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MOLIÈRE „INTRIKUS KOMÉDIÁJÁT” MUTATJA BE A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ TOMPA MIKLÓS TÁRSULATA

A boldogságkeresés és a színház himnusza
A Scapin furfangjai című 
Molière-darab bemutatójára 
készül a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata. Az Albu István 
rendezte előadásban Scapin 
szerepét Galló Ernő alakítja, 
közreműködnek a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia 
zenészei.

» K. J.

A Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színház Tompa Miklós 
Társulata a Molière-darab 

alapján készülő Scapin furfang-
jai című produkciót mutatja be 
november 23-án, kedden 18 órá-
tól. A nagytermi előadás szövege 
Parti Nagy Lajos átirata, az előa-
dást Albu István rendezi. Amint 
a társulat közleményében olvas-
ható, a játékosság itt nem csak a 
helyzetkomikum alapja, hanem 
egyben a címszereplő életfor-
mája is. „A történet súlya sem 
veszett el a századok során, ha a 
társadalmi rend meg is változott, 
a struktúrák és a szabályok, illet-
ve ezeknek az egyénre gyakorolt 
hatása állandó: a hierarchikus 
hatalmi viszonyok működése, 

az akaratukat és világnézetüket 
másra kényszeríteni akaró zsar-
nokok éppúgy ismerősek, mint 
a nemzedéki konfl iktusok, me-
lyekben egy más szabályok közt 
szocializálódott generáció pró-
bálja szabályait átörökíteni egy 
olyan nemzedéknek, aki komp-

romisszumokat nem ismerve a sa-
ját útját akarja járni, megteremtve 
saját szabadságát. Utóbbi aligha-
nem a mű mélyrétegének legfon-
tosabb kérdése: a Scapin furfang-
jai a boldogságkeresés, a lázadás, 
a szabadság és egyben a színház 
himnusza” – írták az alkotók. 

Scapin szerepében Galló Ernő lép 
színpadra, további szerepekben 
Tollas Gábor, László Csaba, Var-
ga Balázs, Bokor Barna, Kádár 
Noémi, Kiss Bora, Bartha László 
Zsolt. A díszlet- és jelmeztervező 
Márton Erika, a zeneszerző Bo-
csárdi Magor. Közreműködnek a 

Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia zenészei.

Az előadás műfaja: intrikus 
komédia. A 16 éven felüliek-
nek ajánlott, román felirattal 
követhető előadásra a járvány-
ügyi szabályozások miatt kor-

látozott számú férőhely áll 
rendelkezésre, a belépés a jár-
ványügyi intézkedések szigorú 
betartásával történik. Követke-
ző előadások november 29-én, 
hétfőn valamint 30-án, kedden 
18 órától tekinthetők meg a 
Színház Nagytermében.

A bemutatóra jegyek a szín-
ház nagytermi jegypénztárában 
(nyitvatartás hétköznapokon 9 
és 18 óra között, telefonszám: 
0365 806 865), a helyszínen 
előadás előtt egy órával, vala-
mint online a Biletmaster olda-
lán válthatók. Bővebb informá-
ciók a Tompa Miklós Társulat 
honlapján, (www.nemzetiszin-
haz.ro), Facebook-, valamint 
Instagram-oldalán találhatóak.

A játékosság több mint helyzetkomikum. Varga Balázs és Galló Ernő a Scapin furfangjai című előadás próbáján
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» KRÓNIKA

Jubilál a 35 éves Prisma fo-
tóklub, amely ünnepi tárlatot 

szervez a csíkszeredai Megyehá-
za Galériában pénteken. A kiál-
lítás november 19. és december 
1. között lesz látogatható – ol-
vasható a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ közleményében. 
A fotóklub idén rendhagyó tár-
lattal várja közönségét: az el-
múlt öt év fotóiból készült sza-
bad témájú válogatás tükrözi a 
klub tagjainak változatos érdek-
lődési körét, képalkotó techni-

káját és színvilágát is. „Alkotni 
mindig, minden körülmények 
között kell” – vallják a Prisma 
tagjai, akik a szükségállapot 
ideje alatt készült fotóikat is 
csokorba gyűjtötték korábban. 

A tavalyi karanténidőszak alatt 
eltűntek a megszokott témáik, 
ami a kreativitásuk számára nagy 
kihívást jelentett, de mint közöl-
ték, gyufákból vagy rajzszegek-
ből is lehet inspirációt nyerni. A 
jubileumi tárlatra az érvényben 
lévő jogszabályok szerint és a vé-
dettségi igazolvány felmutatásá-
val lehet belépni.

Jubilál a Prisma fotóklub
» KRÓNIKA

Vörös Alpár, a kolozsvári Apá-
czai Csere János Elméleti Lí-

ceum igazgatója kapta Budapesten 
a Péchy Blanka-díjat. November 
13-án, a Magyar Nyelv Napja alkal-
mából az Anyanyelvápolók Szövet-
sége a Pesti Vigadóban szervezett 
gálát, amelyen a Kazinczy Alapít-
vány éves díjait adták át. Amint az 
indoklásban szerepel, a Vörös Al-
pár által vezetett intézmény 25 éve 
szervezi meg kiválóan a beszédmű-
velő körök nagy seregszemléjét, az 
Aranka György Nyelv- és Beszéd-
művelő Versenyt. Mint írták, Vörös 
Alpár értékteremtő munkájával, 
bár nem magyartanár, az „anya-

nyelv ügyének hű szolgálatosa”. 
„Ezúttal ért az a megtiszteltetés, 
hogy átvehettem a Péchy Blan-
ka-díjat. Ezen díjat háromszoro-
san ajánlom fel elődeimnek, az 
engem támogató személyeknek és 
közösségeknek” – írta a közösségi 
oldalon Vörös Alpár. Mint sorol-
ja, a díjat egyrészt nagyapjának, 
Vita Zsigmondnak ajánlja, aki 
irodalomtörténészként indította a 
szépen magyarul, szépen embe-
rül gondolatiság és egyben érték-
rend útján. Másrészt ajánlja Wolf 
Rudolf egykori igazgatónak és 
Wanek Judith Klára aligazgatónak, 
akik meghonosították az Aranka 
György Nyelv- és Beszédművelő 
Versenyt a kolozsvári iskolában 

és annyira fontossá tették, hogy 
az Apáczai-líceum megkérdőjelez-
hetetlen helyszínévé vált e rangos 
nyelvművelő eseménynek. „Há-
lával tartozom a Georgius Aranka 
Társaság mindenkori elkötelezett 
és szívvel-lélekkel tevékenykedő 
tagjainak. Köszönet a társaság ve-
zetőségében betöltött szerepükért 
Péntek János professzor úrnak, 
Egyed Emese professzor asszony-
nak, Farmati Anna egyetemi ad-
junktusnak. Iskolánk magyartaná-
ri munkaközössége minden időben 
és körülményben kiváló munkát 
végzett” – írta Vörös Alpár. Mint 
kifejtette, a társaság hatékonysága 
az ifj úsági tagozat remek működé-
sének is köszönhető, akik számta-
lan tagot mozgatva eredményesen 
segítenek be versenyek szervezésé-
be, ugyanakkor színvonalas tábo-
rokat sikerült megszervezniük az 
elmúlt több mint egy évtizedben. 
„Megtisztelő, hogy ezen kiváló csa-
patnak lehetek részese, a díj szól 
mindenkinek! Számomra pedig 
azt üzeni, hogy a továbbiakban is 
maximális odafi gyeléssel forduljak 
a nyelvi értékeink erősítése irányá-
ba a hétköznapokban és az ünnep-
napjainkon egyaránt. Köszönet a 
Kazinczy Alapítvány Kuratóriu-
mának, hogy rám és a mi közös-
ségünkre gondoltak ezen rangos 
kitüntetéssel” – értékelte az igaz-
gató az elismerést. Péchy Blanka 
(1894–1988) színésznő, előadómű-
vész, nyelvművelő, a Kazinczy-díj 
megalapítója volt.

Beszédművelésért díjazták Vörös Alpárt 

A Vörös Alpár vezette kolozsvári iskola szervezi a nyelvművelő versenyt 
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» Ha a társadalmi rend 
meg is változott, a struktú-
rák és a szabályok, illetve 
ezeknek az egyénre gyako-
rolt hatása állandó. 




