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A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal működik együtt a nagyváradi várostörténeti múzeum és kulturális központ

Történelmi tárlatokat terveznek Váradon

– Négy évig a nagyváradi Ady 
Múzeumot vezette, most a vá-
rostörténeti múzeum és kul-
turális központ helyettes 
igazgatója. Pontosan mi a vá-
rostörténeti múzeum hatás- és 
érdeklődési köre?
– Két éve működik az intézmény, 
elsősorban történész és régész 
szakterületű csapata megfelelő, a ve-
zérigazgató, a műemlékvédelemben 
különösen otthonosan mozgó építész 
Angela Lupșea szintén, vagyis min-
den adott a gördülékeny közös mun-
kához. Az elmúlt két év alatt gyakran 
rendeztek a régészetre erős hang-
súlyt fektető, történelmi jellegű ki-
állításokat, de a múzeum még nem 
került be a váradi kulturális köztu-
datba. Ezért gondoltuk úgy, elérke-
zett az ideje a színvonalemelésnek, 
a négyéves Ady múzeumbeli tapasz-
talatomat, valamint más nemzetközi 
múzeumokkal kiépült nagyon jó kap-
csolatomat magasabb színvonalon 
érvényesíthetem.
 
– Amikor az Ady-múzeumban 
beszélgettünk a terveiről, azt 
mondta, szeretne minél több 
területen együttműködni a bu-
dapesti Petőfi Irodalmi Múze-

ummal, a PIM.-mel. Sikerült is 
gyorsan kiépítenie a kapcso-
latot.
– Segítségükkel rendeztem a mú-
zeum állományát, az eredeti do-
kumentumokat, digitális regisztert 
készítettünk a meglévő anyagok-
ról, emellett pedig mondhatni nem 
volt hónap valamilyen rendezvény 
nélkül, vagyis gondolom, nem ve-
szik dicsekvésnek, ha úgy fogalma-
zok: élő múzeum lett a múzeumból. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum segítsé-
gén kívül sokat köszönhetünk a kü-
lönböző adományoknak is, kezdve 
a Szervátiusz Tibor készítette Ady-
portrétól, könyvektől a zongoráig, 
más korabeli emlékekig legalább két-
száz tárgyat kaptunk. Szóval a vár-
múzeumban is ezt a munkafilozófiát 
szeretném folytatni.
 
– Itt beszélgetünk a várban, 
a várostörténeti múzeum 
központjában, ezek szerint 
vármúzeumként lesz majd is-
mert? Vagy lesznek más kiállí-
tótereik is?
– Intézményünkhöz több alegység 
tartozik: a fókuszban lévő vármú-
zeumon kívül a jelenleg általános 
felújítás alatt álló szecessziós mú-

zeum a Darvas-La Roche házban és 
a nagyváradi zsidó kulturális em-
lékeket bemutatni hivatott neológ 
zsinagóga, illetve a már működő, kü-
lönböző kiállításoknak és koncer-
teknek helyet adó, szépen felújított 
Cion-zsinagóga. Külön kiemelném 
az Európa-szerte is ritkaságszám-
ba menő, szabadkőműves múzeu-
mot, a Szent László Szabadkőműves 
Páholy 1912-ben épült, majd az idők 
során különböző rendeltetésű, most 
nagy ütemben újjáépülő székházá-
ban. Ami a vármúzeumot illeti, sze-
retném, ha a múzeumjellege kerülne 
előtérbe, nem maradna meg csupán 
kiállítótérnek. Vagyis állandó jellegű 
kiállításokat szeretnénk, mindenek-
előtt történelmi tárgykörben, Szent 
László korától kezdve a kommuniz-
musnak mondott időszakig, de min-
dent hitelesen, nem szóbeszéd vagy 
kósza emlékek, hanem lehetőleg írá-
sos és tárgyi emlékek segítségével. 
Be szeretnénk mutatni a törökdú-
lás idejét, sőt azt is, milyenek voltak 
azok a törökök, akik 32 évig éltek itt 
nálunk, a várban: hogy öltöztek, mit 

olvastak, miket játszottak. Minden-
képpen a legkülönbözőbb korosztá-
lyok számára is vonzó, alkalmanként 
játékos, interaktív kiállítást terve-
zünk. Lényeges, hogy megkülönböz-
tetett helyet fog kapni a 15. század 
derekának kiemelkedő egyénisége, 
Vitéz János püspök, aki sokoldalú re-
neszánsz egyéniségének köszönhe-
tően érte el, hogy épp itt haladjon át 
a O meridián, azaz Várad az ő idejé-
ben valóban a világ közepe lehetett. 
A híres püspökről nem beszélhe-
tünk anélkül, hogy ne szólnánk uno-
kaöccséről, Janus Pannoniusról, a 
latin nyelven író első klasszikusunk-
ról, aki nemcsak a magyar kultúrá-
ba emelte be az itáliai humanizmust, 
de Mátyás korabeli kultúránkat is 
az egyetemes reneszánsz kincses-
tárába.
 
– A Petőfi Irodalmi Múzeum-
mal való együttműködést fog-
ják-e folytatni?
– Épp erre akartam áttérni, mi-
vel a történelmi prioritások mel-
lett nagy jelentőségű kiállításokat 

tervezek olyan emberekkel kap-
csolatban, akik világszinten értek 
el jelentős eredm-nyeket. Az el-
ső ilyen épp most lesz: szeptember 
13-án nyílik Weöres Sándor 100 tár-
latsorozat interaktív, holografikus, 
mindenki számára megközelíthe-
tő, A megmozdult szótár című já-
tékos kiállítása. A PIM segítségével 
jött létre Hegyi Katalin, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum főosztályvezetője 
nyitja meg, három hónapig tekinthe-
tő meg, román nyelvű szöveg hozzá-
férhetőségével. Ezzel a kiállítással 
tulajdonképpen bekerülünk a mú-
zeumok közti kiállításfolyamba: a 
mi anyagaink is mehetnek majd 
egyik városból a másikba. Ilyen érte-
lemben természetes, hogy nemcsak 
magyar tematikájú kiállításokat ter-
vezünk, a legközelebbi, immár 2019-
ben az avantgárdot bemutató tárlat 
lesz Tristan Tzaráról és Kassák La-
josról, szintén a PIM-nek köszönhe-
tően kéziratokkal, vázlatokkal, sőt 
festményekkel találkozhat majd az 
érdeklődő közönség. S ha festmé-
nyekről szóltam, akkor elárulok egy 
meglepetésnek tartogatott tárlat-
tervünket is: arról tárgyalunk, hogy 
Lengyelország segítségével elhoz-
zuk hozzánk októberben a bibliai te-
matikájú közös Salvador Dalí – Marc 
Chagall – Giorgio de Chirico közös ki-
állítást. Ezáltal bekerülhetünk a kül-
földi folyamba is, tehát nem kizárt, 
hogy sikeres lesz a Toulouse-Lautrec 
La belle époque című tárlattal kap-
csolatos tárgyalás is. S ha igen, akkor 
már valóban élő múzeummá válhat a 
vármúzeumunk. Ha pedig elkészül 
a már említett hozzánk tartozó töb-
bi intézmény, szakembercsapatunk 
gördülékeny együttműködésének 
köszönhetően ott is hasonló nyitott-
sággal fogunk tudni dolgozni ezek-
nek a nagyszabású terveknek a 
megvalósításán és sikerén.
 

MOLNÁR JUDIT

A nagyváradi Ady Múzeumot vezette négy évig Imre Zol-

tán kultúrantropológus, az intézményt a legkülönfélébb 

rendezvényekkel emelte be a város kulturális tudatába. 

Most úgy érezte, hogy váltania kell: megpályázta és el-

nyerte a nagyváradi várostörténeti múzeum és kulturá-

lis központ helyettes főigazgatói állását. Imre Zoltánnal a 

várostörténeti múzeum terveiről beszélgettünk, és arról 

is, hogy az intézmény miként működik együtt a buda-

pesti Petőfi Irodalmi Múzeummal.

Holt költők társasága – veszprémi vendégjáték Csíkszeredában
A Csíki Játékszínben vendégsze-
repel a Holt költők társasága című 
előadásával a veszprémi Petőfi Szín-
ház szeptember 17-én és 18-án. Hét-
főn 20 órai kezdettel, míg kedden 19 
órától tekinthető meg az előadás. Je-
gyek elővételben a Csíki Játékszín 
jegypénztárában kaphatók, 20 lejes 
áron. Carpe diem! – ragadd meg a 
napot… az élet elröpül! Ifjú lelkeket 
lángra lobbantó, különc tanárem-
ber kezdi meg varázslatos műkö-
dését 1959-ben a Welton Akadémia 
ódon falai között. Lapról lapra tépe-
ti szét diákjaival a tankönyvet, mert 
azt akarja, hogy felfedezzék: az éle-
tük maga a költészet, mely életre 
szóló szerelmet, de nagy tragédiá-
kat is szülhet. A hagyománytisztelő 
iskolában pedig tanyát ver a lázadás 
szelleme. A realista és a romanti-
kus filozófia nagy összecsapása ez, 
életünk örök kérdéseire keresi a vá-
laszt – ajánlja az előadást a társulat. 
A színdarab ősbemutatója a Classic 
Stage Company előadásában New 
York-ban volt, Adam Zotovich enge-
délyével.

A színdarab Magyarországon a 
Theatrum Mundi Színházi és Iro-
dalmi Ügynökség közvetítésével ke-
rül színre. A főbb szerepekben John 
Keating, a Jászai-díjas Oberfrank Pál, 
Paul Nolan, Kőrősi Csaba, Tom Perry, 
Szeles József, Neil Perry.

Imre Zoltán: több épületben működik a nagyváradi várostörténeti központ 

Az ifjú lelkeket lángra lobbantó különc tanárember a kulcsfigurája a világhírű, Holt költők társasága című darabnak, amelyet most Csíkban mutatnak be

FOTÓ: SÜTŐ GÁBOR/GYÖRKÖS MÁNYI EMLÉKHÁZ




