
színház

A 2017-ben létrejött Magyar 
Színházi Szövetség fesztiválján 
minden tagszínház (a temes-
vári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház, a Szatmárnémeti 
Északi Színház Harag György 
Társulata, az Aradi Kamara-
színház, a nagyváradi Szigli-
geti Színház, a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház, 
valamint a Csíki Játékszín) 
szabadon választott előadást 
mutat be saját repertoárjából. 
A MAFESZT harmadik kiadá-
sát Szatmárnémeti és Nagyvá-
rad után Székely udvarhelyen 
tartották, ezen az Aradi Kama-
raszínház kivételével minden ta-
gintézmény képviseltette magát.

Bolondéria vagy átalakulás?

A MAFESZT-et kedden délelőtt 
a házigazda, a székelyudvar-

helyi társulat bábtagozatának 
Béka-királykisasszony című 
előadása nyitotta, és az öt nap 
majd’ minden előadásával kap-
csolatban felfedeztük az udvar-
helyi kapcsolódási pontokat. A 
kedd esti előadás, a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház által bemutatott IV. 
Henrik című Pirandello-dráma 
főszerepét például Balázs Atti-
la székelyudvarhelyi színész, a 
temesvári színház igazgatója, 
a MASZÍN elnöke játszotta, a 
darab jelenetei között pedig a 
szintén udvarhelyi Cári Tibor 
által vezényelt komolyzenei in-
termezzókat hallhattunk.

A IV. Henrik a zsarnokról 
szól, aki a saját valóságába 
kényszeríti a környezetét, a 
hatalmaskodóról, akit feltétel 
nélkül kiszolgálnak, a közgon-
dolkodás szűk keretei közül 
magát kivonó, kiközösített „bo-
londról”, vagy éppen a játék és 

fantázia világára fogékony ál-
modozóról. Az előadás magára 
a színházi valóságra is reflek-
tált: egy új, sajátos, varázslatos 
világ megteremtése volt a célja, 
amelyben nemcsak a színész, 
hanem – kis szerencsével – a 
betérő is átlényegül. 

Szerdán, a Magyar Kultúra 
Napján a Tomcsa Sándor Szín-
ház mutatta be A mi kis váro-
sunk című előadását. Vladimir 
Anton rendezésében a Thornton 
Wilder-dráma talán éppen azért 
lett erőteljes, mert az emberi éle-
tet a maga egyszerűségében tárja 
elénk, a gyermekkortól a halálig 
(és kissé azon túl). Nem magya-
ráz vagy értelmez, csupán tár-
gyilagosan rámutat arra, hogy 
óhatatlanul bekövetkezik a halál, 
s ettől – no meg a kitűnően meg-
választott dalbetétektől – válik 
fájdalmasan széppé az előadás.

Paródiától tragédiáig

Csütörtök este a Csíki Játékszín 
Borisz Akunyin Sirályát mutatta 
be a nagyteremben, amely – nyil-
ván – Csehov azonos című, klasz-
szikus darabját parodizálta, no 
meg a klasszikus irodalmat, sőt, 
még magát a posztmodern törté-
netalkotás folyamatát is. A fősze-
replő, aki a dráma írója és élet-
telen főhőse is egyben, már-már 
megszállottan keresi az új meg-
szólalást, végül pedig megkísérli 
teljesen elvetni a kötött formák-
ban való gondolkodást, de mind-
két kísérlete csődöt mond. Talán 
e darabból is kiolvashatjuk az al-
kotó ember örökös problémáját: 
újat alkotni, semmiből teremte-
ni bizony nem olyan egyszerű, 
mert lépten-nyomon klisékbe 
ütközünk. Az előadás humorban 
bővelkedő, állatalakokat formá-
zó díszletét a székelyudvarhelyi 
Márton Erika tervezte.

Pénteken főként a mozgás- és 
táncszínházé volt a főszerep. A 
szatmárnémeti színház Brighel-
la bábtagozatának Szélszabadí-
tó című gyermekelőadása után 
ugyanis a Nagyvárad Táncegyüt-
tes a táncszínházi műfajokat a 
szélesebb közönséggel megis-
mertető, azokat népszerűsítő 
előadása következett, Ki vagy 
te, táncszínház? címmel. Aznap 
délután a váradi táncegyüttes 
különböző művészeti ágazatok 
ötvözésével készült, Vakfolt című 
stúdióelőadását láthattuk, amely 
két, bipoláris zavarral küzdő em-
ber vergődését és magára illetve 
egymásra találását mutatja be, 
amelyben a művészetterápia, 
a festészet van segítségükre. A 
darab egyik táncosa, az udvar-
helyi Györfi  Csaba rendezésé-
ben nézhettük meg aznap este a 
szatmárnémeti színház A tavasz 
ébredése című, mozgásszínházi 
elemekben gazdag előadását a ti-
nédzserkori tragédiákról.

Több, mint színház

A zárónapon a nagyváradi Szig-
ligeti Színház társulata délelőtt 
rendhagyó irodalomórát tartott 
7-14 évesek számára Arany Já-
nos Toldija alapján, majd délután 
és este bemutatták Szép Ernő és 
Guelmino Sándor Lila ákác című 
darabját. A századelői Budapest 
hangulatát híven tükröző, külön-
leges nyelvezetű darab főszere-
pét, a bájosan naiv és esetlen, az 
eszményi szerelmet vakon ker-
gető Csacsinszky Pali szerepét a 
székelyudvarhelyi Sebestyén Hu-
nor alakította. A dupla előadás 
méltó záróakkordja volt a szín-
házi seregszemlének: útravalóul 
kaptuk, hogy nyitott szemmel, 
nyitott szívvel járjunk-keljünk a 
világban, hogy az ábrándképek 
kergetése közben el ne szalasszuk 
a valódi boldogságot.

A fesztivál és a MASZÍN nem 
titkolt célja a színház „háttér-
embereinek” is teret biztosíta-
ni – ennek megfelelően idén a 
kommunikációs munkatársak 
számára szerveztek műhely-
munkát, miután az előző évek-
ben a színpadi technikusokat, 
műszaki kollégákat vonták be. A 
szövetség másfajta közös mun-
kákat is tervez: a jövőben tag-
cserével hoz létre új előadáso-
kat, átvállalja a kétévente zajló 
Interetnikai Színházi Fesztivál 
(IFESZT) szervezését, illetve 
létrehoz egy teljesen új sereg-
szemlét is, amely főként a buka-
resti magyarokhoz juttatja el az 
erdélyi magyar színházi előadá-
sok színe-javát.
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Mikor reánk lehelt a lankadás

Madarat tolláról

Harmadik alkalommal szervezte meg a Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) a MAFESZT 
színházi vándorfesztivált január 21. és 25. között, amelynek ezúttal a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház adott otthont. A seregszemle számos színes programot kínált, emel-
lett pedig „hazahozta” az Udvarhelyről elszármazott színészeket, rendezőket.

Több korosztályt is megszólított a rendezvény      Forrás: Tomcsa Sándor Színház

– Székelyudvarhelyen zajlott a III. MAFESZT színházi seregszemle – Pajkos Nyuszi jaj hogyan járt,
alföldön lőtt két gazellát.
Szegény most kutat.
Nem talál egy lyukat.
Mire képes egy szép kabát.

Az olümposzi pók
Zeusz nagy úr. Szeret más nőket.
Héra sorban elátkozza őket.
Ha egyszer mégis...
Lehull az ég is.
,,Ezt a hálót kinek szőtted?”

Egy átvert nőről
A Lady furcsán kóstol gombát.
Minden tőben gyógymódot lát.
Bocskor, tönk és kalap,
de rossz mezőn kutat.
Hallucinogénnek mondták.

A boltos kisasszonyról
Boltos Margit, nem szép látvány.
Tarantula feszül hátán,
itt-ott monokli.
Hozzá jár lopni
csókot minden férfi bálvány.

  (vogon vers)

Megrettyed hasadban az ömbölödött nyák – 
kibogányzanak a kupacsmenti fák.
Csendben renyhülünk, míg felsejlik a göth
egy árnyékos részen, két vablasz között.

Földbe csapódik rettentő fruntlija
gümircsedtől néhány kloákányira.
A türhőszebegőből takony, ha jut rám,
a terebély mögül kipattog a futvány.

Csördülünk, hajmázunk, hebegve-bőgve,
mígnem a göth-ből kicsöpped a göthe,
hogy elkablárkodván hazasikamoljon.

Otthon plafonrafúrt ágyába földől, 
s elénk habárgyul a trágyafoltos földből
az általa odafelejtett gumónyom.

Üres a sok gyóntatószék,
tele van a kupleráj,
addig tosszál, múló hím,
míg lágyan zeng a lullabáj.

Múlik már a vén idő,
Kronosz rútul hegedül,
férfi ember érzi vesztét:
fi tymaféke rövidül.

Eltűnnek a régi aggok,
nem gondolnak Erószra.
Kevés, aki így szólhat:
a nagyapám még megúszta.

Szomorú az ördögrája,
elveszett a vaginája,
tenger mélyét járja-járja,
hátha egyszer megtalálja.

Mennyi sok szép cifra holmi!
Bizonyára kimosták…
Kérjük, hogy az öltözőben
ne basszák meg Piroskát.

Magas hegy az Ararát,
emelje fel valagát,
szűkös ez a szarkofág,
nem szellőzik farpofád.

Kellemetlen epizódok a nemiség kultúrtörténetéből
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