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 » „Merész 
terv, de igény 
mutatkozik arra, 
hogy az 1848–49 
forradalom 160. 
évfordulóján 
Lészen ágyú 
címmel Budapes-
ten és Szegeden 
bemutassuk a 
forradalomhoz 
kapcsolódó 
műtárgyainkat” 
– mondta Vargha 
Mihály.

MAGYARORSZÁGRA IS ELVINNÉK A SZENTGYÖRGYI MÚZEUM ÉRTÉKES TÁRGYAIT

Útra kel Gábor Áron ágyúja

Az 1848–49-es forradalom 
160. évfordulóján Magyar-
országon is bemutatnák a 
szentgyörgyi múzeum legér-
tékesebb tárgyait – mondta 
Vargha Mihály, a felújítás 
előtt álló közgyűjtemény 
igazgatója, aki kiértékelte az 
intézmény elmúlt évét.

 » BÍRÓ BLANKA

K ivinnék a Székelyföldről, Ma-
gyarországon is bemutatnák 
Gábor Áron ágyúját – nyilat-

kozta Vargha Mihály, a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatója, aki kiértékelte a köz-
gyűjtemény elmúlt évét. Rámuta-
tott, eddig legértékesebb tárgyaikat, 
például Gábor Áron ágyúját, Bem 
nyomdáját nem mozdíthatták el az 
állandó kiállításról, ám mivel a mú-
zeum küszöbönálló felújítása miatt 
úgyis raktárba kerülnek, azt terve-
zik, hogy bemutatják külföldön. 
„Merész terv, de igény mutatkozik 
arra, hogy az 1848–49 forradalom 
160. évfordulóján Lészen ágyú cím-
mel Budapesten és Szegeden bemu-
tassuk a forradalomhoz kapcsolódó 
műtárgyainkat” – mondta Vargha 
Mihály. Azt is kifejtette, idén három-
szor is bemutatkozott Magyarorszá-
gon a Székely Nemzeti Múzeum, 
ezzel egy „láthatatlan falat sikerült 
áttörni”. Mint felidézte, az elmúlt 
tizenkét évben általában a ven-
dégkiállítások jelentették a fontos 
eseményeket, a székelyföldi múze-
umokhoz hasonlóan a sepsiszent-
györgyi is inkább befogadó volt. 
Magyarországról érdekes, új szem-
léletű kiállításokat hoztak, és ezeket 
a székelyföldi intézmények „kézről 
kézre” adták. Saját anyagaikat az 
elmúlt években inkább Székelyföl-
dön vagy az országhatáron belül 
vendégszerepeltették: a Gyárfás 
Jenő életművét bemutató kiállítást 
négy, a Kós Károly életművét bemu-
tató tárlatot tíz helyszínen mutatták 
be, a Gyermekkor kiállítást pedig a 
bukaresti Román Nemzeti Történeti 
Múzeumban. Idén azonban három 
alkalommal is eljutottak külföldre. 
Augusztus közepén nyitották meg 

Gábor Áron ágyúját és a forradalomhoz kapcsolódó más műtárgyakat is bemutatnák Magyarországon

Budapesten a Vigadóban a Panteon 
című kiállítást, amely a múzeum 
képzőművészeti gyűjteményének 
nyolcvan műtárgyát mutatta be, és 
közel 3500 látogatója volt. A Pécsi 
Tudományegyetemre a Kós Károly 
világa 1907–1914 című pannóki-
állítást vitték el, ez a jövő évben 
Muravidékre és Horvátországba is 
eljut. A harmadik bemutatkozás volt 
a Benczédi Székely Están Chronikájá-
nak ünnepélyes visszaszolgáltatása 
és az azt kísérő stúdiókiállítás a bu-
dapesti Országos Széchényi Könyv-
tár termeiben. „Ez az esemény gyó-
gyító vigasztalás a múzeumunkat 
ért második világháborús vesztesé-
gért. A nagy égésből csodával hatá-
ros módon megmenekülő Chronika 
elődeinknek az újrakezdésbe vetett 
töretlen hitét jelképezi számunkra” – 
szögezte le az igazgató. Hozzátette, a 
küszöbönálló felújítási munkálatok 
közben folytatják a külföldi bemu-
tatók sorozatát. Mint elhangzott, a 
múzeum előreláthatólag jövő év kö-
zepéig nyitva tart, akkor kezdődnek 
a felújítási munkálatok. Mint isme-
retes, a Regionális Operatív Prog-
ram keretében 22 millió lejt, azaz 
4,8 millió eurót fordíthatnak a Szé-
kely Nemzeti Múzeum felújítására, 
a Kós Károly tervei alapján 1912-ben 
átadott épület infrastruktúrájának 
korszerűsítésére.

H I R D E T É S

 » K. J. 

Gyergyószentmiklóson a Szent Mik-
lós Napok keretében a Figura Stúdió 

Színházban látható pénteken a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem III. éves 
bábszínészhallgatóinak Az előszó utó-
jogán című előadása, mely Balázs Gás-
pár Emil gyergyói kortárs költő ver sein 
alapuló látványszínházi produkció. „A 
találkozás Balázs Gáspár Emillel a csa-
patra nagy hatást tett, nemcsak szak-
mai, de emberi szempontból is. Önke-
resés, szerelem, csalódottság – ezeket 
a témákat járja körbe a költő összes 

szövege, az előadók pedig törekszenek 
arra, hogy a maguk formájában jele-
nítsék meg ezeket a gondolatokat, de 
szeretnének további kérdéseket felvet-
ni” – közölték az alkotók. Először felol-
vasás, majd zenés irodalmi est formá-
jában mutatták be munkásságát, most 
pedig vizuális és animációs kísérletek-
kel is kiegészítve tolmácsolják a ver-
seket. A produkció minden részlete a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
harmadéves bábszakos hallgatóinak 
ötlete, illetve osztályvezető tanáruk, 
Novák Ildikó útmutatása alapján jött 
létre. A belépés ingyenes.

Látványszínház Gyergyóban

Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója
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