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Ünnepségsorozatot szerveznek Nagyváradon a költő születésének és halálának évfordulója alkalmából

Ady emlékezete: 140 év 14 hónap alatt

Nagyszabású rendezvény-
sorozatot tervez a nagy-
váradi Ady Endre Emlék-

múzeum az állami filharmóni-
ával közösen a költő születésé-
nek közelgő 140. évfordulójától, 
vagyis november 22-től kezdő-
dően. Az események stílszerű-
en 2019. január 27-ig, Ady halálá-
nak 100. évfordulójáig tartanak, 
a sorozat címe 140 év 14 hónap 
alatt – jelentették be tegnap az 
emlékmúzeumban. Imre Zoltán 
igazgató köszönetnyilvánítással 
kezdte, kiemelve a polgármeste-
ri hivatal illetékeseinek sponta-
neitását, amivel az ő megkeresé-
sére reagáltak, ugyanis azt java-
solta, hogy rendbe kellene hozni 
a múzeum előtti Ady-szobor köz-
vetlen környezetét. A leszakadt 
kerítést, a szobor körüli rész-
hez vezető kiskaput megjavítot-
ták, kikövezték a folyton sáros 
sétányt, vagyis minden megoldó-
dott, a november 22-i születésna-
pi koszorúzást már nem fogják 
zavarni a kellemetlen körülmé-
nyek. A köszönet után Meleg Vil-
mos színművésszel, a filharmó-
nia menedzserével együtt ismer-
tették a születési évforduló prog-

ramajánlatát, amelyet olyan ren-
dezőelv szerint alakítottak, hogy 
ne csak a minden évben elhang-
zó beszédek és szavalatok szere-
peljenek a programban, de – kü-
lönös hangsúllyal Ady gyerek- és 
fiatalkorára, egészen Váradra ér-
kezéséig – irodalmi beszélge-
tés és zene is. Meleg Vilmos ki-
emelte, hogy véleménye szerint 
a sok megzenésített Ady-vers jo-
gán a filharmónia is méltán csat-
lakozik az ünnepi programhoz, 
érdekességként pedig elmond-
ta, hogy Lászlóffy Zsolt, a filhar-
mónia karigazgatója a két fel-
lépő énekes, Tasnádi Ferenc és 
Ferencz Vilmos hangfekvésének 
leginkább megfelelő megzenésí-
téseket válogatott, zongorán pe-
dig Radó Judit kísér majd. Több 
ismert verset énekelnek el, de 
például A Tisza parton, amihez 
nemcsak egy zeneszerző írt dal-
lamot, többször is elhangzik, a 
szavalatokkal kapcsolatban pe-
dig Meleg Vilmos azt mondta, 
egyszemélyes Ady-tolmácsolás-
sal készül: néhány verset ő maga 
ad elő. Imre Zoltán múzeumigaz-
gató fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy nemcsak a születési, 

illetve a halálozási évfordulóról 
akarnak megemlékezni, hanem 
tervei szerint minden hónapban 
szeretne egy-egy újabb kiállítás-
sal kedveskedni az érdeklődők-
nek. Főszerepet kap majd az író-
asztal, amiről szakértők állítják, 
hogy Ady munkaasztala volt, és 
állítólag a később mellé leülő fi-
ataloknak Fehér Dezső főszer-
kesztő mindig azt mondta: írja-

nak úgy, mint Ady. Imre Zoltán 
azt tervezi, hogy aki majd leül 
az íróasztalhoz, ha akar, bármi-
lyen témával kapcsolatosan ír-
hat, kedve szerinti műfajban, a 
feltétel az, hogy az írás szellemi-
ségében közel álljon Adyéhoz. Az 
íróasztal a megemlékezést köve-
tő naptól, november 23-tól kezd-
ve várja a melléülni bátor láto-
gatókat, s ha lesz elég érdeklődő, 

akkor Imre Zoltán az írásokból 
külön kiállítást ígért. Meleg Vil-
mos elárulta még, hogy a tizen-
négy hónapnyi rendezvénysoro-
zat záró eseménye a költő halá-
lának 100. évfordulóján előadan-
dó Ady-műsora lesz, amelyet zö-
mében istenes versekből állított 
össze A menekülő Élet címmel.

MOLNÁR JUDIT

Ady Endre születésének 140. évfordulóján, no-

vember 22-én kezdődő és halálának 100. évfor-

dulójáig, 2019. január 27-ig tartó eseménysoro-

zatot szerveznek Nagyváradon – jelentették be 

a költő emlékét ápoló múzeumban.

Broadway-sikerdarab premierje Szatmáron Elismerést kapott az E-MIL
A Biloxi blues című Neil Si-
mon darabból készült előadás-
sal folytatódik a szatmárnéme-
ti Északi Színház Harag György 
Társulatának nagyszínpadi 
bemutatósorozata. A Bordás At-
tila rendezte produkció premier-
jét ma 19 órakor tartják. A néhány 
fős sorkatonacsapat kiképzésé-
ről szóló történet 1943-ban ját-
szódik, a Biloxiban található ka-
tonai bázison. A bakák életét az 
együttérzést nem ismerő Toomey 
kiképzőtiszt keseríti meg – való-
színűleg ez is nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy a szakasz tagjai 
összebarátkozzanak, igazi csa-
pattá váljanak. A darabot hosszú 
ideig játszották a Broadwayn, ha-
talmas sikerrel, 1988-ban pedig 
film is készült belőle. Műfaja ne-
hezen meghatározható, úgy vál-
takoznak benne a könnyedebb 
és drámaibb pillanatok, ahogy 
annak idején a sorkatonai szol-
gálatukat töltők is megtapasz-
talhatták. Különlegessége, hogy 
gyakorlatilag egyenrangú sze-
repek vannak benne, így az elő-
adás a benne játszó színészek 
mindenikének kiváló játéklehe-
tőséget nyújt. „A koncepció az 
volt, hogy egy nősorsokat bemu-
tató előadás, a Bernarda Alba há-
za után egy jellemzően férfitörté-
nettel folytatódjék az évad. Kapó-
ra jött tehát a Biloxi blues ötlete, 
amelyet több más darab mellett 
a rendező ajánlott a figyelmem-
be. Fontosnak tartom, hogy min-
den évadban bemutatkozási lehe-
tőséget biztosítsunk legalább egy 
fiatal rendezőnek, aki most in-

dul a pályán” – idézte a társulat 
közleménye Bessenyei Gedő Ist-
ván társulatigazgatót. Mint fogal-
maz, Bordás Attila ebből a szem-
pontból speciális eset, hiszen ko-
reográfusként régóta alkalma-
zottjuk, sok helyen dolgozott 
már Bukaresttől Budapestig, 
mozgás- workshopokat is sokfe-
lé tartott már Jó hét esztendeje 
elvégezte a rendezői mesterit a 
vásárhelyi egyetemen, Babarczy 
László osztályában. „Színhá-
zi emberként tehát korántsem 

kezdő, de rendezőként ezzel az 
előadással indul a pályája. A Ta-
más Ágnes által magyarra for-
dított, és Benedek Zsolt drama-
turg átdolgozta darab – amely 
román nyelvterületen már ha-
talmas sikereket könyvelt el, de 
magyar nyelven először kerül 
színpadra Erdélyben –, úgy gon-
dolom, hálás feladat egy pálya-
kezdő számára” – fogalmazott 
a társulatigazgató.

KRÓNIKA 

Az Erdélyi Magyar Írók Ligá-
ját (E-MIL) díjazta hétfő este a 
kolozsvári Bánffy-palotában a 
magyar nyelv napja alkalmá-
ból az RMDSZ és a szövetség 
által létrehozott Communitas 
Alapítvány. Ünnepi köszöntő-
jében Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök azt az anekdotát idéz-
te, amikor egy idős művész a 
hosszú élet titkát abban lát-
ta, hogy nem szabad abba-
hagyni a lélegzést. Úgy vélte: 
a nyelv hosszú életének a tit-
ka is az, hogy nem szabad ab-
bahagyni annak használatát. 
A politikus arra figyelmezte-
tett, hogy a nyelv egyaránt ké-
pes alkotásra és rombolás-
ra. Utóbbira példaként idéz-
te, hogy az 1990-es marosvá-
sárhelyi pogromkísérlet on-
nan indult, hogy valakik ma-
gyarul is kiírták, hogy gyógy-
szertár. Hozzátette: manap-
ság Ukrajnát sújtja nyelvi há-
ború – írta az MTI. Az E-MIL 
intézményét méltató Markó 
Béla költő elmondta, maga is a 
laudációra készülve keresett 
rá az intézmény szó eredeté-
re, és csodálkozott rá, hogy 
volt a magyar nyelvben egykor 
egy kedv, ízlés, irány jelenté-
sű int főnév, amelyből az in-
téz és az intézmény szavunk 
is ered. Markó Béla megemlí-
tette: „magyar irodalom csak 
egy van, magyar irodalmi élet 
viszont több is”, hiszen az er-
délyi magyar írók többsége a 
romániai és a magyarorszá-
gi írók szövetségének is tagja. 

Megjegyezte: néha úgy tűnik, 
hogy „Magyarországon belül 
is több, egymással párhuza-
mos irodalmi élet van és nem 
a sokszínűség, hanem a kizá-
rólagosság jegyében”. Úgy vél-
te, az Erdélyi Magyar Írók Li-
gája akár az önálló írói érdek-
képviseletről legyen szó, akár 
a magyarországi irodalmi in-
tézményekkel való folyamatos 
kapcsolatról, akár a magyar–
román együttműködésről, si-
kerrel válaszolt a kihívások-
ra. „Tetszik nekünk vagy sem, 
Erdélyben magyar értelmisé-
ginek lenni közéleti felelőssé-
get is jelent” – állapította meg 
Markó Béla. Hozzátette: az it-
teni intézmények többet jelen-
tettek mindig valamiféle bü-
rokratikus keretnél.

A díjat, Sánta Csaba szob-
rászművész Bölcső című al-
kotását – amelyhez 20 ezer lej 
pénzjutalom is tartozik – Kele-
men Hunor és Takács Csaba, 
a Communitas Alapítvány el-
nöke adta át Karácsonyi Zsolt 
E-MIL-elnöknek.

Az est keretében az E-MIL 
alkotói – László Noémi, Király 
László, Király Zoltán, Márton 
Evelin és Karácsonyi Zsolt – 
olvastak fel műveikből. Az ün-
nepség zárásaként részletek 
hangzottak el Laczkó Vass Ró-
bert színművész és Nagy Ger-
gő zongoraművész A legjobb 
ember –zenés Ady-fantázia cí-
mű előadóestjéből.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Meleg Vilmos, a váradi filharmónia menedzsere és Imre Zoltán, az Ady Endre Emlékmúzeum igazgatója

Könnyedebb és drámaibb pillanatok váltakoznak a produkcióban




