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A székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház a házigazdája 
a Magyar Színházi Szövetség 
(MASZIN) szakmai sereg-
szemléjének, a MAFESZT-nek 
január 21. és 25. között. A szö-
vetség harmadik alkalommal 
megrendezett fesztiválján öt 
társulat összesen tíz előadás-
sal várja a nagyérdeműt.

 » KOVÁCS ESZTER

S zatmár és Nagyvárad után 
idén Székelyudvarhely a 
házigazdája a főként parti-

umi társulatok kezdeményezésére 
létrejött Magyar Színházi Szövet-
ség (Maszin) szakmai seregszem-
léjének, a MAFESZT-nek, amelyet 
január 21. és 25 között szerveznek. 
A rendezvény érdekessége, hogy 
nem a szervezők által beválogatott 
produkciókkal érkeznek a résztve-
vők, így a műsoron szereplő előa-
dásokat nehéz lenne egy központi 
tematikára felfűzni. Az összekötő 
kapocs a kísérőprogramokban rej-
lik, tudtuk meg Győrfi  Kata prog-
ramszervezőtől. Mint mondta, 
szakmai program is szerepel a 
kínálatban: kommunikációs mű-
helymunkára, illetve improvizáci-

ERDÉLYI ÉS PARTIUMI TÁRSULATOK LÉPNEK FEL A SZÉKELYUDVARHELYEN SZERVEZETT SZÍNHÁZI SZEMLÉN

A magyar kultúra napja köré szervezik a MAFESZT-et

A temesvári társulat a IV. Henrik című előadással lép fel a Székelyudvarhelyen szervezett szemlén 

 » Január 22-én, 
a magyar kultúra 
napján Pos7ter 
címmel hét 
grafi kus gyűjte-
ményes, színházi 
plakátokból 
rendezett kiállí-
tására várják a 
nagyérdeműt.

ós képzésre várják a színházi mun-
katársakat.

Hangsúlyos az időpont
Nem véletlen a fesztivál időzítése 
– jelentette ki Nagy Pál, a székely-
udvarhelyi színház igazgatója, hoz-
zátéve, a szemlét kifejezetten a ma-
gyar kultúra napja, január 22. köré 
szervezték. Az időpont több szem-
pontból is szerencsés, egyetlen 
hátránya, hogy ebben az időszak-

ban nincsen pályázati lehetőség, 
így a rendezvényt önköltségen kell 
megvalósítania a szövetségnek. 
„A kortárs színházi fesztivállal 
szemben a MAFESZT előnye, hogy 
több nagyszínpadi előadás is sze-
repel a programban, így reménye-
ink szerint minél több néző eljut a 
színházba” – tette hozzá a széke-
lyudvarhelyi teátrum vezetője. A 
fesztiválra több mint 150 szakma-
belit várnak, és ugyan nem lesznek 

szervezett közönségtalálkozók, a 
színházi büfé mindennap reggeltől 
üzemel: itt lehet találkozni, beszél-
getni az alkotókkal. A rendezvény 
teljes programja a színház honlap-
ján (Színház.ro), a TomcsAppon és 
az esemény Facebook-oldalán is 
böngészhető, jegyeket már lehet 
váltani az előadásokra.

Színházi plakátokból 
nyílik tárlat
A MAFESZT január 21-én az Udvar-
hely Bábműhely Béka-királykisasz-
szony című bábelőadásával kezdő-
dik, majd a temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház társulata 
mutatja be a IV. Henrik című produk-
cióját. Január 22-én, a magyar kultúra 
napján Pos7ter címmel hét grafi kus 
gyűjteményes, színházi plakátokból 
rendezett kiállítására várják a nagyér-
deműt, majd este a házigazdák előa-
dásában láthatja a közönség A mi kis 
városunk című előadást. Január 23-án 
a Csíki Játékszín vendégszerepel a Si-
rály című produkcióval, majd 24-én a 
táncszínházé a főszerep a Nagyvára-
di Táncegyüttes és a szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György Társu-
latának közreműködésével. Január 
25-én a Szigligeti Színház Lilliput 
Társulata mutatja be a Toldit, majd a 
MAFESZT a nagyváradi színház Lila 
ákác című produkciójának kétszeri 
színrevitelével zárul.
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 » BARABÁS ORSOLYA

Lázár Ervin meséi nyomán viszi 
színre Dávid A. Péter Gyergyó-

szentmiklóson A Négyszögletű Ke-
rek Erdő című gyermekelőadást. 
A bemutatót pénteken délután 5 
órától láthatja a közönség a Figu-
ra Stúdió Színház nagytermében. 
A premier alkalmával Tompa Klára 
marosvásárhelyi színésznő költsé-
ges gyógykezelésére és műtétjére 
gyűjt a gyergyószentmiklósi társulat. 
A Négyszögletű Kerek Erdő című 
mesefüzért családi programként 

ajánlják, majd jövő héten bérletrend-
szer keretében is játsszák. A társulat 
minden évben igyekszik egy gyerek-
előadást is színpadra vinni, hiszen 
a nézők egyharmada gyermek, és a 
színházigazgató szerint fontos, hogy 
már gyerekkorban kialakuljanak 
a kulturális gyökerek. „Értékeket 
kell közvetítenünk feléjük, hiszen 
sok gyermeknek ez az első színházi 
elő-adás, amit lát, és maradandó él-
mény lehet. Lázár Ervin-műre esett 
a választás, ami ugyanúgy szól a 
felnőttekhez, mint a gyerekekhez” 
– hangsúlyozta Albu István igazgató 

az évkezdő sajtótájékoztatón. Dávid 
A. Péter rendező szerint ez olyan va-
rázslatos mese, amely akár a magyar 
Micimackónak vagy Kis hercegnek 
is megfelel. Éppen ezért általa lehet 
szólni az ember és a természet viszo-
nyáról, arról, hogy milyen hatással 
van a technika a környezetünkre. 
Ebben a darabban jelen van a nyelvi 
humor, a mitikus világ, Lázár Ervin 
szerint tulajdonképpen mindenki jó, 
és ha szeretet van, akkor a gonosz 
is szerethető lesz – hangoztatták a 
mesefüzért színpadra állítók. „Szü-
lőként fontosnak tartom, hogy jó 
üzeneteket kapjanak a gyermekek” – 
emelte ki Faragó Zénó színművész. A 
díszletet újrahasznosított dolgokból 
álmodta meg Ferenczi Zoltán, aki a 
darab zenéjét is írta, és minden ka-
rakternek saját dallamvilága lett.
A bemutató a jegypénztárból kivál-
tott ingyenes helyjeggyel tekinthető 

meg, a jegyek árát, illetve a Tompa 
Klára számára felajánlott további 
adományokat a színház előterében 
kihelyezett gyűjtődobozban lehet 
elhelyezni. A társulat közleményé-
ben az olvasható, Lázár Ervin meséi 
örök érvényűek, széles korosztályt 
fognak át; ugyanúgy tanulhatnak 
belőle a felnőttek is, mint a legaprób-
bak. „Ugye mindenki azt hiszi, hogy 
az oroszlánok félelmetesek, a lovak 
nem kékek, a nyulak jól tudnak sza-
ladni, a macskák bájosak, a fenyőfák 
földhöz ragadtak, az erdő őrei mindig 
az állatok érdekében cselekszenek, a 
szörnyetegek gonoszak, és mindenki 
tudja, hogy mikor mit kell mondani? 
A  négyszögesített  Kerek Erdő lakói 
bizony nem felelnek meg ezeknek 
az elvárásoknak, nem mindennapi 
tulajdonságaikat elfogadva mégis 
békében élnek a majdnem mindent 
tudó Mikkamakka védnöksége alatt.

Jótékonysági bemutató Gyergyóban: Lázár Ervin-mesét visznek színre

 » „Értékeket 
kell közvetíte-
nünk feléjük, 
hiszen sok 
gyermeknek ez 
az első színházi 
előadás, amit lát, 
és maradandó 
élmény lehet.”

A Négyszögletű Kerek Erdő című előadás premierjét harangozták be a gyergyói Figuránál 

A magyar kultúra napja Gyergyóban

A Figura Stúdió Színház a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központtal 
karöltve ünnepli meg a magyar kultúra napját. A szervezők három program-
mal is készülnek. Január 21-én, kedden 11 órától A Négyszögletű Kerek Erdő 
lesz látható a gyermekbérlet részeként, január 22-én 19 órától a Tótékat, 
január 23-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Tiszta 
című táncelőadását láthatják a nézők Juhász Zsolt koreográfus rendezésé-
ben. „Táncszínházi  előadásunk a ’tiszta’ melléknév megannyi árnyalatát, 
virulens színeit szeretné megmutatni közönségének. Esetünkben fontos 
szerepet kap majd a mozdulat tisztasága (fegyelme), lehet az autentikus, 
múltba hajló, vagy jelent, jövőt idéző. Nem csupán a „mit”, a „hogyan” is 
fontos számunkra tehát, példát szeretnénk mutatni majd ’tisztaságból’, a 
tánc terápiás, tisztító erejéből!” – írják az alkotók. 




