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A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség Egyesület 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 
magyarországi nemzetiségi színjátszás egyre gazdagabb sokszínűségére alapozva, eddigi eredményei 
védelmében, intézményei fejlődése érdekében összehangoltan léphessen fel éredekei és céljai 
megvalósításáért.  

E célok közül kiemelkednek a nyilvánosság biztosításának fórumai, amikor a média segítségével 
tagjaink (akik együttes erővel képviselik a hazai cigány, örmény, német, szlovák, ukrán, görög és 
szerb nemzetiségi színjátszást) egyenként és közösen is megmutathatják magukat, kisebbségi 
kultúrájuk értékeit a szélesebb közönség felé közvetíthetik. 

Az egyesület alapvetően kulturális, művészeti céllal alakult meg. A Szövetség a magyarországi 
nemezetiségi színházi kultúra fejlesztésére hivatott. Feladatai közül a színházi értékek védelme, az 
oktatási struktúrán belüli tömegbázis fejlesztése kiemelten fontos szerepet tölt be.  

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség meghatározó és folyamatos tevékenységet fejt ki a 
magyarországi nemzetiségi színjátszás és színházi élet törvényi szintű szabályozása, illetve kamarai 
formában való önigazgatásának megvalósítása érdekében.  

Egyesületünk arra törekszik, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás területén működő 
szakmai szervezetek tevékenységét koordinálja, továbbá állandó és nyitott szakmai kapcsolatot 
alakítson ki a magyar és nemzetközi színházi szakmával. 

Az egyesület tevékenysége között szerepel a színházi produkciók létrehozása, az alkotóműhelyi 
tevékenység kiépítése, nemzetközi kapcsolataink fejlesztése, regionális, helyi kulturális programok 
szervezése, szakmai ösztöndíjak kiírása és kiadványok szerkesztése.  

Összefoglaló 2014. 

1.Ülések és szakmai egyeztetések 

2014-ban 1 közgyűlést és 2 elnökségi ülést tartottunk, melynek során szakmai egyeztetéseket 
folytattunk az alábbi témakörökben:  
* a nemzetiségi színházak működési problémái  
* pályázati lehetőségek további kiaknázása 
* állandó játszóhely felkutatása, a Nemzetiségi Befogadó Színház helyzete  
* hatékony érdekképviselet állami szinten 
* Pr tevékenység biztosítása, a sajtókapcsolatok kiszélesítése (honlap, portfólió) 
* fesztiválokon való részvétel (előadás listák) 
* az összes magyarországi nemzetiségi színházzal újabb tárgyalások kezdeményezése, a nehéz, 
jelenleg nem működő színházak megsegítése 
* a Tao adta lehetőségek Szövetségi és tagszínházi kihasználása 
* az utánpótlás, a fiatal nemzetiségi színészek oktatása, 
* színházaink regisztrációjának elősegítése 
 
2014-ben a tagok létszáma 23-ra nőtt. Új tagkén csatlakozott az Urartu Örmény Színház és a Neaniki 
Szkini. 
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2. Honlap fejlesztése, karbantartása 

A Magyarországi Nemzetiség Színházi Szövetség igazi színfoltja a hazai színházi életnek és 
szeretnénk ezt mindenki számára elérhetővé tenni, ebben segíti szervezetünket a létrehozott honlap, a 
www.nemzetisegiszinhaz.hu, melyet folyamatosan új tartalanommal frissítünk. Az oldal lehetőséget 
nyújt a 13 nemzetiségi tagszínház bemutatkozására és a közönség informálására. A holnap célja az 
információszolgáltatása a jövőbeli és a múltbeli programokról. 

3. Közösségi részvétel  

A Nemzetiségi Színházi Szövetség saját facebook oldalt üzemeltet, mely lehetőséget biztosít a 
kapcsolatteremtésre és a gyors információ megosztásra. Itt tagszínházaik és a szövetség eseményeit 
kommunikáljuk. 2014-ben a közösségi szerepvállalás egy önálló FB csoporttal is bővült, mely 
lehetővé teszi a tagok közti zárt, ugyanakkor gyors kommunikációt. 

4. A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szerepe a díjaknál  

Javaslatot tettünk a Jászai- díj jelölésére, a Kisebbségi Díjra és a Magyar Teátrum Díj kisebbségi 
díjára. 2014-ben Hadzsikosztova Gabriella, Jónás Judit, Thirring Viola színművésznőket, Nyári 
Oszkár, Vidákovics Szláven színművész urakat és Gergely Kászló rendező urat jelöltük Jászai Mari-
díjra. 2014-ben a Magyar Teátrum Díj Nemzetiségi díját Werner József kapta. 

5. Fesztiválokon való részvétel 

* Winteretno fesztivál 

A Nemzetiségi Színházi Szövetség az alábbi programokkal vesz részt a szabadkai Winteretno 
fesztiválon A rendezvény szervezője a Népkör Magyar Művelődési Központ, szakmai partner a 
Magyar teátrumi Társaság. 

2014. FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK  
Utó-kapaszkodó  
19.00 Magyarországi Szerb Színház 
Milosevits Péter- Rusz Milán: Párizs hídjai, zenés előadás Edith Piaf életéről 
Előadják: Varga Klári és Rusz Milán 
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* POSZT OFF 2014 

Immár harmadikalkalommal vesz részt a Nemzetiségi Színházi Szövetség a POSZT-on. Megtisztelő, 
hogy idén is jelen lehetünk. 

A rendezvénysorozat címe: Nemzetiségi Színházak Találkozója 2014 

A magyarországi nemzetiségi színházak részvétele  a 2014. évi POSZT OFF programsorozatban 
Pécs, június 5-14 
 

1. június 7, 19 óra DBU /Deutche Bühne Ungarn/, Szekszárd 
     helyszín:   Bóbita Bábszínház 
 
  Falussy Lilla: METADOLCE 
  próbaképek 
  Német nyelven, magyar felirattal 
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  Szereposztás:  
Hős Robert Martin 

              Hősnő Christine Heller 
             Kar        Lotz Kata 
rendezőasszisztens, ügyelő, súgó: Horgász Dezső                                                              
jelmez: Mandulás Müller Olimpia                                                                                   
technika: Imre Tibor, Antal Viktor, Máté Zoltán, Kovács Krisztián                                      
zene: Csernák Zoltán Samu 
rendezte: Rosner Krisztina 

 
2. június 12, 19 óra  URARTU örmény nemzetiségi színház 
      helyszín: Bóbita Bábszínház 
 
  Diramerján Artin: AZnavour 
  magyar nyelvű zenés játék 
 
  Szereposztás: 
   Aznavour  Baj László 

Apa, Chevaliere Bardóczy Attila 
   Anya   Keller Linda 
   Charles  ifj. Diramerján Artin 
   Aida, a testvére  Diramerján Artin 

Piaf   Koncz Eszter 
     

Harmónika   Berec Péter 
Zenei vezető, zongora Kecskeméti Gábor 

 
3. június 13, 21 óra  MALKO TEATRO, bolgár nemzetiségi színház 
      helyszín: Nappali Kávézó 
 
  WITHOUT FRONTIERS 
  koncert performance 
 
  közreműködik:  

Nicolaj Ivanov ás Hadzsikosztova Gabriella 
 
4. június 8, 21 óra  ROMANO TEATRO, cigány színház 
       helyszín: Nick udvar 
 
  FEHÉREN – FEKETÉN 
  ének-gála kissé áthangszerelve 
 
  közreműködik:  
   Horváth Zsolt, Horváth Adrienn és Szegedi Viola 
     valamint:  

    Kiss Simon Gergő, Bitó Norbert, Moczó Róbert 
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6. Nemzetiségi Színházi Fórum 
 
A Nemzetiségi Színházi Szövetség első alkalommal rendezte meg az első  
Nemzetiségi Színházi Fórumot a budapesti Nemzeti Színházban 2014. április 10-én. 
 
Pécsett, 2014 januárjában került megrendezésre kétnapos Nemzetiségi Színházi Kollokviumunk, 
mely igyekezett átfogó elemzést adni immár 20 éves nemzetiségi színjátszásunkról– nyiltan és 
őszintén megfogalmazva gondjainkat, mindennapi kűzdelmeink okait – és természetesen elért 
eredményeinket is.  

Alapvetően a nemzeti hovatatozás és összetartozás tükrén keresztül igyekeztünk valós képet adni 
munkánkról, meggyőződéses hitünk, elszántságunk útjáról, folyamatáról; nemzetiségi kultúrájukat 
képviselő színházaink miként élik meg jelenlétüket, fogalmazzák meg – vagy éppen át – céljaikat. 

Egységes, közös és nélkülözhetetlen igényként fejezte ki minden résztvevő egy budapesti befogadó 
színház létrejöttét; immár nem csak szükség, de jelenleg az egyetlen átfogó lehetőség is nemzetiségi 
színházaink működésére, működtetésére.  

A Kollokvium során megfogalmazott összegző gondolatainkat érdemesnek és szükségesnek tartottuk 
egy széles körű egyeztető Fórumon megosztani a magyar színházi szakma irányadó képviselőivel, 
nemzetiségi színjátszásunkhoz kapcsolódó állami vezetőinkkel.  

Elkötelezettségünk a cselekvés ügye – nyiltan és nyilvánosan! - hiszen közösen formáljuk 
jövőképünket, együtt, nyilvánosan osztjuk meg gondjainkat, vallunk hitet munkánk révén 
jövőnkr ől és mindennapi jelenlétünkről! 
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A hazai kisebbségi színjátszás aktuális kérdései nemzetiségi színházaink és a szakma jelenlétével 
 
Igyekszünk válaszokat kapni arra, hogy a lehetséges pólusok között milyen mozgástér jut a 
nemzetiségek önálló kulturális-színházi kezdeményezéseinek. Mi vár ránk a jövőben? 
A Fórum kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a Nemzetiségi Színházak és a szakma jelenlétében 
megvitassuk a hazai kisebbségi színjátszás aktuális kérdéseit. 
 
Az esemény moderátora: Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság főtitkára 
 
Meghívott előadók: 

• Gergely László, a Nemzetiségi Színházi Szövetség elnöke 
• Dr. Latorcai Csaba, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára 
• Hausenblasz Dóra, az EMMI Művészeti Főosztályának vezetője 
• Frigyesi András, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója 
• Csurka Dóra, a Főpolgármesteri Hivatal, kulturális szaktanácsadója  

 
Az eseményt megnyitja Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, a Magyar Teátrumi 
Társaság elnöke. 
 
A Fórum során a résztvevők az alábbi művészek közreműködésével ízelítőt kapnak a 
nemzetiségi színjátszás sokszínű arcából: 
Hadzsikisztova Gabriella /Malko Teatro  
Rusz Milán /Magyarországi Szerb Színház/ 
 
10:00 – 10:20  indító-köszöntő 

1. Vidnyánszky Attila 
igazgató, a Fórum házigazdája, Nemzeti Színház 
nemzet – nemzeti – nemzetiség 

2. Gergely László 
elnök, MNSZSZ, a Fórum szervezője 
merünk jelen lenni, kérdéseinkre válaszokat kieszközölni 
 

10:20 – 10:30  hangok I. 
   közreműködik: Hadzsikisztova Gabriella /Malko Teatro 
  
10:30 – 11:00  Vitaindító előadások 

1. Dr. Latorcai Csaba 
helyettes államtitkár, EMMI, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 
partnerség és stratégia 
 

2. Frigyesi András 
igazgató, Latinovits Színház, Budaörs 
kirakat, vagy életkép - nemzetiségi színjátszásunk 1993-2010 között az 
Arcusfest történetének tükrében 
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11:00 – 11:50 hozzászólások és vélemények – az elfogadás, vagy éppen a különbözőségek 

szakmai kimondása – beszélgetés 
 
11:50 – 12:00  kávészünet 
 
12:00 – 12:10  hangok II. 
   közreműködik: Rusz Milán /Magyarországi Szerb Színház/ 
 
12:00 – 13:45  Előzetes kérdések –elkészült válaszok  
   Felkért hozzászólók:   

Hausenblasz Dóra művészeti főosztályvezető,  
Csurka Dóra kulturális szaktanácsadó, Főpolgármesteri Hivatal 

   valamint meghívott vendégeink 
 
13:45 – 14:00  Összefoglaló, zárszó 
   Gergely László  
 
 

7. Nemzetiségek utcája 

JelenLét Mix 2014 

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség a Nemzetiségek napja alkalmából megrendezte 
meg a Nemzetiségek utcája című eseményt. 
 
Időpont: 2014. december 18., csütörtök 16:00-18:00 
Helyszín: Magyarországi Szerb Színház udvara (1065 Bp., Nagymező utca 49.) 
 
A Nemzetiségi Színházi Szövetség ezzel a rendezvénnyel szerette volna megmutatni a hazai 
kisebbségi színjátszás sokszínűségét. Az eseményen több színművészünk, színházi csoportunk is 
jelezte,  rövid műsorukkal, fellépésükkel egymást kívánják megajándékozni - hiszen ez a délután a 
jelenlétről szólt, ahol az ünnepek előtti időszakban könnyed és meghitt módon együtt lehettünk. 
 
 
Етнически улици                        Malko Teatro 
∆ρόµους Εθνότητα                      Neaniki Szkin  
Etnička pripadnost ulice           Hrvatsko Kazalište  
Nationalitäten Straßen              DBU 
Stradă etnică                                 TRU 
етничке улица                             Српско позориште     
etnických ulice                              Vertigo / Cervinus Teatrum  
етнічних вулиця 
 


