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Bohózattal, tragikomédiával, 
drámával várja az érdeklődő-
ket a Tompa Miklós Társulat 
júliusban a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház belső 
udvarán, valamint a város 
központjában található nyári 
színpadon.

 » BEDE LAURA

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház belső udvarán, valamint a 
város központjában kialakított 

nyári színházban tekinthetők meg 
a következő időszakban a Tompa 
Miklós Társulat előadásai. Július 
2-án 21 órától a Karácsony Benő 
– Kincses Elemér Pjotruska című 
könnyes bohózatát viszik színre 
a belső udvaron. Karácsony Benő 
regénye a két világháború közötti 
Magyarország ironikus, keserédes, 
ugyanakkor halálosan pontos rajza. 
A három főszereplő – ki-ki a maga 
módján – megjárja a poklokat, mi-
közben a mennybe készül. Ennek a 
készülődésnek a stációi a Kincses 
Elemér rendezte előadás jelenetei 
– tájékoztatta szerkesztőségünket a 
marosvásárhelyi teátrum.

Július 4-én és 11-én 20 órától 
Georges Feydeau A hülyéje című 
bohózatát kísérhetik fi gyelemmel 
az érdeklődők. Sebestyén Aba 
rendezése mindkét alkalommal a 
marosvásárhelyi nyári színpadon 
lesz látható. Lucienne, Vatelin fele-
sége kapós nő, egyszerre próbálja 
őt megszerezni férje nős barátja, 
Pontagnac és a nőcsábász Rédil-
lon. A nő azonban hű férjéhez, 
soha nem csalná meg őt mind-
addig, míg ez fordítva meg nem 
történne. Az udvarlók legnagyobb 
szerencséjére épp ekkor jelenik 
meg a színen Maggie, akivel a férj-
nek egykor Londonban viszonya 
volt. Innen kezdődően a bohózat-
ban feje tetejére áll a világ: némi 
zsarolás, számos hazugság, várat-
lan helyzetek, felfokozott ritmus, és 
kész is a káosz.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház és a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem akadémiai műhelyének 
koprodukcióját július 7-én 21 órától 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK SZÓLÓ OSZTÁLYTERMI ELŐADÁST IS MŰSORRA TŰZÖTT A TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT

Műfaji sokszínűség a marosvásárhelyi színpadon

A marosvásárhelyi nyári színpadon két alkalommal is megtekinthető júliusban A hülyéje című bohózat

 » A Pali és Lea 
című projekt egy, 
15–18 éveseket és 
szüleiket meg-
célzó komplex 
színházi nevelési 
program, mely-
nek keretében 
a részt vevő 
tanulók Adorján 
Beáta drámaíró 
Pali és Lea című 
darabja nyomán 
készült osztály-
terem-színházi 
előadást tekintik 
meg, valamint 
az előadáshoz 
tartozó, azt fel-
dolgozó, vezetett 
foglalkozáson 
vesznek részt.  

viszik színre a teátrum belső udva-
rán. Pozsgai Zsolt Liselotte és a május 
című tragikomédiáját Harsányi Zsolt 
állította színpadra. Liselotte „csinos, 
virágzásában lévő nő, kedves mosoly-
lyal, láthatóan rendezett körülmé-
nyek között”,  és a nagy Őre vár. Illetve 
egy Őre, bármilyenre, aki úgy-ahogy, 
de alkalmas arra, hogy megossza vele 
harmincas éveiben járó, magányos 
életét. Az Ők pedig jönnek: rendre 
érkeznek Liselotte betegápolásért 
cserébe örökölt lakásába: a volt osz-
tálytárs, a magas vérnyomású társ-
kereső, egy elkésett vízvezeték-sze-
relő, a válogatott férjjelöltek sorát 
pedig folytathatnánk. Ám úgy tűnik, 
hogy vagy a férfi akkal van a baj, vagy 
Liselottén ül átok, ugyanis egyikük 
sem bizonyul partiképesnek, és ide-
jekorán beadja a törülközőt. Liselotte 
azonban lankadatlan lelkesedéssel 
veti bele magát az újabb és újabb, 
gondosan megszervezett vagy éppen 
kéretlen randevúkba. A párkapcso-
lat-indító, valószerű élethelyzetből a 

képtelenségig fokozott szituációk a 
nevetségessé válás és a szívszorító va-
lóság között egyensúlyoznak. A pörgő 
humorú kortárs szöveg színészi bra-
vúrra ad lehetőséget: az egy női és hat 
férfi szerep mindössze két színművész 
előadásában kerül színpadra.

Július 9-én és 12-én 19 órától közép-
iskolásoknak szóló, osztályterem-szín-
házi előadást tekinthetnek meg az 
érdeklődők a belső udvaron. Adorján 
Beáta Pali és Lea című darabjának 
projektvezetője Gecse Ramóna. Két 
kamasz, Pali és Lea szerelmesek lesz-
nek egymásba. Onnantól kezdve vala-
mi, vagyis minden megváltozik. A két 
kamasz elkezdi egymást megismerni 
és felfedezni, de ez a közös út egyben 
a saját identitásuk feltérképezése is. 
Csakhogy amit a kamaszok éreznek 
és jónak látnak, azt a szülők teljesen 
másként értelmezik, sőt ellenzik. A 
szülő félti gyermekét, és aggódik érte, 
de ez feljogosítja-e őt arra, hogy rá-
erőltesse saját akaratát? Generációs 
szakadékról van itt szó, vagy sokkal 

inkább fi gyelemhiányról, arról, hogy 
a szülő esetleg nem fi gyel oda eléggé 
a gyerekére, nem hallja meg, amit az 
mond neki? A Pali és Lea című projekt 
egy 15–18 éveseket és szüleiket meg-
célzó komplex színházi nevelési prog-
ram, melynek keretében a részt vevő 
tanulók Adorján Beáta drámaíró Pali 
és Lea című darabja nyomán készült 
osztályterem-színházi előadást tekin-
tik meg, valamint az előadáshoz tar-
tozó, azt feldolgozó, vezetett foglalko-
záson vesznek részt. Az előadás vagy 
jelenetsorok előtt, után, közben meg-
valósuló nyílt interakciók kiegészítik, 
folytatják a történetet, mélyíthetik és/
vagy szélesíthetik a téma megértését, 
de elsődleges céljuk, hogy egy adott 
problémával kapcsolatban változást 
idézzenek elő a megértésben.

Bartis Attila Rendezés című drámá-
ját július 15-én 21 órától tűzi műsorra 
a marosvásárhelyi teátrum szintén a 
belső udvaron. A titkok mindannyi-
unk életében jelen vannak. Ott ke-
ringenek körülöttünk: visszhangjuk 
a falból árad, képmásuk a tükörből. 
Mi pedig néha szeretetből elhallgat-
juk őket, máskor munkaköri köteles-
ségből vagy egyszerűen önszántunk-
ból vallunk róluk. Szerintünk. De ez 
a saját igazságunk. Egyedül az élet-
ben maradás ösztöne sarkall arra, 
hogy eljátsszuk, tekintettel vagyunk 
a másik igazságára. Valójában mind-
annyian színészek vagyunk. Egy Mö-
bius-szalag az életpályánk, amely 
mindig úgy fordul, hogy le ne essünk 
róla. Mindeközben pedig, valamiféle 
rejtett csoda folytán, háromdimenzi-
ós színpaddá alakul a kétdimenziós 
valóságunk.

Jegyek és bérletek válthatók on-
line a www.biletmaster.ro honla-
pon, vagy személyesen a színház 
jegypénztárában, valamint előadá-
sok előtt egy órával – a belső ud-
varon játszott előadások esetében 
a kistermi jegypénztárban, a nyári 
színházban játszott előadások ese-
tében a helyszínen. A produkciókra 
érvényesek a Tompa Miklós Társu-
lat szabadbérletei is, amelyek mellé 
ingyenes helyjegy kiváltása szük-
séges. Az előadásra való belépés a 
járványügyi előírások betartásával, 
maszkban, a bejáratnál történő 
érintésmentes lázmérés és kézfer-
tőtlenítés után történhet.
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 » KRÓNIKA

E lső alkalommal játszott a hétvégén 
a Harag György Társulat a Szat-

márnémeti Északi Színház udvarában 
felállított színpadon. A közönség a 
Hippolyt, a lakáj című zenés vígjáté-
kot tekinthette meg Bessenyei Gedő 
István és Bordás Attila rendezésében. 
Schneider Mátyás fuvarozó meglepő 
gyorsasággal gazdag és sikeres lesz, 
életét viszont megkeseríti a felesége 
által szerződtetett grófi  lakáj – mert 
mostanság a lakáj a divat. Schneider 
lányát, Terkát egy jó családból szárma-
zó férfi hoz, Makács úrhoz akarja hoz-
záadni a mama, ám arra ő sem számít, 

hogy a lánya szívét lassacskán egy in-
kognitóban náluk dolgozó elszegénye-
dett nemesi sarj hódítja meg.

 „Az udvar előadások szempontjá-
ból eddig nem volt kihasználva, ám 

miután kiderült, hogy a mobil színpa-
dunk épp befér az udvarra, új távlatok 
nyíltak meg a szabadtéri előadások 
tekintetében” – mondta Bessenyei 
Gedő István társulatigazgató. A teát-
rum díszlettervezői és dizájnerei azon 
dolgoztak, hogy kellemessé tegyék 
a környezetet, égősorok és egyéb de-
korációs elemek gondoskodtak arról, 
hogy az udvar különleges hangulata 
megragadja a nézőket – olvasható a 
színház közleményében. 

Új szabadtéri környezetben játszott a szatmárnémeti társulat

 » „Az udvar 
előadások szem-
pontjából eddig 
nem volt kihasz-
nálva, ám miután 
kiderült, hogy a 
mobil színpadunk 
épp befér az ud-
varra, új távlatok 
nyíltak meg a sza-
badtéri előadások 
tekintetében.”

A Hippolyt, a lakáj című zenés vígjáték a szabadtéri színpadon




