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A Magyar Shakespeare Bizottság hírlevelében a közelmúlt eseményeiről és közeljövő 

eseményeiről tájékoztatunk, a teljesség igénye nélkül. Ha többet szeretne tudni a Magyar 

Shakespeare Bizottságról, keresse fel honlapunkat, vagy követhet minket a Facebookon is. Ha 

csatlakozni szeretne, ide kattintva tagja lehet a Bizottságnak. 

 

 

A segítségüket kérjük, hogy értesítsenek bennünket mindenről. Várjuk Shakespeare-rel 

kapcsolatos híreiket, információikat – színházi előadásokról – iskolai előadásokról – 

tanulmányi versenyekről – könyvekről – külföldön látottakról – műfordításról- tudományos 

eseményekről – doktori védésekről, stb. Kérjük, ezeket küldjék erre a címre:  

marton.barsony@gmail.com 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Magyar Shakespeare Bizottság 

A Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE) munkabizottsága 

Elnökség: Fabiny Tibor (elnök), Almási Zsolt (titkár), Nádasdy Ádám, Eszenyi Enikő, Szőnyi 

György Endre, Pikli Natália, Schiller Mariann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Shakespeare Bizottság hírlevelének februári számában Kállay Gézára és  

Litván Péterre emlékezünk egy-egy bekezdéssel és néhány idézettel. 

 

  

 

https://mashakespearebizottsag.wordpress.com/
https://www.facebook.com/MagyarShakespeareBizottsag/
https://mashakespearebizottsag.wordpress.com/tagsag/uj-belepoknek/
mailto:marton.barsony@gmail.com
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A gyermekkor elhagyásával kezdtük kétségbe vonni, hogy 

a világ "jó hely", hogy a körülöttünk lévő emberek 

"értékesek", hogy bárhová nézünk, mindenhol 

"szépséget" látunk magunk körül. Összezavarta ezeket a 

nyelv rejtekhelye: az irónia, a filozófiai perspektíva 

elidegenítése, a mindent relativizáló történelmi tudat. A 

"szépből", a "jóból", és az "értékesből" lecsupaszított és 

racionalizált terminusok. Közben a világ képe fakult, a 

szép mögött álló intenció gúnyossága, az érték mögött a 

hazugság mindennél szembetűnőbb lett. 

És jött ő. 

Gyermekként szemlélte a világ szépségét. Nem naivan, 

hanem egy olyan cinizmus-utáni bölcsességgel, amit még 

tudományos műveltségénél is jobban csodáltunk. Óriási 

erővel szívta magába és szórta szét a szépséget. Mindenkit 

szeretett, és ebben a szeretetben ismertük meg általa is 

egymást: „Hadd mutassam be ezt a REMEK embert!” 

Öröm volt vele lenni, és sokan is voltunk mellette mindig. 

Nem igaz, hogy korán ment el. Legalábbis ebben a 

tekintetben élete hosszú volt és teljes. Keveseknek 

ennyire. 

Egy biztos: Te voltál mind között a legremekebb, Géza. 

A szerkesztő 

 

 

"Minden rang és funkció nélkül végzett szellemi munkát, 

vasárnapi iskolája sziporkázóan elmés és gyümölcsöző volt. 

Sokirányú tevékenysége és kreativitása nehezen címkézhető, és 

zavarbaejtően önzetlen volt. ... Többet nem tud olyanokat 

mondani, amitől a szakma árkaiba bújik a lelkiismeret és 

megkönnyebbül, hogy de jó, hogy valaki kimondja, ha 

keresetlenül, elfúlva is… Most tán Gézával együtt bólogatnak 

odaátról…" 

Kiss Zsuzsánna 

 

 

"Olyan volt ő, mint a só: önmagában talán keserű, de nélküle 

ízetlen az étel. Az élet. Szükség lett volna rá még sokáig." 

Nádasdy Ádám 

 

 

"Én tegnap este értesültem az újabb villámcsapásról egy 

személyes levélből, ami a "Mi van itt?" riadt sóhajával zárult. … 

Minden különcségével együtt is sokan szerettük, értékeltük. 

És gyászoljuk. Most már Őt is." 

Fabiny Tibor 

 

Kállay Géza  
1959-2017 

Litván Péter 
1962-2018 
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SZÍNHÁZ ÉS FESZTIVÁL 
 

„Számomra a hitben a legtöbbet az a jó hír jelenti, hogy a 

háló elszakadt, és szabadok vagyunk, mert az 

adóslevelünket Jézus Krisztus a keresztfára szögezte. 

Ezzel a szabadsággal és nyitottsággal fordulhatunk 

mindenki felé, hogy minél többet megismerhessünk abból 

a sokféleségből, amilyennek Isten teremtett minket és az 

egész körülöttünk lévő világot." 

Kállay Géza bemutatkozása a Budahegyvidéki 

Református Egyházközség honlapján 

 

KRÓNIKA 
 

2017. november 30. – Magyar színházi hét a gdanski 

Shakespeare Színházban 

„A budapesti Nemzeti Színház III. Richárd című előadásával kezdődött csütörtök este a 

gdanski Shakespeare Színházban a magyar színházi hét, amelynek programjában a Tünet 

Együttes, a Frenák Pál Társulat, valamint a Maladype Színház is szerepel. A csütörtöki 

nyitóesten a III. Richárd című drámának azt a feldolgozását tűzték műsorra, amelyet Vecsei 

Miklós  fordítása alapján ifj. Vidnyánszky Attila vitt színpadra.” Cikk a színház.org felületen. 

Fotó: Eöri Szabó Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://szinhaz.org/kitekinto/kulfold/2017/12/01/magyar-szinhazi-het-kezdodott-gdanski-shakespeare-szinhazban/
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2017. December 21, 31. – Slammelő 

Shakespeare: a székelyudvarhelyi 

színház szilveszteri előadása 

 

 

„Felsültek vs. Szerelem című előadását mutatta be 

december 21-én, csütörtökön este hét órától a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház. Zakariás 

Zalán rendezése szilveszter estéjén is látható volt.” Cikk 

a maszol.ro-n. 

 

2018. február 3-4. – Szentivánéji 

álom 

Beszélgetés a rendezővel 

(Soltis Lajos Színház) 

 

„A Soltis Lajos Színház csapata Shakespeare: 

Szentivánéji álom című drámájának sajátos 

feldolgozását mutatta be Budapesten február 3-án, 

illetve 4-én a MU Színházban.”  Az előadással 

kapcsolatban a rendezőt, Nagy Péter Istvánt kérdezte 

az ARTNEWS.HU. Az előadáshoz a szövegkönyvet 

Nádasdy Ádám fordítása alapján Sándor Júlia 

készítette.  

 

 

  

http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89827-slammel-shakespeare-sziveszteri-el-adasara-keszul-a-szekelyudvarhelyi-szinhaz
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/89827-slammel-shakespeare-sziveszteri-el-adasara-keszul-a-szekelyudvarhelyi-szinhaz
http://artnews.hu/2018/02/01/kegyetlen-szerzonek-gondolom-shakespeare-t/
http://artnews.hu/2018/02/01/kegyetlen-szerzonek-gondolom-shakespeare-t/
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ELŐZETES 
 

Galéria a III. Richárd első olvasópróbájáról a Radnótiban 

(Radnóti Színház) 

„Hétfőn tartották a Radnóti Miklós 

Színházban a február 17-én bemutatásra 

kerülő III. Richárd első olvasópróbáját. 

Shakespeare egyik legtöbbet játszott 

klasszikusát a román származású 

amerikai Andrei Serban viszi színre, a 

címszerepben pedig Alföldi Róbertet 

láthatjuk majd.” A galéria itt érhető el.  

 

 

Február 14. – Shakespeare a 

Facebook-generáció nyelvén 

(Bethlen Téri Színház) 

A Spirita Társulat a Szentivánéji álom című 

vígjátékot Nádasdy Ádám fordításában 

állítja színpadra. A produkcióban lelkes 

tinédzserek érkeznek a híres Athén 

Fesztiválra... Kapcsolódó cikk a színház.hu-

n. 

 

Március 9. – Shakespeare-dráma újszerű szereposztásban 

(Szabadkai Népszínház) 

 

Hétfőn kezdődött el A vihar próbafolyamata a 

Szabadkai Népszínházban. A drámát a vajdasági 

Magyar Társulat viszi majd színre Hernyák 

György rendezésében a Jadran Színpadon. Az 

eseményekről a pannonrtv.com adott hírt. 

 

http://deszkavizio.blog.hu/2018/01/12/radnoti_miklos_szinhaz_iii_richard_olvasoproba_adrei_serban_alfoldi_robert
http://deszkavizio.blog.hu/tags/Shakespeare
http://szinhaz.hu/2018/01/31/shakespeare_a_facebook-generacio_nyelven
http://szinhaz.hu/2018/01/31/shakespeare_a_facebook-generacio_nyelven
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/shakespeare-drama-ujszeru-szereposztasban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/shakespeare-drama-ujszeru-szereposztasban
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TELEVÍZIÓ, FILM, INTERNET 
 

„A 'hazatérés' adja-e hát 'leképezéseink' 'logiká'-ját? 

Képezheti-e az 'otthon' 'látásunk', képeink 'páravázát'? 

Válhat-e 'csodá'-vá az 'idegenség' a hazafelé vezető úton? 

És 'kell'-e még egy utolsó szó a csend előtt?" 

Kállay Géza: A nyelv határai 

 

Idén Shakespeare juttatja célba a Valentin-napi üzenetet 

 
 

„Egy hatalmas Shakespeare-fejre 

tűzhetik ki romantikus üzeneteiket a 

szerelmesek február 12-től. A REÖK 

előtt kap helyet a Szegedi Szabadtéri 

tavaly nyári előadásának látványos 

díszlete, mely selfie-pontnak se lesz 

utolsó. A legfrappánsabb papírszívekkel 

ráadásul nyerni is lehet.” 

 

 

 

Március 16, 27. – Újra műsoron az Uránia történetének egyik 

legnépszerűbb színházi közvetítése!  

 

A tragédia ezúttal a londoni 

Barbican színház előadásában 

elevenedik meg, amelyet a 

National Theatre Live sorozat 

keretében rögzítettek. A 

főszerepben a Kódjátszmából, a 

Sherlock-ból, vagy épp az 

Urániában is nagy sikerrel játszott 

Frankenstein című színdarabból is 

ismert Benedict Cumberbatch-et 

láthatjuk. Információ és jegyvásárlás az Uránia honlapján. 

 

 

http://www.szegediszabadteri.hu/hu/page/show/iden-shakespeare-juttatja-celba-a-valentin-napi-uzeneted
http://www.szegediszabadteri.hu/hu/page/show/iden-shakespeare-juttatja-celba-a-valentin-napi-uzeneted
http://www.szegediszabadteri.hu/hu/page/show/iden-shakespeare-juttatja-celba-a-valentin-napi-uzeneted
http://www.urania-nf.hu/szinhaz/william-shakespeare-hamlet
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Drámaverseny 9-10. osztályosoknak 

„A verseny az általános humán műveltség fejlesztését, a magyar és egyetemes kultúra és a 

művészetek – ezen belül a fiatalok érdeklődését nagymértékben lekötő művészeti ág, a színház 

- területének megismerését tűzi ki célul. A verseny feladata a színháznak mint teremtő értéknek 

bemutatása, a művészetek komplexitásának megismertetése, az irodalmi, művészeti nevelés, 

az anyanyelvi, kommunikációs és zenei nevelés, valamint a színházi kultúra fejlesztése.” A 

verseny témája: Shakespeare és a reneszánsz színház. További információ itt. 

 

KÖNYV, FORDÍTÁS 
 

„A barátságnál még ezen a szinten sem helyénvaló 

választásról beszélni. Mert a barátság nem olyan 

létfenntartó szükséglet, mint a párkapcsolat, nincsenek is 

társkereső irodák, melyek a barátságra építenék 

profiljukat. Ha nincs fogékony személy egy halmazban, 

például egy iskolai osztályban, akkor nincs az a 

választás, mely barátságot tudna teremteni, és marad a 

sivár magányosság. A barátság nem választás kérdése, 

hanem kegyelmi adomány: az egymásratalálás, az egymás 

iránti fogékonyság csodája, annak a  

csodája, hogy egymásnak teremttettek, akik barátok 

tudnak lenni.”  

Nagy Andrea idézi: Emlékezés Litván Péterre  

 

Február 8. – Élet és halál Shakespeare 

életművében   

Az Élet és halál Shakespeare életművében (Szerk. Almási, Pikli, 

Fabiny, Budapest: Reciti, 2017) című könyv bemutatójára a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen került sor. Az eseményt 

Dr. Fabiny Tibor, a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke 

nyitotta meg, és többek között arra emlékeztette a szépszámú 

hallgatóságot, hogy a kötet méltó utódja a Magyar Shakespeare 

Bizottság előző könyvének, ami 29 éve jelent meg. A köszöntő 

után a kötetet Dr. Matuska Ágnes (SZTE) és Dr. Schandl 

Veronika (PPKE) mutatták be értő és kritikus alapossággal. A 

kötet innen tölthető le. 

https://magyartanarok.wordpress.com/2017/12/06/dramaverseny-9-10-osztalyosok/
http://reciti.hu/2017/4291
http://reciti.hu/2017/4291
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Kállay Géza: Mondhatunk-e többet? – kedvezmény a szakma 

képviselőinek 

Hamarosan megjelenik Kállay Géza Mondhatunk-e többet? című, posztumusz esszékötete a 

Liget gondozásában. A kiadó felajánlja, hogy a szakma képviselői kedvezménnyel (3800 Ft 

helyett 2500 Ft-ért) vásárolhatják meg a könyvet. Ehhez fel kell mérni, hogy körülbelül hány 

példányra lesz szükség. Kérjük az intézményeket, hogy jelöljenek ki valakit, akinek a címére a 

kért példányszámot elküldhetné a Kiadó. A Kiadónál Levendel Júliát kell keresni: 

info@ligetmuhely.com. 

 

KONFERENCIAHÍREK, ELŐADÁSOK, KIÁLLÍTÁS 
 

„[A] veszteségeket a filozófiai hagyomány zöme hajlamos 

magánügynek minősíteni, ami ezáltal már nem filozófiai 

kérdés. De miért magánügy? […] Nincs-e mindenki 

életében valami irgalmatlan, és a szó ókori és 

shakespeare-i értelmében vett tragikus veszteség, amivel 

kezdeni akarna, mert kezdenie is kellene valamit, s 

ugyanakkor a veszteség csak akkor kap bármilyen 

értelmet, ha a személyiség fogalmazza meg, neki, és épp 

neki, miben áll, mit jelent ez a veszteség?” 

Kállay Géza: Tragikus atmoszféra  

 

 

Március 9. – Beszélgetés Mácsai Pállal IV. Henrik előadásokról 

 

Az MSB szerevezésében beszélgetésre kerül sor 

Mácsai Pállal az Örkény Színházban bemutatott 

új IV. Henrikről. A beszélgetés ideje: 2018. március 

09, 15.00-17.00, helye: ELTE D épület, Eötvös 

Loránd terem. A belépés ingyenes. Várunk minden 

kedves érdeklődőt. Fotó: 24.hu/Fülöp Dániel 

Mátyás  

 

 

mailto:info@ligetmuhely.com
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Március 22. – Fabiny Tibor „Luther teológiája és Hamlet a 

wittenbergi diák” című előadása 

A Magyar Shakespeare Bizottság Elnökének, 

Fabiny Tibor előadására 2018. március 

22. csütörtök 18 órakor kerül sor a Magyar 

Shakespeare Bizottság és a Magyarországi Luther 

Szövetség közös szervezésében, az Evangélikus 

Országos Múzeum alagsori előadóterme 

(Budapest V. Deák tér 4.) Az előadás hallgatói a 

Múzeum kiállítását 17 órától ingyen 

megtekinthetik.  

 

 

 

Május 24-25. – V. HUSSDE Konferencia 

Május 24-25-én rendezi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Anglisztikai Társaság 

Dráma Tagozata az V. HUSSDE konferenciát Budapesten, a PPKE Mikszáth téri épületében. A 

konferenciára számos hazai és külföldi előadó jelentkezett, és közülük többen is az angol 

reneszánsz dráma és színház, illetve Shakespeare életművének valamely aspektusát jelölték 

meg előadásuk témájául. Plenáris előadók: P. Müller Péter (PTE) és Bridget Escolme (Queen 

Mary, University of London). A részletes programról majd a HUSSDE weboldalán, illetve a 

következő hírlevelekben lehet tájékozódni. Az előadásokra mindenkit szeretettel várunk, a 

hallgatóság számára nincs kötelező regisztráció.  

 

https://hussde.wordpress.com/events/

