
Újabb lazítás. Engedélyezték 
a beltéri istentiszteletek, misék 
megtartását a templomokban

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

ho
ss

za
bb

ítá
s

előadás
2 0 2 0 .  J Ú N I U S  1 7 . ,  S Z E R D A A K T U Á L I S 7#vita  #lazítások  #színház

Megnyújtott veszélyhelyzet
A kormány 30, az ellenzék 15 napos hosszabbítást akar
• További harminc 
nappal hosszabbítja 
meg a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt 
veszélyhelyzetet a kor-
mány tegnapi ülésén 
elfogadott sürgősségi 
rendelete, amely a 
templomok belsejé-
ben is lehetővé teszi a 
szertartásokat.

B A L O G H  L E V E N T E

H arminc nappal meghosz-
szabbodik a veszélyhelyzet 
Romániában – legalábbis 

erről döntött tegnapi ülésén a Lu-
dovic Orban vezette kisebbségi kor-

mány, miután délelőtt az Or-
szágos Katasztrófavédelmi 
Bizottság erre tett javaslatot. 
A parlamentet uraló balolda-
li ellenzék ugyanakkor már 
jelezte: a törvényhozásban 
feleakkora időtartamra kí-
vánja csökkenteni a külön-

leges jogrend időtartamát, és 
számos korlátozást is feloldana.

A parlamentnek is 
jóvá kell hagynia

A kormány egyébként részben már 
engedett a nyomásnak, és korábbi 
szándékaival ellentétben lehetővé 
tette a templomok megnyitását a hí-
vek előtt, tehát engedélyezték a bel-

téri istentiszteletek, misék megtartá-
sát. Ugyanakkor az ellenzék vezető 
erejének számító Szociáldemokrata 
Párt (PSD) a vendéglők belső terei-
nek és a színházaknak a megnyitását 
is követeli. Ludovic Orban minisz-
terelnök a kormányülésen felhívta 
a fi gyelmet, hogy továbbra is be kell 
tartani a fi zikai távolságot, illetve a 
higiéniai előírásokat. Hozzátette: a 
játéktermek is újranyitnak. Marcel 
Ciolacu, a PSD elnöke még hétfőn 
este leszögezte: pártja csak 15 napra 
hajlandó jóváhagyni a veszélyhely-

zet meghosszabbítását. Mint isme-
retes, a kormányrendelet ugyan ha-
tályba lép az elfogadása után, de öt 
napon belül a parlamentnek is jóvá 
kell hagynia. A parlamenti többség a 
jóváhagyási eljárás során ugyanak-
kor módosíthatja is.

Lazításokat követelnek

A PSD múlt héten még egyáltalán 
nem akarta a szükséges parlamenti 
felhatalmazást megszavazni, miu-
tán azonban az utóbbi napokban 

többször is kétszáz, sőt háromszáz 
fölé emelkedett – azaz a korábbi két-
heti átlag csaknem duplájára nőtt 
– a naponta diagnosztizált új esetek 
száma, az ellenzéki párt most arról 
határozott, hogy megszavazza, de 
feltételekhez köti a veszélyhelyzet 
meghosszabbítását. A PSD végre-
hajtó bizottsága hétfőn 15 napos 
„átmeneti” veszélyhelyzet megsza-
vazásáról döntött. Ennek értelmében 
megtartanák ugyan a távolságtartási 
szabályokat és a védőmaszkok bel-
téri viselésének és tömegközleke-

désben való használatának kötelező 
jellegét, de lehetővé tennék a króni-
kus betegek visszafogadását a koro-
navírus-járvány miatt felszabadított 
kórházakba, a beltéri vendéglátóhe-
lyek és a templomok megnyitását, 
valamint megtiltanák a kormány-
nak, hogy további közbeszerzéseket 
eszközöljön versenytárgyalás nélkül.

Újra nézők előtt
A járvány miatti hosszú szünet 
után újból nézők előtt játszik 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata. 
Az első bemutatót június 21-én, 
vasárnap este 9 órától tartják 
a színház belső udvarán, a 
szabadban kialakított játszóté-
ren. George Ștefan Tündérország 
című darabjának kétnyelvű 
előadását Keresztes Attila és La-
urențiu Blaga rendezte, a téma a 
román–magyar együttélés, ame-
lyet úgy mutat be a szerző, hogy 
betekintést nyújt egy marosvá-
sárhelyi vegyes család életébe, a 
román és a magyar nemzetiségek 
közötti többgenerációs félreérté-
seket, a család életét fűszerező 
félreértéseket láttatja. A csök-
kentett számú nézőtér miatt az 
előadásra a jegyek már elkeltek. 
Mivel a helyek száma korlátozott, 
ezért a következő előadásokra is 
előzetes jegyvásárlás javasolt. 

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

M ás években június közepén 
az évad zárására készülnek a 

gyergyószentmiklósi társulatnál is, 
ehhez képest csütörtökön új bemu-
tatóra hívják a nézőket. A Biorobot 
a karanténidőszakban épült szabad-
téri színpadon lesz látható Tamás 
Boglár és Bartha Boróka felolvasó-
színházi előadásában. A színésznők 
kortárs drámát kerestek, amelyet két 
nő játszhat el. Nem találtak igazán 
megfelelőt, és ekkor jutott eszükbe, 
hogy Botházi Mária népszerű tárcái, 
glosszái kiválók lehetnek egy előadás-
hoz. Mivel több közülük egyes szám 
első személyben íródott, színházi mo-
nológokként is megállják a helyüket. 

„Az öniróniával átszőtt szövegekből 
mindenki magára, környezetére tud 
ismerni, fi nom humorral, őszintén 
mutatja be a mi kis erdélyi beszűkült 
társadalmunkat. Azonosulni tudunk 
vele, és így meg tudunk bocsátani ma-
gunknak is” – hangzott el az előadást 
felvezető keddi sajtótájékoztatón. Úgy 
válogattak az írások között, hogy az 
egyórásra tervezett darabban megje-
lenhessen a szingli nő, a családanya, 
a férj, illetve a gyermek nézőpontja is.

Amire a nézőnek fel kell 
készülnie

Ezúttal nemcsak egy színházi él-
mény vár a közönségre, hiszen a 
járványügyi helyzet miatt számos 
szabály van érvényben. A jegypénz-
tárnál megfelelő távolságot kell 

tartani a sorban, és az egymástól 
két méterre elhelyezett székeken he-
lyet foglalva maszkot kell viselni az 
udvaron is, az előadás teljes ideje 
alatt. Belépéskor testhőmérsékletet 
is mérnek, és a kézfertőtlenítés is 
kötelező mindenki számára. Mivel 
a szabadtéri színház időjárásfüggő 
is, elképzelhető, hogy az eső miatt el 
kell halasztani a bemutatót. Ha így 
alakul, akkor nem csütörtökön, ha-
nem pénteken 20 órakor kezdődik az 
új premier – mondta el Albu István 
színházigazgató. Hozzátette, a meg-
változott körülmények között is min-
denkit biztatnak a színházba járásra, 
új jelmondatként is értelmezhető fel-
szólítással „provokálják” a nézőket: 
„Gyere színházba! Nem mersz!” Erre 
persze a székely hozzáállást várják: 
„Ki? Én ne mernék?”

Következik a S.Ö.R.

Boldogok vagyunk, hogy végre 
játszhatunk – jelentette ki Albu, 
beszámolva arról is, hogy ebben 
a nyárra kinyúló évadban, júli-
us 10-én még egy új produkció 
várható a Figuránál: a Shakes-
peare Összes Rövidítve, azaz a 
S.Ö.R. Addig azonban a szabadté-
ri színpadra alkalmazzák még az 
AKIVÁLASZTOTT és a Kövekkel 
a zsebében című korábbi 
előadásaikat is (június 
25-én, illetve július 2-án). 
Amennyiben az eső köz-
beszólna, mindig egy 
nappal később pótolják a 
tervezett előadásokat. Au-
gusztusban a gyulai és a kisvár-
dai színházi fesztiválon lépnek fel 
a Tótékkal, és még augusztusban 
jön az új évad első bemutatója, a 
Stop the Tempo, szeptemberben 
pedig Csehov drámáját, a Sirályt 
viszik színpadra.

Nem mindennapi jelmondat: „jöjjön színházba, aki mer!”
• Botházi Mária Biorobot című könyvében megjelent szövegek elevenednek meg 
felolvasószínházi formában a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház új produkci-
ójában. Újraindul a színházi élet, a társulat tagjai boldogok, hogy újra játszhatnak.




