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A Német Színházban Európa is ott van

Mindannyian naponta szembesülünk a gazdasági 
mélypont kelte� e kedvezőtlen állapotokkal, s látjuk 
az anyagi ellehetetlenülés jeleit – kezdte összegzését 
Frank Ildikó, aki 2011 decemberétől újabb öt évre ka-
po�  vezetői megbízatást a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata Közgyűlésétől. – Minde-
zek tudatában érdemes nyugtázni és értékelni azt, 
hogy sikerült megőriznünk közönségünket, nem 
csökkent a nézőszámunk. Ezt csak úgy érhe� ük el, 
hogy minden nemzedék megtalálta nálunk a szá-
mára nyújto� , színvonalas produkciót. Azaz olyan 
darabot, amit megkedvelt és magasra értékelt. Ki-
váltképp jó visszhangra találtak a nemzetközi 
együ� működésben színpadra állíto�  előadásaink. 
Hadd említsem meg közülük a 2011-es Óz, a nagy 
varázsló című gyermekdarabot, a Romániából érke-
ze�  Stefan Iordanescu-Fogarasi rendezésében. Andrei 
Hansel ugyancsak a román, Juliane Baldy, Tom Pilath 
és Ma� hias Pa! elt a német, Lo!  Kata és Solymár Dá-
niel pedig a magyar színeket képviselte ebben a csa-
ládi musicalben. Mindez érzékletesen megmutatja 
azt, hogy miben van a mi erőnk. A sokszínűség a 
védjegyünk és az egyik fontos vonzerőnk: még eb-
ben a miniatűr társulatban is. Nincs olyan külföldi 
rendező, aki egy-egy munka után ne mondaná azt: 
reméli, hogy egyszer még visszatér a DBU-ba, ahol 
egyébként – hála az évek során gyarapodó lehetősé-
geknek – rendezői szemszögből is mindent meg le-
het valósítani. Természetesen egy nagy színházhoz 
képest jóval kisebb léptékben, de ez mit sem von le 
a minőségből.

Nemcsak a rendezők, hanem a szerzők listája is 
tiszteletet parancsoló. Mások melle�  Ulrich Hub, Lu"  
Hübner, Marius von Mayenburg és Roland Schimmelp-
fennig műveinek színpadi változata került és kerül a 
közönség elé. Ez egyú� al azt is jelenti, hogy a Német 
Színházba rendszeresen jegyet váltó néző – az olyan 
klasszikus írók melle� , mint például Brecht – majd-
hogynem naprakész keresztmetszetet kap a kortárs 
német irodalom színe-javából. Ez felbecsülhetetlen 
segítség lehet az irodalomban, s azon belül napjaink 
német nyelvű irodalmában elmélyedni kívánó fi ata-
lok számára. Frank Ildikó megerősíti: valóban ez az 
egyik céljuk, a névsor műsorpolitikai tudatosságot 
tükröz. A DBU ugyanis a fi atalokat, mindenekelő�  a 
középiskolásokat, mint a közeljövő lehetséges szín-
házlátogató rétegét igyekszik megnyerni a törek-
véseinek. Két éve indult az a TÁMOP-os program, 
amely az iskolákkal, súlypontozo� an a középisko-
lákkal való együ� működés erősítését szolgálja. 

F
Frank Ildikó lassan kilencedik esztendeje az ország leg� atalabb színházigazgatója, s bár 

az általa vezetett Deutsche Bühne Ungarn / Magyarországi Német Színház eredmé-

nyei első olvasásra talán nem tűnnek világot rengetőknek, de az általános gazdasági-tár-

sadalmi helyzet ismeretében mind önmagukban, mind horderejükben igen jelentősek.

Temesváron 
szerzett diplomát

Frank Ildikó igazgató Sze-
geden született 1976. au-
gusztus 25-én. Édesanyja, 
Font Márta történész, 
édesapja, Frank Gábor 
történelem-német sza-
kos középiskolai tanár, 
közoktatási vezető. Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban 
tanult angol tagozaton. Ezután két évig a Pécsi Tudomány-
egyetem magyar-angol szakának hallgatója volt, majd 
1996-2000 között Romániában elvégezte a temesvári Nyu-
gati Egyetem színművész karát, német tagozaton szerzett 
diplomát.

Férje Florin Gabriel Ionescu, színész-rendező, Lea nevű 
gyermekük tizennégy és fél, Raul pedig tizenkét éves. 
Magyarul, németül, románul és angolul felsőfokú szinten 
beszél. Nemcsak munkája, hanem kedvtelése is a színház, 
ahogy ő fogalmaz, „minden mennyiségben”. Igazgatói iro-
dájának asztalán egy sváb bögre található, amit édesapjá-
tól kapott. Ezen egy egyszerű, de megfogadásra érdemes 
bölcsesség olvasható németül, ami magyarra fordítva így 
szól: Ha azt gondolod, hogy már semmi sem megy, akkor 
dolgozz és imádkozz. 

Az ország egyetlen állandó, német 
nyelvű színháza

A Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház az 
ország egyetlen állandó, német nyelvű színháza, egyúttal 
Tolna megye egyedüli kőszínháza – olvasható az inter-
netes Wikipédia Deutsche Bühne Ungarn címszavában. 
Elsődleges feladatai közé tartozik a német nyelv ápolása 
és közvetítése, a magyarországi németség kulturális érté-
keinek őrzése. Ebbéli minőségében a német kisebbség és 
a magyar lakosság kulturális kapcsolatát is erősíti. A néme-
tül nem tudó közönség számára a színházi élményt ma-
gyar nyelvű szinkrontolmácsolással teszi elérhetővé. Az 
intézményt 1983-ban, Szekszárdi Német Színház néven 
alapította a megye önkormányzata. Az első, német nyel-
vű színházi előadást 1984-ben tartották. 1985 januárjától 
a Babits Mihály Művelődési Ház kamaratermében játszot-
tak. 1994-ben költöztek mostani helyükre, a Garay tér 4. sz. 
alatt működött egykori mozi újjáépített épületébe, ahol 
1994. november 24-én tartották az első előadást. Az in-
tézmény fenntartója a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata.



7357

A Wallenberg című dráma, Ernst Pichler műve, hi-
vatalosan ugyan felnő# eknek szánt darab, ám meg-
győződésem, hogy a középiskolásoknak is képes 
adni, nem is keveset – hangsúlyozta az igazgató. Az 
értelmezéshez, más esetekben is, mindig örömmel 
nyújto# unk segítséget egy-egy, középiskolásoknak 
szánt felkészítő foglalkozás keretében.

Ami a mostani, 2012/2013-as évadot illeti: a De-
utsche Bühne Ungarn első bemutatóján Lu$  Hüb-
ner: Gretchen 89ff  című komédiáját tekinthe# e meg 
a közönség Florin Gabriel Ionescu rendezésében. A 
következő premier ismét az újszerű próbálkozások 
jegyében zajlo# . Matei Vişniec román származású, 
ám francia nyelven író szerző egész Európában igen 
népszerű. Paparazzi című műve egy elképzelt vi-
lágvége-helyzetet mutato#  be, a különböző emberi 
reagálásokkal együ# . A DBU az október 11-i bemu-
tatóra a Párizsban élő szerzőt is meghívta, azzal a 
szándékkal, hogy újabb adalékkal járuljon hozzá 

a Szekszárd és Bezons közö#  évtizedek óta fennálló 
testvérvárosi kapcsolat erősítéséhez. Még idén lesz 
a Hókirálynő című Verena Koch – bemutató Andersen 
meséje nyomán, melyet nem csupán ő írt színpadra, 
de rendez is, valamint egy német balladaes# el ké-
szül a Német Színház.

Miképp a példák mutatják, a szekszárdi Deut-
sche Bühne Ungarn egyrészt a német kultúra mű-
vészeti központja, másrészt viszont – közvete# en és 
közvetlenül is – az európai kultúra megjelenítője. 
Helyzetéből és lehetőségeiből adódóan ugyanakkor 
lokálpatrióta törekvésekben is képes katalizátorsze-
repet játszani. Frank Ildikó azt is tervezi, hogy egy-
egy munka erejéig jeles hazai rendezőket is a Né-
met Színházba hív. A DBU aztán az e rendezők által 
vezete#  színházakban is igyekszik majd öregbíteni 
előadásaival a társulat és Szekszárd jó hírét. 

Szeri Árpád

Paparazzi – ez a címe a Magyarországi Német Színház 
legújabb darabjának. Közvetlenül a világvége bekövetkezte 
elő$  játszódik – akkor, amikor épp mindenki számára vi-
lágossá válik: soha többé nem kel fel a nap. A szekszárdi 
színház október 11-én muta$ a be Matei Vişniec művét. A 
román-francia író drámáját román rendező állíto$ a színre.

Lesifotósoknak pózol a lila hajú díva a vörös 
szőnyegen. Időnként kényszerede#  
mosolyt dob a közönségének is. Az-
tán alig néhány óra elteltével ugyan-
az a színésznő magába roskadva ül-
dögél egy asztalnál, és egy vadide-
gen férfi  panaszait hallgatja. Ami 
pedig e két jelenet közö#  történik, 
az egyszerre tragikus, abszurd, de 
leginkább elgondolkodtató: a törté-
net a világvége napján játszódik. A 
tévécsatornák élőben követik a fur-
csa történéseket, miközben megpró-
bálnak a nézőknek hasznos taná-
csokat adni, hogyan viselkedjenek 
ebben a meglehetősen ritka helyzet-
ben. Az emberek különböző módon 
reagálnak: akad olyan, aki elutazna 
– messzire, amennyire csak lehet, 
ám ekkor már vonatok sem járnak. 
Vannak, akik megoldásképp nemes 
egyszerűséggel leisszák magukat. A 
lesifotósok pedig mindeközben kö-
telességtudóan készítik a képeket, 

nem is gondolkodva azon, hogy vajon kinek, ha hol-
naptól már nem lesz ember a Földön!? 

A Magyarországi Német Színház igazgatónője 
büszke a színes összetételű társaságára. Frank Ildi-
kó azt mondja, teátruma küldetésének tekinti, hogy 
különféle európai kultúrákat hozzon össze egyazon 
színpadon, egyazon este ala# . 

A „Paparazzi” bemutatója a Magyarországi 

Német Színházban


