Diákszínpadunk Erdélyben!
Október 23-tól 26-ig felbolydult egész Székelyföld, ugyanis Lukácsi Huba tanár úr
vezetésével kis színtársulatunk előadta Molnár Ferenctől az Ibolya című vígjátékot. Helybéli
jótevőinknek és a sok-sok plakátnak hála, már jóval érkezésünk előtt tudtak a fellépésünkről.
Idegenvezetőnk és „reklám-ügyintézőnk”. Kovács Jenő, humorával és szakértelmével
színesítette meg utazásainkat. Leginkább neki köszönhetjük, hogy az első fellépésünk
alkalmával Székelyudvarhelyen a vártnál sokkal nagyobb közönség fogadott minket. A város
művelődési házában ( a díszteremnél jóval nagyobb színházteremen!) adtuk elő a komédiát.
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy már a kisebb poénok is hatalmas reakciót váltottak ki a
közönségből, öröm volt ilyen emberek előtt játszani, akik Molnár Ferenc humorától (és persze
a mi játékunktól dőltek a nevetéstől! A falrengető tapssal, nemcsak a darab végén, hanem a
közepén is megjutalmaztak minket.
Megelégedve hagytuk el a színpadot és mentünk át „Gizi néni vendéglőjébe” (II. osztályú
étterem!), ahol egy kiadós, három fogásos vacsora és ünneplés után tértünk nyugovóra. Ez az
előadás elkényeztetett bennünket egy olyan sikerrel, amit Kézdivásárhelyen, a második
előadáson már nem kaptunk meg. Nem mondom, hogy ez az előadás gyászos volt, hiszen
Görög Zsófia (főszereplő: Ilonka) még itt is megmentett mindet játékával, amiért nyílt színi
tapsot kapott (Gratulálunk!!). De a darab itt nem aratott akkora sikert, mint
Székelyudvarhelyen. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy diákszínpadunk sikerrel és
eredményesen szer4epelt. Napközben az előadások előtti szabadidőnket kirándulásokkal
színesítettük meg ahová, a már említett idegenvezetőnk Jenő s a sorőrünk (másik Jenő) vittek
el minket. Megtekinthettük Kolozsváron Mátyás, a legnagyobb magyar (vagy román?!) király
szobrát, a Szent Anna-tavat, Tamási Áron sírját és sok minden mást Erdély kincsei köz6ül.
Mindezeket összevetve elmondhatjuk, hogy egy felejthetetlen élményben volt részünk, de
végül aztán „onnan is elgyöttünk”�.
-

Gyémántfokozatú támogatónk a Szent Imre Gimnázium volt.
- Utazásunkról és kényelmünkről a Kárpát-tours gondoskodott.
A színtársult tagjait a Kellértár kft. öltöztette.
- Díszleteink biztonságáról és elhelyezéséről (és a macho-felhajtott gallérokról) Juhász
Dávid gondoskodott.
- A leégés ellen Halász Ritának mondhatunk köszönetet (súgónak és „utolsó
pillanatban, szereplő hiány miatt beállónknak”)
- - Külön köszönet illeti Braiwish Brigit, magyar-román tolmácsunkat, technikai
munkatársunkat, Mérő Mátét (a daltont).
És végül, de nem utolsó sorban köszönjük Lukácsi Huba tanár úrnak az alapos és kimerítő
munkáját, a sok energiát igénylő megszervezést, lebonyolítást, rendezést!
Köszönjük Tanár úr!
Reméljük, a színtársulttal a jövőben máshová is eljutunk majd!
Endrédy Gábor 11.c
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