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A Fővárosi Német Önkormányzat kiadásában meg-
jelent kötet a magyarországi német nyelvű amatőr 
színjátszás múltját és jelenét mutatja be. Az olva-
sót varázslatos világba repítő oldalak elsődlegesen 
a gimnáziumi, az általános iskolás és az egyetemi 
színjátszó körök munkáját ismerteti.

A függöny felgördülése, a Fővárosi Német Önkor-
mányzat tevékenységéhez kötődik, az általuk évente 
megrendeze#  Országos Diákszínjátszó Fesztiválra 
utal. Több mint tizenöt éve a baden-wür# embergi 
Donauschwäbische Kultursti$ ung (Dunai Svábok 
Kulturális Alapítványa) támogatásával valósulhat-
tak meg az előadások, táborok és határokon átnyúló 
együ# működések. 2003-ban alakult meg a magyar-
országi német nyelvű amatőr színjátszást támoga-
tó egyesület, a Förderverein für deutschsprachiges 
Laientheater in Ungarn, amely 2010-ben lépe#  
be a hazai kisebbségi színházak szervezetébe. A 
„WirrWarrázslat“ a 2009-ben megjelent „The-Äther/
SzínGáz“ kötet folytatása, amely húsz különböző né-
met nyelvű színdarab színház-pedagógiai feldolgo-
zásában nyújto#  segítséget az általános iskolai szín-
játszó csoportok vezetőinek. A mostani kiadvány 
segítségével a diákszínjátszó körök munkáján túl, 
a tehetséges diákszínészek portréit is megismerheti 
az olvasó. Az élménybeszámolók melle#  tudomá-
nyos és szakmai megközelítéseket, drámapedagó-
giailag fontos szempontokat is tartalmaz a kötet. 
Megmutatja a közösséghez tartozás, a nyelvkészség 
és a színjátszás révén elsajátíto#  kompetenciákat, 
amelyek meghatározó élményanyagot biztosítanak 
az anyanyelvi diákszínjátszóknak. 

Fontos erénye a kötetnek a repertoárok sokszínű-
ségének bemutatása is. A klasszikusoktól a kortárs 
darabokig – Schiller, Dürrenma# , Max Frisch szín-
művei éppúgy a műsorrend részei, mint a diákok 
által feldolgozo#  s színpadra vi#  jelenetek olyan 
aktuális témákról, mint például az alkoholizmus, a 
drogozás vagy a családon belüli erőszak. 

Az olvasásélményt egy DVD-melléklet teszi tel-
jessé. A kötet nem csak a színjátszóknak nyújt él-
ményeket, a színházrajongók is örömüket lelhetik a 
magyarországi német színjátszás sokszínűségében 
és közösségteremtő erejében. A kiadvány és mellék-
lete dokumentálja a történéseket és a jelenlegi hely-
zetet, felméri mindazokat a tapasztalatokat, melyek 
az elmúlt másfél évtizedben felgyülemle# ek, s ame-
lyekre a továbbiakban építeni lehet. 

A kiadványt Faragó Tímea szerkesztő a magyar-
országi német nyelvű színjátszás egyik fő támoga-
tójának, Bajtainé Mayer Évának ajánlo# a, s köszö-
netet mondo#  az anyaországi pártfogóknak, így a 
Dunamenti Svábok Kulturális Alapítványának is. 
Nélkülük a diákszínjátszó mozgalom nem fejlőd-
hete#  volna arra a fokra, hogy az ARCUSFEST-en, 
a nemzetiségek országos színházi fesztiválján évek 
óta jelen lehessenek a legjobbjai: a pilisvörösvári 
PaThália vagy a budapesti Német Nemzetiségi Gim-
názium „Kulturális off enzíva“ csapata.
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Ungarn – Német nyelvű amatőr színjátszás Magyaror-
szágon. Kiadó: Fővárosi Német Önkormányzat, Budapest 
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