
Aradi, nagyváradi és bukares ti színtársulatok
fellépése Magyarországon

Tavaly az Eminescu Év, idén pedig losif Vllcan költő és
publicista, a pesti ,,Familia" című folyóirat alapítóia
szüIetésének ló0. évfordulóia szolgáltatott remek al-
kalmat arra, hogy az ország keleti felében élő román
közösség képviselői színtársulatokat invitáljanak Gqu-
lára, a magyarországi románság központjába,

Az aradi Nemzeti Színház művészei egy verses-zenés
műsorral nyitották meg a Mihai Eminescu emlékévet,
melyet a nagyváradi Nemzeti Színház színészei és az
Avram Ceoldes által Vezetett vegyeskórus Zártak több,
románok által is lakott településen. A bihari művé-
szek - Gyuián kívúl - Eleken és Kéteqqhánin, Körösszeg-
apritiban és Bpdőn |éptek mé8 tel,

A Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége, az
e]őadások és a turnék fő szervez őie, azt a célt tűzte ma-
ga elé, hogy minél több településre jussanak el ezek a
társulatok, felébresztve a közönségben a román anya-
nyelv és a kultúra iránti szeretetet, A fiata]oknak szóló
előadásokat a gyulai diákokon kívül a méhkeréki és a
kétegyházi román iskolások is láthatták, A témaválasz-
tásná| az is fontos szem-
pont Volt, hogy a darabok
minél közelebb álljanak a
nézőkhöz. llyen VoIt pél-
dául fudor Musatescu
,Yirstele draglstei" (A szele-
lem ide je) című komédiá-
ja, melyet fiatalok és idő-
sebbek egyaránt élveztek,
hiszen olyan témával ta-
lálkozhattak, amely min-
den időben aktuális: a
szerelem nem ismer kor-
határt.

Ugyancsak ez az életér-
zés volt az alaptémála a
nagyváradiak márciusi

előadásának, amikor is Létavértesen és Gyulán megem,
lékezéseket tartottak losif vulcan születésének évfor-
dulója aJkalmából, A legfiatalabb nagyváradi színé-
szek Iosif Vulcan .A szerelem bogarai" című darabiát ad-
ták elő. A főleg publicistaként ismert Vulcan, aki a ro-
mán nemzeti költő Mihai Eminescu egyik felfedezőie
is volt, több olyan színdarabot írt, amit még ma is ke-
vesen ismernek, holott a cyulán látott előadásnak is
számos aktualitása volt, A főhősnő, egy emancipált,
modern gondolkodású, független hölgy, aki tünteté-
seket szervez a nők jogainak védelmében, amikor
megjelenik a színen a nagy Ő, feladia elveit, merev
meggyőződését és szerelme kariaiba omlik,

Az idei tavasz egyik legnagyobb színházi eseménye
Cyulán a bukaresti ,,Masca Színház" vendégiátéka. A vi-
lághírű társulat a ,,Conceít de promenadá" című da-
rabba] érkezett a hazai románok körébe, melyben na-
gyon kevés szó hangzott el viszont a látvány és hang-
zásvilág többet mondott el minden szónál.

A történet főhősei, .,az öregúr és az öreg höIgy, két el-
rontott láték" abból a vá_
rosból, ,,ahol hetente há-
romszor esik" és ahol
kézenfogva sétálnak, De a
kézfogásig hosszú az út.

A bukaíesti Masca szín-
ház második gyulai fellé-
pése és frenetikus sikere,
ugyanúgy mint az aradiak
és a nagyváradiak sokadik
előadásai és az ezekért lá-
ró vastapsok, mind-mind
élő bizonyítékaj annak,
hogy van igény Magyaror-
szágon a román nyelvű
színjátszásra is,
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