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K O V Á C S  E S Z T E R

T alálkozó és nem fesztivál, 
legalábbis ez idáig, jegyezte 
meg Nagy Pál, a Tomcsa Sán-

dor Színház igazgatója a DráMA ap-
ropóján. „A program ezúttal is szub-
jektív válogatás román vagy magyar 
kortárs drámaírók szövegei alapján, 
lehetőleg belföldön színpadra vitt 
produkciókból. Gondolkodtunk 
azon, hogy fesztivállá alakítsuk át, 
zsűrivel és díjazással, a tizedik kia-
dás azonban még találkozó marad, 
és majd az eseményen, szakmai kö-
rökben beszéljük meg a fesztiválosí-
tás lehetőségét” – magyarázta.

Matei Vișniec, az udvarhelyi 
színház barátja

Az idei DráMA számtalan „csemegé-
vel kecsegtet”, árulta el Zakariás 
Zalán, az intézmény művészeti veze-
tője. A program ezúttal fi lmklubbal 
bővül: szeptember 18. és 21. között 
délutánonként Matei Vișniec mun-
kásságát és személyiségét bemutató 
fi lmeket vetítenek majd a Művelődé-
si Ház előtéri, kis kiállítótermében, 
szeptember 20-án pedig a Parisul lui 
Matei című, szintén a neves román 
rendező életéhez fűződő fotókiál-
lítást nyitják meg. „Matei Vișniec 
a tavalyi DráMA díszvendége volt, 
viszont a korábbi találkozók prog-
ramjában is mindig szerepelt vala-

milyen formában. A fi lmklub és a ki-
állítás anyagát a rendező-drámaíró 
nevét viselő suceavai színház jóvol-
tából mutathatjuk meg” – sorolta 
Zakariás. Hozzátette, hogy a suce-
avai Matei Vișniec Városi Színház az 
Anca Bradu rendezte Proștii sub clar 
de lună című darabbal is részt vesz 
az udvarhelyi rendezvényen.

Anca Braduval egyébként az 
egyik TEA-n (Találkozz Egy Al-
kotóval) találkozhat a közönség 
szeptember 20-án. TEA még lesz a 
rendezvény nyitónapján – ekkor 
Vladimir Anton meghívottal –, va-
lamint szeptember 21-én is, amikor 
Oláh-Horváth Sári, az idei drámaíró 
pályázat debütdíjasa a meghívott.

A csemegékről 

A tizedik DráMÁn bemutatják a drá-
Mázat IV. című kötetet is: a Tomcsa 
Sándor Színház és a Szigligeti Szín-
ház drámaíró pályázatának immár 
negyedik kiadványa ékes bizonyí-
téka annak, hogy az udvarhelyi 
színházi találkozó szakmai műhely 
jellegét is betöltötte. „A kötet meg-
lepetése Hatházi András, a szerző, 
aki egy monodrámával a találkozó 
fellépője is pénteken, szeptember 
21-én” – tette hozzá Nagy Pál. 

A csemegék sorát bővíti ugyanak-
kor a Visky András által írt és Szabó 
K. István által rendezett Júlia – Párbe-
széd a szerelemről című stúdióelőa-
dás, amelyet Ráczkevei Anna Jászai 
Mari-díjas színművésznő előadásá-

ban tekinthet meg a nagyérdemű 
szerdán késő délután. Érdekesnek 
ígérkezik ugyanakkor másnap az 
Andrea Gavriliu által írt és rende-
zett OST (Organic Sound Twist) című 
mozgásszínházi produkció. A Kolozs-
vári Nemzeti Színháznál dolgozó, 
sepsiszentgyörgyi születésű Gavriliu 
workshopot is tart az udvarhelyi tár-
sulattal, hiszen még az idei évadban 
visszatér Székely udvarhelyre rende-
zői minőségben. Igazán egyedi a bu-
karesti Godot Café-Teatru Carpathian 
Garden című kétszereplős stúdióelőa-
dása is.

Bővülő társulat és bemutató

A házigazdák idén két darabbal egé-
szítik ki a találkozó programját. Szep-
tember 18-án Pásztor Márk Frontát-
vonulás című Cseh Tamás-estjét viszi 
színre. A produkciót idén a költészet 

napján már láthatta az udvarhelyi 
közönség, az előadás azért válik a 
társulat sajátjává, mert Pásztor Márk 
az új idénytől a Tomcsa Sándor Szín-
házhoz szerződött. 

A 2018–2019-es évad első bemuta-
tója is a DráMA égisze alatt lesz: a záró-
napon, szeptember 22-én mutatják be 
a Garaczi László által írt és Tóth Árpád 
által rendezett Magyar Mátrix című 
kocsmaszínházi előadást. A bemutató 
ezúttal a Művelődési Házban, a talál-
kozóra kialakított DráMA-kocsmában 
lesz, a jövőben pedig több székelyud-
varhelyi lokálba is beköltöztetnék.

Nem fenékig tejföl...

A programban egy gyerekelőadás is 
szerepel, a legkisebbek szombaton 
délelőtt követhetik Rengeteg Ábel 
és Kürtős Kata kalandjait az Aracs 
Eszter rendezte vásári bábjátékban. 

Az elmúlt évek során sokszor volt 
veszélyben a DráMA a pénzhiány 
miatt, és ez idén sem alakult más-
képp, jegyezte meg Nagy Pál. Az 
intézmény ezúttal is a Román Kultu-
rális Alaphoz nyújtott be pályázatot, 
azonban „elsőként a vonal alá kerül-
tek”. „A román kulturális miniszté-
rium segítségével – amely idén meg-
duplázta a nekünk szánt támogatás 
értékét –, valamint magyarországi 
és belföldi pályázatok révén sike-
rült megrendezni a DráMÁt. Olyan 
programot hoztunk össze ezúttal is, 
amely megállja a helyét” – summá-
zott az intézményvezető.

A jegyárusítás már hétfőn elkez-
dődött, és érdemes időben foglalni, 
hiszen az előadások zöme stúdiótér-
ben zajlik, így a helyek száma kor-
látozott. A tizedik DráMa részletes 
programja a Tomcsa Sándor Színház 
honlapján (szinhaz.ro) böngészhető.

A jövő hét a DráMÁé
Tizedszer tartják meg az udvarhelyi kortárs színházi találkozót
• Romániai magyar és román kortárs alkotók talál-
kozója, színvonalas színházi kavalkád, és immár a 
tizedik: ezúttal szeptember 17. és 22. között rendezi 
meg a Tomcsa Sándor Színház a DráMÁt Székelyud-
varhelyen.

Értékteremtő színházi műhellyé 
nőtte ki magát a DráMA

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A népi zeneszerszámok 
énekkísérő szerepét is 
elleshették Ildikótól 
és Gabriellától

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

M O L N Á R  M E L I N D A

N em játék, nem is munka, 
hasznos kedvtelés volt az 
a három nap, amit a Palló 

Imre Zene- és Képzőművészeti Szak-
középiskola 4. A osztályának Dalos 
Pacsirták elnevezésű énekegyüttese 
képzőivel töltött. A jutalomfelkészí-
tés gyimesi napot is tartogat, hogy a 
legtisztább forrásból kapjanak ízelí-
tőt a csángó dallamvilágból.

A címben szereplő jellemzést az 
énekegyüttes egy vetélkedőn érde-
melte ki. Nagy Enikő tanító diákjai, 
Csíki Zsófi a, Deák Boglárka és Tifán 
Anna barátnőkként szeretnek együtt 
énekelni. Elröppentek a napok az ok-
tatók, a zenekar, a népi hangszerek 
bűvöletében – könnyedén készültek 

az országos vetélkedőre. Hangfelvé-
telről is visszahallgathatták a leg-
utóbb tanult udvarhelyszéki népda-
lokat.

Tifán Csaba zenetanártól meg-
tudtuk, a Dalos Pacsirták egy éven 
át állandóan részt vettek az iskolai 
előadásokon, vetélkedőkön. Népze-
nei továbbképzéssel hálálták ezt meg 
nekik, és buzdítják őket. A népdalta-
nítás mellett alapképzésen tapasztal-
ták meg, hogyan kell a szólistának ve-
zetnie a zenekart. A Huzavona tagjai 
abban is segítettek, hogy meghallják, 
milyen kíséret tartozik a dalokhoz, 
hogy akkor is tudják ezt a népdalél-
ményt nyújtani, amikor majd hang-
szerkíséret nélkül állnak a színpadon. 
A napi programot kreativitásfejlesztő 
és szabadidős tevékenységgel lazítot-
ták. Gyimesben Antal Imre és adat-
közlők fogadják majd őket.

Kászoniné Fejős Gabriella refor-
mátus lelkipásztor, népdaloktató 
elmondta, arra törekedtek, hogy 
élménydús együttlét és ne műhely-
munka legyen a képzés. „Kiváló, 
tehetséges hangok, könnyű volt ve-
lük dolgozni.” Hangképzés, légzés-
gyakorlatok, ritmusérzék-erősítés, 
beéneklés, népi díszítéstechnikák 
megismerése, a népzene lüktetésé-
nek gyakorlása gazdagította a kép-
zésidőt. Belehallgattak régi gyűjté-
sekbe, nénik, bácsik élethű zenei 
előadásába. Megtanulták, hogyan 
kell a felvételeket kezelni, például 
lelassítani.

István Ildikó népdalénekes, 
néptánc- és népdaloktató három 
évtizede ment el Székelyderzsből, 
de szíve csücske Udvarhelyszék és 
a népdal. A lánykák tehetségesek, 
ügyesek, lelkesek, a közös ének-

lés szeretetét erősítették bennük. 
Nagy Enikő vallja, az osztályközös-
ségben rengeteg népdalt tanultak 
meg együtt. Nagy élmény volt most 
legtehetségesebb diákjaival elmé-
lyülni a népdalok világában, olyan 

oktatóktól tanulni, akik életüket 
tették fel erre.

A legtisztább hangon zengő pacsirták




