nya rán a
he lyi új sá gok a 16 fős ma gyar osz tály be in dí tá sá ról cik kez tek. Vidnyánszky
At ti lán kí vül még egy ma gya rul be szé lő ok ta tó ta ní tott a fő is ko lán. A di á kok
ta nul má nya i kat a Szov jet uni ó ban kezd ték el, de a füg get len Uk raj ná ban fe -
jez ték be. Egy uk rán–ma gyar ál lam kö zi meg ál la po dás alap ján há rom sze -
mesz tert a bu da pes ti fő is ko lán tölt het tek, leg el ső elő adá suk itt szü le tett, Ily -
lyés Gyu la: Bál a pusz tán cí mű mű vé vel vizs gáz tak.

Az 1993-as dip lo ma osz tást meg elő ző év ben lét re jött egy egyez te tő ta lál -
ko zó az uk rán és a ma gyar mű ve lő dé si mi nisz ter, Larissza Horolec és And -
rásfalvy Ber ta lan kö zött, ahol a ma gyar szín ház ügyét két ol da lú tá mo ga tás -
sal pró bál ták se gí te ni. Er ről egy kéz zel írott jegy ző köny vet szig nál tak. A tár -
gya lá son je len volt még egy tá mo ga tó ma gyar ala pít vány ré szé ről Sinkovits
Im re, aki nek ja vas la tá ra a Be reg szá szi Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház
ne vet kí ván ták fölvenni,4 hi va ta los uk rán pa pí ro kon azon ban min dig Ma -
gyar Drá mai Szín ház ként sze re pel tek. Az uk rán fél ré szé ről már ek kor ígé re -
tek hang zot tak el egy új szín ház épü let re, szí nész la ká sok lé te sí té sé re, azon -
ban a va lós kö rül mé nyek, az anya gi bi zony ta lan ság mi att a vég zős osz tály -
ból csak ti zen né gyen tér tek vis  sza.

1993. au gusz tus 2-án meg ala kult az el ső ma gyar hi va ta los szín tár su lat
Kár pát al ján, igaz ga tó juk Ba lá zsi Jó zsef, ren de ző jük Vidnyánszky At ti la, re -
per to á ron négy elő adás sal: Il  lyés Gyu la: Bál a pusz tán, Shakes peare: Szent -
ivánéji álom, Brecht: Kol dus ope ra, Beckett: Godot-ra vár va. De meg fe le lő en al -
kal mas ját szá si hely ak kor nem állt ren del ke zés re, va la mint a kez de ti tá mo -
ga tá si szán dék is csök kent.

Mint le het sé ges szín ját szó pó di um szó ba ke rült ugyan a ré gi be reg szá szi
zsi na gó ga épü le te, ame lyet a het ve nes évek ben mű ve lő dé si ház zá ala kí tot -
tak. Ké szült egy ki vi te li terv az át ala kí tás ra az Il  lyés Köz ala pít vány és a ma -
gyar mi nisz té ri um tá mo ga tá sá val, de ha mar ki de rült, az át épí tés hez te te mes
fi nan szí ro zás ra len ne szük ség. Ek kor je löl tek ki egy má sik le he tő sé get ide ig -
le nes ját szó hely ként: a 16. szá zad ban fo ga dó nak épült Orosz lán Szál lót, an -
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nak is a bál ter mét. A szín ház az óta sem ka pott sa ját szín ház épü le tet, a szál ló
re no vá lá sa, de in kább funk ci ó be li át épí té se fo lya ma tos, né hány éve ju tot tak
hoz zá színielőadásoknak meg fe le lő vi lá gí tás- és hang tech ni kai be ren de zé -
sek hez, és lett vég re ren des fű tés. Ez utób bi nak je len tő sé ge nem cse kély, hi -
szen a je len le gi uk rán kor mány föl mé ré se sze rint az or szág ban itt van nak a
leg ro mo sabb ál la pot ban a mű ve lő dé si in téz mé nyek, ahol 95%-uk ban hi ány -
zik a fűtés.5

Az épü let kér dé sét az óta is na pi ren den tart ja min den ép pen ak tu á lis kor -
mány kö zi ve gyes bi zott ság, fel ve tik és el fo gad ják az aján lást: az uk rán fél se -
gít se elő a szín ház épü let ta ta ro zá sá nak be fe je zé sét, ke res sen la kás meg ol dást
a szí né szek nek és a mű sza ki dolgozóknak.6

Az Orosz lán Szál ló azon ban a meg ala ku lás után még jó ide ig hasz nál ha -
tat lan volt, a tár su lat vé gül ma gyar ál la mi tá mo ga tás sal kezd te meg az el ső
éva dot. Fű tet len klub he lyi sé gek ben vagy a he lyi gim ná zi um tor na ter mé ben
pró bál tak, és tá jol ni in dul tak. 

Az el ső kár pát al jai pro fes  szi o ná lis ma gyar elő adás dá tu ma 1993. ok tó ber
23.7 A tár su lat Szürtén, egy kis fa lu ban lé pett fel, el ső be mu ta tó juk a Kol dus -
ope ra volt. Ezt kö ve tő en még no vem ber ben ta lál koz tak az ung vá ri kö zön ség -
gel az Uk rán Ze nés-drá mai Szín ház ban. Majd min den fa lu ba el men tek, szá -
munk ra el kép zel he tet len anya gi ne héz sé gek és vi szon tag sá gos kö rül mé nyek
közt ját szot tak, de min den he lyen ké pe sek vol tak szín há zat te rem te ni: temp -
lom ban, mű ve lő dé si ház ban, me zőn vagy óvo da ud var ban. 

Ugyan ak kor még meg ala ku lá suk évé ben meg hí vást kap tak a szevasz-
topoli Hersoneszi Já té kok Fesz ti vál já ra, ahol a Szentivánéji álom mal dí jat
nyer tek.

A prob lé mák meg ol dat la nok ma rad tak, a tár su lat ból a meg él he tés le he tet -
len sé ge mi att töb ben pá lyá ju kat fel ad ni kény sze rül tek, né gyen tá voz tak. Ek -
kor szü le tett meg a dön tés, hogy újabb ma gyar osz tályt in dí ta nak a ki je vi
szín mű vé sze ti fő is ko lán, akik a má so dik vo na lat kép vi se lik majd, s a má so -
dik ge ne rá ci ó ként vo nul tak be az em lé ke zet be.

A be reg szá szi kö zön ség csak 1994-ben ta lál ko zott szín há zá val, a Szent -
ivánéji álom volt az el ső pre mi er a vá ros ban. Ezt kö ve tő en ér kez tek a ran gos
el is me ré sek is, vi szont 1996-ban már csak négy tag ja volt a tár su lat nak, akik
a mai na pig is ját sza nak az együt tes ben: Szűcs Nel li, Trill Zsolt, Tóth Lász ló
és Var ga Jó zsef. Ugyan ez az év ered mé nyez te a ma gyar or szá gi át tö rést is,
ami kor el ju tot tak a Ha tá ron Tú li Szín há zak Fesz ti vál já ra Kisvárdára, mely -
nek az tán min den év ben fel lé pő i vé és fesz ti vál dí ja sa i vá vál tak. Só lyom pe cse -
nye cí mű De ka me ron-adap tá ci ó ju kat fő díj jal ju tal maz ták.

1997-ben ál lí tot ták szín pad ra T. S. Eliot: Gyil kos ság a szé kes egy ház ban cí mű
da rab ját, mel  lyel a len gyel or szá gi Torun Kon takt Fesz ti vál ra is el utaz tak, s a
kö zép ko ri temp lom ban meg tar tott elő adá sért Vidnyánszky At ti la a leg jobb
al ko tó dí ját ér de mel te ki. A Grú zi á ban meg ren de zett ma gyar na po kon há rom

Hu szár Or solya76

ProMino10-4-beliv:ProMino10-2-beliv.qxd  11/29/2010  7:25 AM  Page 76



elő adá suk kal ko moly el is me rő vissz han got vál tot tak ki a tbi li szi kö zön ség
kö ré ben.

1998-ban vég zett a má so dik ma gyar osz tály, akik nek szin tén le he tő sé gük
adó dott a ma gyar fő is ko lán több fél év el vég zé sé re, en nek a csa pat nak volt
osz tály fő nö ke Kazimir Kár oly. Tanulmányaik befejezése után mind a 15 hall -
ga tó ha za tér tért, és a be reg szá szi mun kát erő sí tet te. Meg ala ku lá suk után 4
év vel már 48 elő adást tar tot tak Kár pát al ján és 19 es tét ját szot tak Ma gyar or -
szá gon. Az 1998-as év ben lét re jött Az em ber tra gé di á ja elő adás, va la mint ez az
év meg hoz ta az újabb ran gos el is me rést is, a lembergi Arany Orosz lán Fesz -
ti vál egyik fő dí ját. Itt a Godot-ra vár va cí mű Beckett-művel arat tak.

2000-ben Vidnyánszky At ti lát Uk raj ná ban az év ren de ző jé vé vá lasz tot ták,
majd 2002-ben Uk raj na ér de mes mű vé sze lett.

Az új év ez red el ső éve i ben to vább nö ve ke dett a tár su lat nem zet kö zi is -
mert sé ge és el is mert sé ge, 2001-ben Cso ko nai far san gi té má jú mű vé vel, a Do -
rot  tyá val részt vet tek Moszk vá ban a III. Nem zet kö zi Szín há zi Olim pi án és a
bu ka res ti Ma gya rok Há zá ban is föl lép tek. 2006-ban a re per to árt már 13 da -
rab gaz da gí tot ta, s rend sze res sé vált a ma gyar or szá gi szak em be rek kel, tár su -
la tok kal va ló együtt mű kö dés. Pél da ként em lít jük a Kö zép-Eu ró pa Tánc -
színházat, akik kel 1997-ben Eger ben a Car mi na Buranát, 2000-ben Zsámbékon
pe dig a Szardaffass, a hím bo szor kány cí mű elő adá so kat ké szí tet ték el kop ro -
duk ci ó ban, va la mint részt vet tek a 2002-es Bánk bán elő adás ban, me lyet Vid -
nyánszky At ti la ren de zett a Nem ze ti Szín ház ban. 

Meg ala ku lá suk óta 14 or szág kö zön sé ge előtt bi zo nyí tot tak, 2005-ben már
bér le tet le het vál ta ni a szín ház ba. 2008-ban ké szül el és vált si ker tör té net té
Szig li ge ti Liliomfi cí mű ko mé di á ja, me lyet egy éven be lül het ven nyolc szor
ját szot tak.

Bár hi va ta los fel irat nem ké szül he tett a szín ház épü let re, ne vü ket Be reg -
szá szi Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház ként hasz nál ták, vi szont 2009-
től az uk rán fenn tar tói tá mo ga tás már nem a Be re gi já rás ból ér ke zik, ha nem
a me gyé től, s a ma ga sabb ál la mi do tá ci ó nak ára volt: a szín ház ne vét meg
kel lett vál toz tat ni uk Kár pát al ja Me gyei Ma gyar Drá mai Szín ház ra.

Vidnyánszky At ti la eb ben az év ben át ve het te a ki vé te le sen ran gos nak szá -
mí tó Mejerhold-díjat Moszk vá ban, mely a so kat bi zo nyí tott ren de zők nem -
zet kö zi ér té ke lé se.

2005. már ci us 18. és 22. kö zött meg ren dez ték Be reg szá szon az I. Stalker
Fesz ti vált, az öt na pos ren dez vény so ro za ton 8 elő adást tar tot tak, a nem zet kö -
zi fel lé pők kö zött a ma gyar szín há zak mel lett meg ta lál juk a New York-i In
Prenthese Tár su la tot és a ki je vi Dah Szín há zat is. A fesz ti vál meg ren de zé sé -
hez a ma gyar kul tu rá lis tár ca nyúj tott se gít sé get, ami nek ke re té ben rész ben
fel újít hat ták a már rég nem ide ig le nes ját szó he lyü ket, ám a fel lé pők bé re zé -
sé re már nem ma radt a ke ret ből. A II. Stalker Fesz ti vált ere de ti leg 2009 no -
vem be ré re ter vez ték, de eb ben az idő szak ban az új inf lu en za ví rus ter je dé se

Fel leg já rók 77

ProMino10-4-beliv:ProMino10-2-beliv.qxd  11/29/2010  7:25 AM  Page 77



mi att kor lá toz ták az uta zá so kat, így több kül föl di fel lé pő nem jut ha tott vol -
na el a hely szín re. Fél éves ké sés sel, 2010 ta va szán, csök ken tett prog ram mal
meg ren dez ték a több le he tő sé get is ma gá ban hor do zó ese ményt. Kö zön sé ge
zöm mel a be reg szá szi és kár pát al jai né zők ből állt, min den elő adás telt ház zal
és nagy si ker rel ment. Ezt már a Szü lő föld Alap tá mo gat ta 3 mil lió forinttal.8

Vidnyánszky At ti la 1999-től ren dez Ma gyar or szá gon is, más kül föl di
mun kái mel lett, s ren de zé se i hez be reg szá szi mű vé sze it is fel ké ri. 2004-ben
egy éven ke resz tül a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ve ze tő ren de ző je volt, 2006 ja -
nu ár já tól a deb re ce ni Cso ko nai Szín ház mű vé sze ti ve ze tő je, 2007 áp ri li sá tól
igaz ga tó ja. 2005-ben meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa ság Ezüst Ér dem ke reszt jét.

Ki vo nat 2 (hrivnyák és fo rin tok)

A Be reg szá szon élő ma gyar aj kú ak szá ma már 50% alat ti, Ung vá ron és Mun -
ká cson szór vány ma gyar ság él. A szín ház ha von ta pár al ka lom mal ott hon ját -
szik, ezen kí vül a na gyobb vá ro sok ban lép nek fel, aho vá a von zás kör zet ben
élők is el jut hat nak. Ez zel a tá jo lá sos rend szer rel az új vi dé ki min tát kö ve tik,
de Észt or szág ban is be vált ez a módszer.9

A kár pát al jai ma gyar ság több jo got kap az uk rán ál lam tól, mint az azt
meg elő ző szov jet rend szer ben, a pi ac gaz da ság ra va ló át té rés egy elő re küz -
del mes az uk rán szfé ra szá má ra, a sze gény ség és a kor rup ci ós va gyo nok ak -
ku mu lá lód nak egy más mel lett. Az uk rán ál lam nem tá mo gat, és nem csak a
kár pát al jai mű ve lő dé si in téz mé nye ket nem tud ja kel lő en do tál ni, de nincs
pénz az uk rán ál la mi is ko lák ra sem.

A Be reg szá szi Szín ház meg ala ku lá sa kor az in téz mény fenn tar tó ja a Be re -
gi já rás, mely amúgy is pénz hi á nyos ke re tek kö zött mű kö dött. Az uk rán tör -
vé nyek kö tik a fi nan szí ro zá si rend szert, nem en ge dé lyez nek egy nél több in -
téz mé nyi fenn tar tót, és nem lé te zik kü lön ál la mi tá mo ga tás, csu pán a fenn -
tar tói dotáció.10 Ez a hely zet szin te el le he tet le ní ti az alap funk ci ó kat is, a jut -
ta tott ös  szeg a bé rek ki fi ze té sé re sem ele gen dő, az át uta lás is sok szor ké sés -
sel ér ke zik.

A kár pát al jai ma gyar szín ját szás a kez de tek től fog va a lét jo go sult sá gát
meg kér dő je le ző, ki szá mít ha tat lan anya gi kö rül mé nyek mel lett lé te zik, ala -
cso nyak a bé rek, az anya gi jut ta tá sok, nyo mo rú sá gos ál la po tok kö ze pet te
dol go zik a tár su lat. Nincs ke ret sa ját tel jes mű szak ra, a dísz le te zés, a szál lí -
tás, a ta ka rí tás a szí né szek re ma rad, mű vé sze tük höz mél tat lan élet tel. A be -
ígért ál la mi fej lesz té sek év ről év re las sul nak vagy el ma rad nak.

Az ere de ti leg 108 fős al kal ma zot ti lét szám ból 2004-ben 29 em ber mű köd -
tet te a szín há zat. Ek kor a szí nész fi ze tés ha vi 9000 fo rint nak meg fe le lő hriv -
nya volt. 2009-ben a 30 ta gú tár su lat éves költ ség ve té se el ér te a 600 ezer
hrivnyát, eb ből a já rás csu pán 80 ez ret fedezett.11
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2009-re az uk rán tör vé nyek bér eme lé se ket ír tak elő, amely nek be tar tá sa
le he tet len volt. Még 2008 no vem be ré ben fel ve tő dött, hogy a szín ház a já rá si
tá mo ga tás ból ke rül jön át a me gyé hez, mert a me gyei do tá ció ma ga sabb, er -
ről meg is szü le tett a hi va ta los dön tés, s ahogy fen tebb em lí tet tük, név vál toz -
ta tás sal járt együtt. Vi szont így a ko ráb bi men  nyi ség dup lá ja (250 ezer
hrivnya) köny vel he tő ál la mi be vé tel ként, a fi ze té sek 95%-át már eb ből fe de -
zik, ugyan ak kor a bé re zé sek utá ni adó von za tot, a köz üze mi be fi ze té se ket a
szín ház nak kell elő te rem te nie.

Ki zá ró lag az uk rán ál la mi do tá ci ó val meg ma rad ni kép te len ség, a fenn ma -
ra dás fel té te le, hogy mi lyen egyéb anya gi be vé te li esélyt si ke rül meg ta lál ni
év ről év re, elő adás ról elő adás ra. Alap ve tő en há rom fő fi nan szí ro zá si for rás -
le he tő sé ge van a szín ház nak: egy részt a fen tebb tár gyalt ál la mi pén zek, más -
részt a ven dég sze rep lé sek ből be fo lyó be vé te lek, har mad részt pe dig a „ma -
gyar ol dal ról” ér ke ző jut ta tá sok: ál la mi egy sze ri vagy rend sze res hoz zá já ru -
lá sok, pá lyá za ton nyert ös  sze gek, vagy rit káb ban, se gély ak ci ón ke resz tül be -
fo lyó tá mo ga tás. A 2004-es helyzetjelentés12 sze rint a ma gyar or szá gi tá mo ga -
tá sok ak kor évi 7-8 mil lió fo rin tot je len tet tek, ám a nor má lis mű kö dés hez évi
50-55 mil li ó ra lett vol na szük ség, amely szű kö sen, de évi négy be mu ta tót ten -
ne le he tő vé. A szín ház ak kor már ti ze dik éve mű kö dött ren des szín ház épü -
let nél kül, a tel jes re konst ruk ció ab ban az év ben to váb bi 100-120 mil lió fo rint -
nyi ös  sze get kí vánt vol na. Ki lá tás sincs rá, hogy az uk rán ál lam nak be lát ha -
tó időn be lül er re le gyen ke re te. Most ma gyar pá lyá za ti pén zek ből, va la mint
a Köz igaz ga tá si Mi nisz té ri um ál tal éven te meg ítélt tá mo ga tás ból lesz le he tő -
sé gük to vább fej lesz te ni az épü le tet, no vem ber ben meg kez dőd het a nyí lás zá -
rók cse ré je.

2004-ben a ki lá tás ta lan nak tű nő ál la po tok ban a szín ház fenn ma ra dá sá -
nak re mé nyé ben Ba lá zsi Jó zsef és Vidnyánszky At ti la egy se gély ki ál tás ban
fo gal maz ták meg a vég hely zet hez kö ze li stá di u mot. A Füg get len Ma gyar
Mű vé sze ti Ala pít vány nagy sza bá sú kez de mé nye zést in dí tott Be reg szá szi
Ak ció el ne ve zés sel. Épít sük fel a be reg szá szi ma gyar színházat!13 cím mel fel hí -
vást ad tak köz re, mely ben nem csak a szín há zi szak mát szó lí tot ták meg, ha -
nem szá mí tot tak a ma gyar vál lal ko zók ra, ki fe je zet ten épí té si szak em be rek -
re. A kör le vél ben úgy fo gal maz tak: a szín ház az utol só pro fes  szi o ná lis ma -
gyar kul tu rá lis kö zös sé gi hely Be reg szá szon és Kárpátalján.14 A gyűj tés hez
el kü lö ní tet tek egy szám lát, és szá mí tot tak a saj tó tá mo ga tá sá ra is. A kez de -
mé nye zés véd nö kei Bo dor Pál, Böjte Jó zsef, Jancsó Mik lós, Törőcsik Ma ri
vol tak. Hogy mi lyen ered mén  nyel zá rult az ak ció, le mér het jük a gyűj tés vé -
gén tar tott gá la es ten el hang zott be széd ből: leg in kább a szín há zi vi lág vál -
lalt szo li da ri tást, 11 bu da pes ti és vi dé ki szín ház ba hív tak meg be reg szá szi
pro duk ci ó kat, az es te tel jes be vé tel ét fel ajánl va, s ezek kö zül még hét te át -
rum egy sa ját elő adá sa „ho za mát” is át utal ta. Ezen kí vül lét re jött még két-
há rom kon cert, va la mint 1-1 mil lió fo rin tot ad tak Eger és a Fe renc vá ros ak -
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ko ri pol gár mes te rei. A szer ve zők el küld ték a fel hí vást az ak ko ri 200 leg gaz -
da gabb ma gyar vál lal ko zó nak, fél-fél mil lió forint ado mányt kér ve, de a zá -
rá sig egyet len po zi tív vá laszt sem kap tak. A 2005. jú ni us 6-án tar tott gá la -
es ten még csak a re mény volt meg belőle.15

2004-ben a ma gyar or szá gi tá mo ga tá sok be szer zé sé re új fó rum nyílt, a
Szü lő föld Alap. Lét re jöt te előtt vi szont meg szün tet ték azo kat a szak mai
ala pon mű kö dő ala pít vá nyo kat és szak mi nisz té ri u mi ala po kat, me lyek ha -
tá ron tú li ma gyar in téz mé nye ket se gí tet tek. A Szü lő föld Alap te vé keny sé -
gé nek cél ja az át lát ha tó ság az ös  sze gyűj tött pá lya mun kák kö zött, va la mint
an nak el ke rü lé se, hogy egy in téz mény több ször kap jon ugyan ar ra ado -
mányt, míg má sok el es nek a pá lyá za ti pén zek től. Idén a Szü lő föld Alap
Kul tu rá lis, Egy há zi és Mé dia Kol lé gi u ma a kár pát al jai kul tú ra és mű ve lő -
dés te rén pá lyá zók kö zött 16 mil lió fo rin tot ter vez szét osz ta ni a má so dik
fél év re ki írt pályáza taiban.16 Ezen kí vül is lé te zik még le he tő ség, a Nem ze -
ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett ki írás a ha tá ron tú li ma gyar
hi va tá sos in téz mé nyek mű vé sze ti te vé keny sé gé nek költ ség ve té si tá mo ga -
tá sá ra, mely nek ke re tén be lül leg fel jebb 1 mil lió fo rint nyi ös  sze get le het el -
nyer ni egy produkcióra.17

Az ese ti pat ro ná lás ra is ta lál ha tó pél da: 2008-ban a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal 10 mil lió fo rin tos tá mo ga tást jut ta tott a szín ház nak ki emelt in téz mé nyi
be so ro lás sal, a kul tu rá lis mi nisz té ri um pe dig ugyan eb ben az év ben 800 ezer
fo rint tal já rult hoz zá a Liliomfi elő adás szín pad ra ál lí tá sá hoz. 2009-ben a Szín -
há zi Kol lé gi um 1,1 mil lió fo rint tá mo ga tást nyúj tott egy pro duk ci ó ra. De
meg ol dás le het a kop ro duk ci ós struk tú rá ban lét re ho zott be mu ta tó: a 2008-as
Ahogy tet szik kö zös elő adás ként jött lét re a Gyu lai Vár szín ház zal, az Ég tá jak
Iro dá val és a Cso ko nai Szín ház zal.

Vidnyánszky At ti la 2007 áp ri li sá tól a deb re ce ni Cso ko nai Szín ház igaz ga -
tói poszt ját is el lát ja, s ez a lé pés a Be reg szá szi Szín ház fenn ma ra dá sá nak
egy faj ta biz to sí té ka lett. Ugyan is így a ma gyar or szá gi anya gi tá mo ga tás ki e -
gé szül az in nen ér ke ző se gít ség gel, éven te egy pro duk ci ót Deb re cen fi nan szí -
roz. Ezen kí vül a tár su lat ból töb ben ide is le szer ződ het nek, má sok ven dég -
mű vész ként fel lép het nek itt is. Egye dül ál ló ez a mű kö dé si mo dell, Vid -
nyánsz ky At ti la egy nyi lat ko za tá ban úgy fo gal ma zott: a deb re ce ni és a Be -
reg szá szi Szín ház egy in téz mény ként funk ci o nál, most ez a for ma a meg -
men tő, csak így tud ja túl él ni a ne héz idő ket a be reg szá szi intézmény.18 A lé -
te zés ha tá rán szo ron gat a kri ti kus anya gi hely zet, hos  szú tá von az ös  sze tett
tá mo ga tá si rend szer csak úgy mű köd het, ha min den rész te rü le te fo lya ma to -
san tud ja nö vel ni a do tá ci ót, ra ci o ná li san a re mény in kább az anya or szá gi,
meg fe le lő szak mai tá mo ga tás ban rej lik, s ezen ne csu pán az anya gi ér te lem -
ben vett tá mo ga tást ért sük.
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Ki vo nat 3 (mű vé sze ti sa já tos sá ga ik)

Az ijesz tő ma te ri á lis kö tött sé gek, a pénz hi ány szi tu á ci ói mel lett vi lág szín vo -
na lú szín ház mű vé szet szü le tik év ről év re a Be reg szá szi Szín ház mű he lyé ben.

A ha tá ron tú li ma gyar szín ját szás két ség te len elő nye, a szá mot te vő ne héz -
ség el le né re, hogy a ma gyar szín ját szó ha gyo má nyok mel lett az adott or szág
szín há zi tra dí ci ó ja és szín há zi je le ne hat a ma gyar mű vé szek re, akár a kép -
zés, akár az ak tív mun ka so rán. Aho gyan meg fi gyel he tő a ro mán drá ma és
szín ház mű vé szet in no va tív ha tá sa az er dé lyi szín ját szás ban, úgy el kép zel he -
tő, hogy a nagy múl tú orosz drá ma és szín ház, va la mint az uk rán szín há zi
múlt és je len men  nyit adott a ma gyar szín ját szá si ha gyo má nyok mel lé. Ku -
ta tás ra ér de mes len ne az, hogy men  nyi ben vál to zott a kép zé si tan anyag a
szét sza ka dás után, elő ke rül tek-e ad dig til tott szer zők vagy új ra ér té kelt szín -
há zi mun kás sá gok, mi lyen se bes ség gel áram lot tak be akár Nyu gat-Eu ró pa,
akár a vi lág ad dig mel lő zött szín há zi ese mé nyei, drá ma iro dal ma a sztanyisz -
lavszkiji, mejerholdi, vahtangovi ta nok mel lé.

A ki vá lasz tott kár pát al jai ma gyar fi a ta lok a ki je vi évek mel lett ma gyar or -
szá gi kép zés ben is részt ve het tek, meg is mer ve a ma gyar fő is ko la – ma már
Szín mű vé sze ti Egye tem – ok ta tó it, ren de ző it, szak em be re it is. El gon dol kod -
ta tó mo men tum, hogy a ma gyar in téz mény ben is és a ki je vi színművészetin
is izo lál tan épít kez tek, ta nul tak szak má juk ban a fi a ta lok. Az uk rán kö zeg ben
nyil ván va ló an a nyelv volt a meg kü lön böz te tő té nye ző, de leg alább „a ma -
gya rok” vol tak, míg itt hon, Ma gyar or szá gon csak úgy hív ták őket, „a kije-
viek”.19

Alap ve tő en meg ha tá ro zó volt Vidnyánszky At ti la sze mé lyi sé ge, je len lé te,
ok ta tá sa és mű vé sze te mind pe da gó gus ként, mind mű vész ként. A je len le gi
együt tes mun kák ös  sze for rott sá ga ezek től az évek től da tál ha tó, bár a má so -
dik osz tály nál a ren de ző nek már nem volt le he tő sé ge a fo lya ma tos ne ve lés re
és je len lét re ma gyar or szá gi fel ada tai mi att.

Vidnyánszky At ti la ta nul má nyai so rán vél he tő en kel lő kép zés ben ré sze -
sült, ala po san meg is mer ke dett a sztanyiszlavszkiji Mű vész Színház-as lé lek -
ta ni re a liz mus sal, Mejerhold biomechanikára épü lő elgondolásaival,20 vagy
más, kü lön bö ző or szág be li, 20. szá za di ren de zői tech ni kák kal, még sem azo -
no sí ta nánk egyik ren de zői stí lus sal sem, egyik utód já nak sem te kin te nénk.
Alap ve tő en el len ke zik a na tu ra lis ta-re a lis ta ha gyo má nyok kal, a pol gá ri szín -
ház esz té ti ká já val. Mű vé sze té re, ren de zői stí lu sá ra sa ját meg ha tá ro zást ad:
„köl tői szín ház”. Szem be megy a leg jel lem zőbb szín há zi meg nyil vá nu lás sal:
a logocentrikus nagyrealista kő szín ház zal. Mun ká i ban a szín há zi jel rend szer
té nye zői kö zül a vi zu á lis ele mek ki emelt he lyet kap nak: a dísz let, a jel mez és
fő leg a fény nem csu pán il luszt rá ci ói a szö veg nek. Bár szín há za ál la mi szín -
ház ként mű kö dik, stí lu sa, ha bi tu sa, élet mód ja mi att még is kö ze lebb áll a
struk tú rán kí vü li szín há zak hoz, az alternatívakhoz.21
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Vidnyánszky és szí né szei szá má ra a be mu ta tó nap ján nem szű nik meg az
elő adás for má lá sa, a leg több da rab juk fo lya ma to san re per to á ron tar tott, nem
ki zá ró la gos sza bály, hogy a pro duk ci ó nak a be mu ta tó ra tö ké le te sen kész ál -
la pot ban kell len nie. Nem né hány he tes pró ba után lép nek fel, ahogy az Ma -
gyar or szá gon be vett gya kor lat, pél dá ul a Há rom nő vér pró ba fo lya ma tá nak
kez dő sza ka szá ban több hó na pig (!) csak a szö veg gel fog lal koz tak. Bár erős
a nyo más, még sem az ép pen ak tu á lis pá lyá za ti pénz nek van leg főbb mo ti vá -
ló ere je szá muk ra. A kö zön ség ki szol gá lá sán túl sa ját kér dé se i ket ve tik fel a
drá ma tol má cso lá sá ban: „Ho vá lesz énem zárt egyénisége?”22 – a vá lasz min -
den képp kö zös sé gük ben van.

A Vidnyánszky-előadások sa ját ja a min den kör nye zet hez va ló al kal maz -
ko dás, an nak za jai, je len sé gei in teg rá lód nak az elő adás ba, az adott mi li őt
ido mít ják a produkcióhoz.23 Azt a je len sé get, aho gyan Vidnyánszkynál a szö -
veg sta tisz tál a fény nek, hang nak, moz gás nak, so kan az el té rő tra dí ci ó jú ta -
nul má nyok nak tu laj do nít ják vagy an nak, hogy a szí né szek szak mai szo ci a li -
zá ci ó ja re du kált anya nyel vi kör nye zet ben tör tént. Va ló já ban e mö gött Vid -
nyánszky érett sé ge, mű vé szi in tel li gen ci á ja, kép zett sé ge és tu dá sa áll, a
poszt mo dern vi lág je len ség is me re te, amely a szín ház szol gá la tá ba ál lít ja a
társ mű vé sze tek esz kö ze it. Per sze ez zel el tá vo lít ja a szín pa di in terp re tá ci ók
ha gyo má nya it, de ezt az zal egé szít jük ki, hogy a szövegcentrikusságtól va ló
si ke res el ru gasz ko dás a ma gyar kö zön ség szá má ra tű nik így. A ren de ző a
szín há zi je lek gaz dag tá rát hasz nál ja fel, ná la meg él he tő – nem csu pán a mö -
göt tes tar tal mak ér tel me zé sé ben – „a szín ház több nyel ven beszél”24 je len sé -
ge, amely az ala cso nyabb szin tű né zői el vá rá sok szá má ra mo dern, ne he zen
in te ri o ri zál ha tó, be fo gad ha tó.

Stí lu suk ra már új fo gal mat is kre ált ak, a szertartásszínház25 ki fe je zést, ami
mö gött as  szo ci ál ha tó akár a szent szín ház, a sze gény szín ház, a ke gyet len ség
szín há za, vagy a 20. szá zad ren de zői szín há zá nak ké sőb bi vo nu la ta. Ren de -
zé se i ben a fény mint szín há zi jel ér te lem mel, je len tés sel meg töl tött, az akusz -
ti kus jel rend sze rek nél kü löz he tet len épí tő ele mek, nem ön cé lú hang alá fes té -
sei, han gu lat be fo lyá so ló esz kö zei csu pán az elő adás nak. Te gyük hoz zá, hogy
ezek ter mé sze tes je len sé gek egy poszt mo dern elő adás ban, még is akár a szak -
mai saj tó írá sa i ban is szám ta lan szor alá hú zott, kü lön le ges nek vélt mo men -
tum nak tart ják. En nek egyik meg nyil vá nu lá sa a szö veg re és a szö veg mon -
dás ra ki he gye zett kri ti kai mi nő sí tés, pe dig Vidnyánszky összművészeti gon -
dol ko dás ra ser ken ti né ző i nek min den ré te gét, nem az „úri” kö zön ség tap sá -
ra vá gyik csu pán.

A Be reg szá szi Szín ház je len sé gé nek vizs gá la tá ban fel tű nik egy jel lem ző
mo men tum: a ván dor szí né szet hez kö tő dő vélt ha son la tos ság. Hely ze tük,
min den na pi gya kor la ti éle tük a 19. szá za di szín ját szó lé tet idé zi. Hubay Mik -
lós egye ne sen a Ke le men-fé le ván dor tár su lat hoz ha son lít ja a be reg szá szi
együttest,26 s va ló ban, szá mos pár hu za mot von ha tunk a két év szá zad nyi kü -
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lönb ség el le né re is: a 19. szá za di ván dor szí né szek sok szor ját szot tak fo ga -
dók ban, sa ját juk volt az anya nyel vi kül de tés, a szű kös anya gi ke re tek min -
den na po sak vol tak, va la mint a tár gyi mű kö dés hez szük sé ges fel té te lek meg -
szer ve zé se is je len tős fel adat ként sze re pelt csak úgy, mint Be reg szá szon a 21.
szá zad el ső év ti zed ében.

A ki szol gál ta tott ság rend sze res meg ol dá sa egé szen más mű vé szi at ti tű döt
is hoz a tár su lat szí né szi mun ká já ba. A leg kü lön fé lébb já ték te rek ben te rem te -
nek mű vé sze tet, amely kü lön ru gal mas sá got, ki vé te les al kal maz ko dó ké pes -
sé get is fel té te lez, va la mint az egész elő adás ala pos is me re tét. 

A fo lya ma to san re per to á ron tar tott elő adá sok, va la mint az adott ját szó tér -
hez tör té nő gyors ak ko mo dá ció nem en ge di, hogy já ték fe gyel mük meg la zul -
jon és el ves  szen a ru tin ban.

Az anya gi ak mo ti vá ló ere je nél kül, a sem mi kö rül mé nyek közt szín há zat
lét re hoz ni el hi va tott sá got, ki tar tást és óri á si kre a ti vi tást je lez. 

A ván dor szí né szi mo tí vu mot sok szor sa já tos ság ként em lí tik az elem zők,
egy sor ba emel ve a nép szín há zi vo ná sok kal, amely vég képp ös  sze egyez tet -
he tet len a mű vész szín ház kép pel. Evi dens, hogy nem áll ös  sze ez az elem zé -
si gya kor lat, mert több mint száz év szín ját szá si stí lu sát mos sa egy be: a ván -
dor szí né szet jel lem ző idő sza ka az ál lan dó su lás ra va ló tö rek vé se ket elő zi
meg a 18. szá zad vé gén, a 19. ele jén. A nép szín há zi já ték stí lus nak pe dig két
hul lá ma volt a 19. szá zad so rán, de jel lem ző en an nak má so dik fe lé ben ját -
szott nagy sze re pet, és nem te he tő egyen lő ség jel a két faj ta meg je le né si for ma
– a ván dor tár su la ti és a nép szín há zi – kö zé.

A má sik, szin tén sok írás ban meg je le nő jel leg ze tes mo tí vum a tár su lat
egy sé ge, a kö zös ség je len tős per szo ná lis ko hé zi ó ja, az együt tes csa pat mun -
ká ja, va la mint, fő leg a kez de tek ben, hang sú lyos kö tő dé sük, sőt rá utalt sá guk
ren de ző jük re. A tár su lat ered mé nyes ös  sze tar tá sá ban nyil ván va ló an Vid -
nyánszky At ti lá nak van kulcs sze re pe. Már a fő is ko lán le he tő sé ge volt ar ra,
hogy sa ját „ki kép zé sű” együt test hoz zon lét re, a ta nu lá si fo lya mat kez de té -
től fo lya ma to san ne vel te mű vé sze it, mos tan ra már hasz ná la tos a Vidnyánsz -
ky-színész fo ga lom. Mes te rük mű vé szi lá tás mód ja és pe da gó gi ai at ti tűd je a
kez de tek től fog va át ha tot ta a tár su la tot. Az in ter per szo ná lis kö tő dé sek, a
kap cso lat rend sze rek mi nő sé ge nyil ván be fo lyá sol ják az al ko tó mun ka ered -
mé nyes sé gét és mi nő sé gét. A mű hely mun ká ban rend sze re sen együtt dol go -
zó tár su la tok pro duk ti vi tá sa igen ha té kony.

A Tarkovszkij-film Stalkere nem csu pán a sa ját ren de zé sű fesz ti vál ja ik nak
név adó ja, de akár tu da to san, akár nem szándékosan, egy faj ta rej tett lel ki ve -
ze tői pél da is: Vidnyánszky ve ze ti szí né sze it a ne mes já ték vi lá gá ba, és ve ze -
ti né ző it a mű ér tés ben és mű él ve zet ben. Még ma is meg van az el len őr zött ha -
tár: a fi zi ká lis tér ben az uk rán vám őrök nél, lel ki sí kon a meg kö ve se dett tra -
di ci o ná lis szín há zi el vá rá sok ban. A mű vész-ren de ző szá má ra a be reg szá szi
mun ka a lé te zés kü lön le ges for má ja, „a be reg szá szi kö zeg vé dett sé get nyújt:
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egyi kük nek sem kell egye dül őriz nie a lel ké ben az iga zak nak tar tott ér ték -
ren det. Mind ro ko nok va gyunk – én olyan apa fé le” – fo gal maz egy helyen.27

A mun ka fo lya mat ok so rán, a min den nap ok ban együtt meg élt idő, a kö -
zös él mény ad ala pot az ös  sze tar to zás nak. A tár su lat ban nin cse nek ön meg -
va ló sí tó, in di vi duum -sze pa rá ló tö rek vé sek, hi szen a fel adat kö zös: a hi va tá -
sos ma gyar nyel vű szín ját szás lét re ho zá sa és meg ala po zá sa Kár pát al ján.

Vidnyánszky At ti la ne ve lé si szán dé ka nem szo rít ko zik csu pán sa ját
együt te sé re, fel ada tá nak tart ja a kár pát al jai le en dő né zők szín ház-be fo ga dói
kész sé gé nek for má lá sát, sőt ki ala kí tá sát. Mi vel az Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem -
ze ti Szín ház lét re jöt te előtt nem lé te zett hi va tá sos ma gyar szín ház a tér ség -
ben, a kár pát al jai szín ház ked ve lők nek ki vé te les al kal mak kor le he tett csak
sze mé lyes szín ház él mé nyük, nem ala kul hat tak ki meg rög zött szín ház ba já -
rá si szo ká sa ik. A kez de ti évek táj elő adá sai, a ven dég sze rep lé sek a la kos ság
szá má ra olyan tár sa dal mi ese mé nyek vol tak, ame lyen min den kor osz tály
meg je lent. Már pe dig egyik tá jo ló da rab juk az eg zisz ten cia lis ta Godot-ra vár va
volt, amely már ko mo lyabb, a mű faj hoz ér tő be fo ga dói tu dást fel té te lez.

Nem is me ret ter jesz tő szán dé kú a kö te le ző en alap mű velt ség be tar to zó
drá mák szín pad ra ál lí tá sa sem, cél ja in kább a szín há zi al ko tás örö mé nek és a
já ték ne mes sé gé nek meg ta lá lá sa, an nak át nyúj tá sa a né ző nek, és ez zel együtt
a né zői be ál lí tott ság for má lá sa.

A kö zön ség ne ve lést nem csak a kár pát al jai sze rep lé se ken vál lal ják fel, de
a deb re ce ni szín ház ban is lét re hoz ták az úgy ne ve zett be ava tó szín há zat a fi a -
ta lok, kö zép is ko lás ok szá má ra. Míg ott hon a be fo ga dói at ti tűd ki ala kí tá sa a
cél, a deb re ce ni kö zön ség nél a meg rög zött hoz zá ál lás át for má lá sa, s ezek a
né ző kép zé si fo lya ma tok a nyi tott be fo ga dói kész ség ki ala ku lá sát és a kö zön -
ség igény szint jé nek emel ke dé sét ered mé nye zik.

Ki vo nat 4 (a je len)

A be reg szá szi ak éven te 30-40 elő adást ját sza nak a deb re ce ni szín ház ban,
ami szá muk ra most a lét kér dést je len tő le he tő ség. A köl csön ha tás mű kö dik
Deb re cen szá má ra is, be bi zo nyo so dik ez a szak mai si ke rek ben. A kár pát al -
jai mű vé szek je len lé te vér át öm lesz tés ként ha tott a cí vis vá ros szín há zá ban,
amely má ra így Ma gyar or szág egyik leg erő sebb tár su la tá vá vált. Vid -
nyánszky At ti la ötö dik évad ját kezd te a szín ház nál, a me rész műsorpoliti-
ka28 meg két sze rez te a bér le te sek szá mát, bár azok ala nyai le cse ré lőd tek. Ha -
gyo mán  nyá lett, hogy az évad el ső be mu ta tó ja a ze nei ta go zat el ső elő adá -
sa, mely hez idén is vi lág hí rű ven dég ren de ző ket kér tek fel. Silviu Purcărete
vagy a moszk vai Vik tor Rizsakov fog itt alkotni.29 A deb re ce ni tár su lat is
foly tat ja a tá jo ló ha gyo má nyo kat, a kör nyék be li fal vak né zői kö ré ben is
nagy a be fo ga dá si kedv.
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Je len leg a Be reg szá szi Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház ban ös  sze sen
33-an dol goz nak, Vidnyánszky At ti la fő ren de ző mel lett Melnyicsuk Oleg
mun kál ko dik ren de ző ként, 19 szín mű vész al kot ja a tár su la tot, az ad mi niszt rá -
ci ós mun ká ra 5 főt al kal maz nak, 2 au tó busz so főr jük és 4 tech ni ku suk van. Lét -
szám bő ví tés nem me rül fel, mint aho gyan nem ter ve zik újabb ma gyar szí nész -
osz tály be in dí tá sát sem Ki jev ben. Éven te kö rül be lül 100 elő adást ját sza nak, eb -
ből a fe lét ha zai kör nye zet ben, a má sik fe lét Ma gyar or szá gon és kül föld ön.

2003-ban Trill Zsolt egy év re a bu da pes ti Új Szín ház nak is tár su la ti tag ja lett,
ami ter mé sze te sen ren ge teg uta zás sal járt együtt, és a ha tár át lé pés sel s az itt tar -
tóz ko dás sal kap cso la tos szük sé ges pa pírok kér dé se it is fel ve tet te. Az Eu ró pai
Uni ó hoz va ló csat la ko zás előtt az el ső lé pés a mun ka vál la lói en ge dély meg szer -
zé se volt, ez után lett vol na le het sé ges a le te le pe dé si ké re lem be nyúj tá sa. A csat -
la ko zás után a ví zum kény szer meg ne he zí tet te az át já rást, de ké sőbb mi nisz té -
ri u mi köz ben já rás ra és a be reg szá szi ma gyar kon zu lá tus se gít sé gé vel a hely zet
meg ol dó dott. Ba lá zsi Jó zsef el mon dá sa sze rint, mi vel a ví zum prob lé mák meg -
ol dód tak, egy elő re nem hasz nál ják ki a ket tős ál lam pol gár ság ad ta le he tő sé ge -
ket. El kép zel he tő, hogy a jö vő ben él nek ve le, hi szen a schengeni ví zum fél éven -
te 90 na pos tar tóz ko dás ra jo go sít, ami né ha ke vés nek bi zo nyul.

A be reg szá szi ak idén a nagy te rem fel újí tá si mun ká la tai mi att ha vi 3 elő -
adást tud nak tar ta ni szín há zuk ban. A bér le tes rend szert foly tat ni ter ve zik a
Kár pát al jai Pe da gó gus Szö vet ség gel, va la mint a II. Rá kó czi Fe renc Ta nár kép -
ző Fő is ko lá val, a meg kö tött szer ző dés ér tel mé ben.

A szín ház nép sze rű sé ge, szak mai el is mert sé ge nö vek szik, ami nem zet kö -
zi fesz ti vál meg hí vá sok ban is tük rö ző dik.

Le ütés

17 éves múlt ra ér de mes vis  sza néz ni, ös  sze gez ni. A be reg szá szi tár su lat egye -
dül ál ló utat járt be, egyik leg főbb ér té kük a tár su la ti egy ség, a vi szon tag sá -
gos lét hely ze tek együt tes túl élé se. A ne héz ség még is mint nye re ség je lent ke -
zik, mert szük sé ges el hi va tott sá got, kül de tés tu da tot ered mé nyez. Mű vé szi
fej lő dés tör té net ük más kö rül mé nyek és rá ha tá sok közt, jobb ma te ri á lis kör -
nye zet ben olyan el té rő ered ményt pre zen tál na, mely nek ára az al ko tás sza -
bad sá gá nak el vesz té se len ne. A je len le gi, deb re ce ni szín ház zal kö zös mű kö -
dé si struk tú ra ma a meg tar tó meg ol dás, ám hos  szú tá von az anya or szá gi
szak  mai tá mo ga tás hoz hat na biz ton sá gos mű kö dést, ös  sze kap cso lód va az
uk rán ál la mi do tá ci ó val és a jegy be vé tel lel.

Fel leg já rók ők – pá rat lan ma gas la tok ban je len lét ük ér tel mé nek pon tos
meg ha tá ro zá sát Vidnyánszky At ti la ad ja: „Én is a já ték, az al ko tás de rű jét
aka rom meg mu tat ni, ami kor ké pe sek va gyunk ki sza kad ni az idő ből. Ilyen -
kor meg érin ti az em bert az örök lét, az is te ni nek a jelenléte…”30
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Jegy ze tek

1 HUBAY Mik lós: „Itt és most az em be ri ség mi va gyunk” (Beckett). Me di tá ci ók a be reg szá szi
Ma gyar Nem ze ti Szín ház ven dég já té ka után, <http://beregszinhaz.new.fw.hu/sajto-
godot.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)

2 KÉ KE SI KUN Ár pád: A ren de zés szín há za, Osiris, Bu da pest, 2007, 10. p.
3 POPOVICS Bé la: 110 esz ten dős a Mun ká csi Nem ze ti Szín ház – vi dé künk leg ré geb bi te át ru ma,

<http://www.karpataljautazas.hu/articles.php?id=6> (le tölt ve 2010. 10. 21.)
4 KORNYA Ist ván: Be reg szá szi anzix. A nyo mo rú ság sza bad sá ga, Deb re ce ni Dis pu ta

2009/7., 49. p.
5 Ka taszt ro fá lis hely zet ben van nak a kul tu rá lis in téz mé nyek Kár pát al ján, <http://www.

dunatv.hu/otthon/rossz_helyzet_karpataljai_kulturalis_intezmenyek.html> (le tölt -
ve: 2010. 10. 02.)

6 Jegy ző könyv a Nem ze ti Ki sebb sé gek Jo ga i nak Biz to sí tá sá val Fog lal ko zó Magyar–
Ukrán Ve gyes Bi zott ság IX. ülé sé ről, <http://www.nek.gov.hu/data/files/031.pdf>
(le tölt ve 2010. 10. 02.)

7 Ada tok a Be reg szá szi Il  lyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház hon lap já ról: <http://
beregszinhaz.atw.hu/> (le tölt ve 2010. 09. 30.)

8 Szín há zi fesz ti vál Be reg szá szon, <http://kultura.hu/main.php?folderID=1805&
articleID=300558&ctag=articlelist&iid=1> (le tölt ve: 2010. 09. 30.)

9 DEBRECZENI Mi hály: Kár pát al jai szí ni nö ven dé kek Bu da pes ten. Be reg szász is Pá rizs,
<http://beregszinhaz.new.fw.hu/interju4-2.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)

10 KORNYA: i.m.
11 BALÁZSI Jó zsef – VIDNYÁNSZKY At ti la: Egy szín ház se gély ki ál tá sa Be reg szász ról, <http://

www.fmma.hu/segelykialtas> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
12 Uo.
13 A Füg get len Ma gyar Mű vé sze ti Ala pít vány fel hí vá sa: <http://www.fmma.hu/sites/

default/files/alairt_felhivas.pdf> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
14 Uo.
15 A Be reg szá szi Ma gyar Szín ház ért szól a ha rang – a Nem ze ti Szín ház 2005. jú ni us 6-i gá -

la est jén el hang zott be széd, <http://www.fmma.hu/beregszasz-harang> (le tölt ve
2010. 09. 30.)

16 A Szü lő föld Alap Kul tu rá lis, Egy há zi és Mé dia Kol lé gi u ma a Szü lő föld Alap ról szó ló
2005. évi II. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke ző 355/2006. (XII. 27.) Korm. ren de let
elő írá sai alap ján hir de tett pá lyá zat, <http://www.szulofold.hu/data/files/
184645738.pdf> (le tölt ve 2010. 09. 30.)

17 A Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um pá lyá za ti fel hí vá sa a ha tá ron tú li ma gyar hi va tá -
sos szín há zi in téz mé nyek 2010. évi mű vé sze ti te vé keny sé gé nek költ ség ve té si tá mo ga -
tá sá ra, <https://www.nefmi.gov.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/archivum/hivatasos-
szinhazi-intezmenyek-koltsegvetes-2010> (le tölt ve 2010. 09. 30.)

18 In ter jú Vidnyánszky At ti lá val: Szín há zi fesz ti vál ra ké szül nek Be reg szász ban, <http://
beregszinhaz.nem.fw.hu/interju2-2.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
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19 HUBAY: i.m.
20 A szí né szi test, mint szín há zi jel, amely a szín pad konst ruk ci ós jel le gé nek ki ak ná zá -

sá hoz já rul hoz zá. Vö. KÉ KE SI KUN: i.m., 9. p., 152–153. p.
21 NÁNAY Ist ván: Kapolcs, 2004, <http://users.atw.hu/beregszinhaz/interju2004-2.htm>

(le tölt ve 2010. 09. 30.)
22 BÓTA Gá bor: Fan csa li far sang, mu lat sá gos torz ké pek kel, <http://beregszinhaz.new.

fw.hu/sajtodorottya4.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
23 KISS Lász ló: Ás ni, mély re. Az em ber tra gé di á ja Gyu lán, <http://users.atw.hu/beregszinhaz/

sajtotragedia.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
24 HUBAY: i.m.
25 JOÓB Sán dor: Szer tar tás tra gé dia, <http://usres.atw.hu/beregszinhaz/sajtotragedia2.

htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
26 HUBAY: i.m.
27 KORNYA Ist ván: Ön arc kép – ez út tal Shakes peare -rel, <http://bergszinhaz.new.fw.hu/

interju9.htm> (le tölt ve 2010. 09. 30) 
28 VIDNYÁNSZKY At ti la: A rö pü lés bol dog sá ga, <http://www.csokonaiszinhaz.hu/index.

php?option=com_content&view=article&id=438&catid=3> (le tölt ve 2010. 11. 01.)
29 Uo.
30 KORNYA Ist ván: Az örök lét er de je, <http://users.atw.hu/beregszinhaz/interju2007-2.

htm> (le tölt ve 2010. 09. 30.)
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