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A N T A L  E R I K A

A dráma két ifj ú főhőse, Glo-
ria és Robert a harmincas 
évek amerikai gazdasági 

válságának közepén  beneveznek 
egy hatnapos maratoni táncver-
senyre, hogy aztán az utolsó lehe-
letükig küzdjenek a kitűzött díjért. 
A nyereményre óriási szükségük 
van, hiszen azzal megvalósíthat-
nák jövőbeli terveiket. A két fi atal 
drámájának alapja egy mélyen 
egzisztenciális kérdés: létezik-e 
békesség az emberi lét káoszában? 
Ez a kérdés pedig továbbiakat szül: 
milyen jelentősége van az igazság-
nak egy olyan társadalomban, ahol 
a valóság manipulálása sokkal fon-
tosabb, mint maga a valóság? Hol 
helyezkedünk el erkölcsileg mi, 
egyének, egy olyan világban, ahol 
semmi sem az, mint aminek látszik? 
És ami ennél is fontosabb, mennyi-

re vagyunk hajlandóak elfogadni 
azt, hogy kik vagyunk valójában?

A Horace McCoy által megraj-
zolt világban a szereplők a kétség-
beesés és a létfenntartás határán 
egyensúlyoznak, ám tehetetlensé-
gük ellenére is szembeszállnak a 
szívtelen valósággal egy harmoni-
kusabb jövő reményében.

Mădălin Hîncu Bukarestben 
élő és tevékenykedő rendező, aki 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház által a 2017/2018-as évadban 
meghirdetett Fiatal rendezőknek 
szóló pályázat győztese. 2017-ben 
a bukaresti Komédia Színházban 
rendezett előadásáért a Románi-
ai Színházi Egyesület (UNITER) 
debüt díjára jelölték. A rendező, 
aki első alkalommal dolgozik 
magyar színészekkel, egy vele ké-
szült interjúban elmondta, hogy 
az eddigi munkáihoz képest, most 

nehezebb a dolga. „Vannak pilla-
natok, amikor azt érzem, hogy a 
próbafolyamat néhány aspektusát 
nem feltétlenül tudom irányítani, 
ennek ellenére a színészekkel va-
ló együttműködés eredményes és 
gyümölcsöző” – mondta, hozzáté-
ve azt is, hogy fontosnak tartotta, 
hogy beszéljen a színészeknek a 
gondolatairól, a szereplőkről, az 
ő világukról és azokról a törvé-
nyekről, amelyek az életüket irá-
nyítják. „Ezért volt egy periódus, 
amikor alig fi gyeltem a szövegre, 
inkább az előadás energiáira kon-
centráltam. Azt a belső világot fi -
gyeltem, amelyet a próbák során a 
színészekkel közösen fedtünk föl. 
Ha egy gondolat nem volt helyén-
való, akkor közbeléptem. A társu-
lat pedig nagyon odaadó. Ha vala-
miről beszélünk, ha valamit kérek 
tőlük, ők azt valóban megvalósít-

ják. Én pedig fi gyelek. Pontosan 
ismerem a gondolatot. A gondolat 
pedig nem nyelvfüggő” – fogalma-
zott a rendező.

SIMON VIRÁG

O któber 15., hétfő: Északi, Praho-
va, Liget, Homoród, Szamóca, 

Orgona, L. Ny. Tolsztoj, 1989. decem-
ber 22., Székely vértanúk, Bükkös, 
C. R. Vivu, Asztalos, Hajnalcsillag, 
Béke, G. Coșbuc (Tavirózsa), Építők, 
Gyöngyvirág utcák;

Október 16., kedd: N. Grigorescu, 
Kosárdomb sétány, Gh. Marinescu, 
Új kórház park, Köcsög, Cserjés, Ar-

geș, D. Cantemir, Dr. C. Ciugudean, 
Gen. I. Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan 
Bob, Preot Ștefan Rusu, Teleki Sámu-
el, Trébely utcák;

Október 17., szerda: Nagyerdő köz, 
Nagyerdő, Fülemüle, Nyár, Kőrösi Cso-
ma Sándor, H. Coandă, Gábor Áron, 
Petry Ádám, Szegfű, Somostető utcák;

Október 18., csütörtök: M. Vitea-
zu, Kollégium, N. Iorga, Vár sétány, 
Ana Ipătescu, Mogyorós, Nagy Pál, 
Szarvas, Szebeni havasok, Bazsa-
rózsa, V. Babeș, A. Șaguna, Azuga, 
Cosmin utcák;

Október 19., péntek: Marohévíz, 
Avram Iancu, Régi kórház, Palás 
köz, Visó, Posta, Köztársaság park, 
Aranyos, Köztársaság, Mărășești tér, 
Mărăști, Motru, A. Vlahuță, December 
30., Küküllő utcák;

Október 20., szombat: Villanyte-
lep, Sportcsarnok környéke, Mátyás 
király tér, Malom, Arany János, Ta-
más Ernő, Cloșca, Cuza Vodă, Bolgár 
tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifj úság, 
Városháza, G. Enescu, Színház tér, 
Rózsák tere, Petőf Sándor tér, Forra-
dalom utcák.

A városháza szakosztálya kéri a 
magánházak tulajdonosait és a tu-
lajdonosi társulásokat, hogy taka-
rítsák ki ingatlanjaikat, valamint az 
ezekhez tartozó területeket és zöldö-
vezeteket, a hulladékot helyezzék ki 

a járdák szélére (kupacokban, kivéve 
az építkezési/bontási munkálatokból 
származó hulladékot), a szállítóesz-
közök számára könnyen megköze-
líthető helyre, a meghirdetett dátum 
előtti napon. A fakorona-alakítási 
munkálatokból származó ágakat 
külön kell tárolni, ellenkező esetben 
ezeket nem szállítják el. A hulladékot 
a meghirdetett program szerinti na-
pon szállítják el minden utcából.

A kijelölt időpont után kihelye-
zett hulladékot csak a köztisztasági 
vállalathoz (a Salubriserv Rt-hez) be-
nyújtott előzetes megrendelés alapján 
szállítják el, a tulajdonosi társuláso-
kat pedig megbírságolják. Kivételes 
esetekben (időjárási viszonyok, objek-
tív okok miatt eltérés a meghirdetett 
programtól stb.) a program változhat.

Bemutató előtt a Tompa Miklós Társulat
Dráma az egzisztenciális kérdésről
• Horace McCOY A 
lovakat lelövik, ugye? 
című drámáját készül 
bemutatni a Maros-
vásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós 
Társulata október 14-
én, vasárnap este fél 
8-kor. A színművet Sán-
dor László fordította, 
színpadra alkalmazta 
Mădălin HÎNCU. 

Mădălin Hîncu rendező szerint 
a gondolat fontosabb, mint a 
szöveg

▾  F O T Ó :  N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z

Nők a közéletben
Erdélyben a nők mai napig 
alulreprezentáltak a közélet-
ben és a politikában egyaránt, 
holott nagy szükség van a nők 
szaktudására, pragmatizmu-
sára. A Női Akadémia szerdán, 
október 17-én 17.30 órakor, a 
Köpeczi-Teleki Házban (Forra-
dalom utca 1. szám, 1. emelet), 
Hegedűs Csilla, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke – Tűsar-
kon – megbírjuk, vagy kibírjuk 
című előadásán erre a kérdésre 
keresi a választ a közélet iránt 
érdeklődő hölgyekkel, akiket a 
szervezők szeretettel várnak. 
Az eseményre a belépés 
ingyenes, a szervezők további 
rendezvények szervezése érde-
kében adományt elfogadnak.

Vásárhely-térkép 
vakoknak
Marosvásárhely első, világtala-
noknak készült letapogathatós 
térképét avatja fel a Rotary 
Club TÉKA. Erre október 16-án, 
kedden, 17.00 órakor a várbeli 
múzeum előtti kis téren kerül sor. 
A térkép a Rotary Club TÉKA és 
a Maros Megyei Múzeum közös 
projektje, amely többek között 
a 2016–2017-es rotarys esz-
tendő jótékonysági báljának 
bevételéből valósult meg.

A Ceaușescu-rendszer 
magyarságpolitikája
Folytatódik az RMDSZ, a Kós Ká-
roly Akadémia Alapítvány és a 
Szacsvay Akadémia nagy sikerű 
történelmi előadás- sorozata. 
A következő előadásra október 
16-án, kedden 17.00 órai 
kezdettel kerül sor a maros-
vásárhelyi Bernády Házban 
(Marosvásárhely, Horea u. 6 sz.) 
A Ceaușescu-rendszer magyar-
ságpolitikája címmel. Előadó: 
Novák Csaba Zoltán történész, 
az RMDSZ szenátora.

Maros Kamara 
Táncfesztivál
Október 13-án, szombat dél-
után 4 órakor a IX. Székelyföldi 
Napok rendezvénysorozat 
keretében szervezik meg a 
Maros Kamara Táncfesztivált 
Marosvásárhelyen. A főszer-
vező ,,Táncolj velünk most’’ 
csapata két kategóriában 
hívja a táncegyütteseket: 
autentikus néptánc és néptánc 
alapokra épülő táncszínház. 
A verseny helyszíne a Maros 
Művészegyüttes előadóterme. 
A belépés díjtalan.

• RÖVIDEN 

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Kezdődik az őszi nagytakarítás
• Hétfőn kezdődik az egy hónapos őszi nagytakarítás 
Marosvásárhelyen. A városházától kapott értesítés sze-
rint az első héten a következő beosztás szerint szállít-
ják el a háztartásokban felhalmozott hulladékot.

Alkotók
Szereposztás: Keresztes-Var-
ga Andrea, Varga Balázs, 
Bartha-László Zsolt, Nagy 
Dorottya, Bokor Barna, Kiss 
Bora, Kádár L. Gellért, Simon 
Boglárka Katalin, Kádár 
Noémi, Csíki Szabolcs, Kocsis 
Anna, Bálint Arsa, Borsos 
Tamás, Szabó János Szilárd. 
Rendező: Mădălin Hîncu
Díszlet- és jelmeztervező: 
Răzvan Bordoș
Dramaturg, rendezőasszisz-
tens: Szabó Réka 
Az előadás 16 éven felülieknek 
ajánlott.




