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GAZDAG RENDEZVÉNYSOROZATOT SZERVEZ JANUÁR MÁSODIK FELÉBEN A NAGYVÁRADI TEÁTRUM

A magyar kultúrát ünnepli a Szigligeti Színház
Ady Endrére emlékszik a költő ha-
lálának centenáriumán, valamint 
vendégül látja a 2017-ben alakult 
Magyar Színházi Szövetség éves 
színházi seregszemléjét, a MA-
FESZT-et a nagyváradi Szigligeti 
Színház január második felében. 
A gazdag kulturális programsoro-
zat a magyar kultúra napjához is 
kapcsolódik.

 » KISS JUDIT 

A nagyváradi Szigligeti Színház nagy-
szabású ünnepségsorozattal készül 
a magyar kultúra napjára, amelyet 

január 22-én tartanak az egész magyar 
nyelvterületen annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát. A nagyváradi ese-
mények között könyvbemutató, a Magyar 
Színházi Szövetség seregszemléjének má-
sodik kiadása, valamint Ady Endre halá-
lának centenáriuma kapcsán szervezendő 
rendezvények szerepelnek – jelentették be 
a teátrum csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Ady-centenárium, opera-előadás
Ady Endre halálának századik évfordu-
lója alkalmából többállomásos ünnep-
ségsorozatot szervez a Szigligeti Színház: 
január 19-én 19 órától mutatják be a Ki 
látta Adyt? című előadást Harsányi-Su-
lyom László rendezésében. Ezt követően, 
január 27-én 16 órától a Ki látta Adyt?, 19 
órától pedig a szeptemberben színre vitt 
Az eltévedt lovas című emlékelőadást 
tűzi műsorára a Szigligeti társulata. Ja-
nuár 15-én 17 órától Nagy Béla színház-
történész, publicista, a Szigligeti Színház 
életműdíjas irodalmi titkára új kötetének 
bemutatóját tartja a Szigligeti Színház. 
A Harminchárom levél egy megtépázott 
babérkoszorúból közismert, de kevésbé 
kutatott színháztörténeti pillanatok kom-

mentárjait, elemzéseit egyaránt tartal-
mazza. Január 20-án 19 órától a Szigligeti 
Színház nagyszínpadán vendégszerepel 
a Kolozsvári Magyar Opera társulata. 
Erdély egyetlen zenés színháza ezúttal 
Giuseppe Verdi Rigoletto című háromfel-
vonásos operájával érkezik Nagyváradra. 
Az előadás női főszerepét a világhírű kol-
oratúr szoprán- énekesnő, a Kossuth- és 
Erkel Ferenc-díjas Miklósa Erika játssza, 
Rigoletto szerepében Balla Sándor, a 
mantovai herceg szerepében pedig Hor-
váth István látható. Az előadást Horváth 
József vezényli. Január 29-én második 
alkalommal tűzi műsorára a Nagyvárad 
Táncegyüttes a Fölszállott a páva tehetsé-
geivel közösen színre vitt Népek tengere 
című folklórelőadást.

Vendégjátékok fesztiválja
Mint a színházban bejelentették, Nagyvá-
rad lesz a házigazdája a 2017-ben alakult 

Magyar Színházi Szövetség éves színhá-
zi seregszemléjének, a MAFESZT-nek. 
A részt vevő társulatok – a Maszín ala-
pítói: a Szatmárnémeti Északi Színház 
Harag György Társulata, a Temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Színház, az 
Aradi Kamaraszínház, a székelyudvarhe-
lyi Tomcsa Sándor Színház és a nagyvára-
di Szigligeti Színház, valamint a 2018-ban 
csatlakozott Csíki Játékszín   – művészi tö-
rekvéseikre jellemző előadásaikat hozzák 
el Nagyváradra. A programban gyermek- 
és ifj úsági előadások, táncszínházi pro-
dukciók, felolvasószínházi események, 
stúdiótermi és nagyszínpadi előadások 
egyaránt helyet kaptak. A Nagyvárad 
Táncegyüttes Idegen című táncszínhá-
zi produkciójával nyitja meg kapuit a II. 
MAFESZT. A kaktusz virágával vendég-
szerepel a Csíki Játékszín: Csíkszereda 
önkormányzati színháza a francia víg-
játék Nádas Gábor- és Szenes Iván-féle 

átiratával érkezik Nagyváradra. Az Aradi 
Kamaraszínház és a Békéscsabai Jókai 
Színház koprodukciójában megvalósult 
Sonkamenüett című előadást is láthatja a 
közönség. A fesztivál második nagyszín-
padi előadásaként a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház A főfőnök című 
vígjátékát láthatja a közönség. A Sziglige-
ti Társulat Apátlanul című előadását tűzi 
műsorára a II. MAFESZT: Csehov fi atalko-
ri drámájában az orosz szerzőre jellemző 
karakterek és világlátás prototípusait lát-
hatjuk. Hatházi András Jászai Mari-díjas 
színművész egyéni estjével, a Tizenöt pró-
bálkozás a színészetre című előadással is 
várja közönségét a II. MAFESZT. A nagy-
színpadi vendégelőadások sorát a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar Színház 
Rabenthal című előadása zárja. A II. MA-
FESZT színházi seregszemle három napján 
is gyermek- és családi előadásokkal ked-
veskednek a szervezők az érdeklődőknek.

A MAFESZT nagyszínpadi vendégelőadásainak sorát a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház Rabenthal című előadása zárja

 » ANTAL ERIKA

Nagyszabású koncerttel készül a magyar 
kultúra napja tiszteletére január 19-én 

Marosvásárhelyen Magyarország csíksze-
redai főkonzulátusa a Maros Megyei Ta-
náccsal együttműködésben: Kodály Zoltán 
1934. április 24-én bemutatott második 
színpadi művét, a Székely fonót tekintheti 
meg a közönség neves magyarországi és 
erdélyi művészek és zenészek tolmácsolá-
sában. Az esemény beharangozó sajtótájé-
koztatóján Tóth László főkonzul, Bocskor 
Lóránt, a szervező Artstart4u Egyesület 
(Művészeti Alap Értetek Egyesület) ope-
ratív igazgatója és Péter Ferenc megyei ta-
nácselnök emelte ki a koncert jelentőségét. 
Mint elhangzott, a daljátékot a Kultúrpalo-
tában, a legautentikusabb helyszínen adják 
elő. A főkonzul hangsúlyozta, hagyomány-
teremtő szándékkal szervezik a magyarkul-
túra-napi rendezvényt, amelyet jövőben és 
az elkövetkezendő években is szeretnének 
megismételni hasonlóan kimagasló szin-
tű produkciókkal. A Kodály-darabbal a 
magyar kultúra egykori és mai nagyságát 
szeretnék megmutatni nem csupán a ma-

gyaroknak, de a más nemzetiségűeknek 
is – mutatott rá Tóth László. A január 19-i 
rendezvényre, amelynek este 7 órától a 
Kultúrpalota nagyterme ad otthont, szim-
bolikus értékű, 10 lejes belépőjegyet kell 
vásárolni. Az így befolyt összegből egy 
székelyföldi, komolyzenét tanító iskolát 
fognak segíteni, a tavalyihoz hasonlóan, 
amikor a marosvásárhelyi művészeti gim-
náziumnak nyújtottak támogatást. Bocskor 
Lóránt arról beszélt, miként esett a választás 
a Kodály-műre. Elmondta, a Székely fonó, 
amelyben a zeneszerző népdalokat dolgo-
zott át, aktuális, hiszen a gyökerekhez, a 
magyar hagyományokhoz nyúlik vissza, és 
a ma emberének szól. Interneten keresztül 
Szüts Apor karmester is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe, aki elmondta, részt vett már 
a marosvásárhelyi fi lharmónia néhány pró-
báján, akikkel együtt lép színpadra a buda-
pesti és erdélyi művészekből álló csapat. 
„Nagy élmény volt e zenekarral találkozni, 
nagyon felkészültek a zenészek” – hangsú-
lyozta. A magyar kultúrának a kisebbségi 
identitásban játszott szerepéről beszélt Pé-
ter Ferenc, hangsúlyozva, hogy támogatja 
a hasonló kulturális eseményeket.

 » KRÓNIKA 

Immár hagyományosan idén is közös 
programsorozatot szervez Nagyvárad 

és Debrecen, illetve Berettyóújfalu és 
Margitta január 22-én, a magyar kul-
túra napján – olvasható a Varadinum.
ma honlapon. A magyar kultúra ünnepe 
elnevezésű rendezvény keretében mind 
a négy településen lesznek programok, 
ezekről számoltak be szervezők csütörtö-
ki sajtótájékoztatójukon az RMDSZ Bihar 
megyei székházának tanácstermében. 
Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Bi-
har megyei RMDSZ ügyvezető elnöke azt 
emelte ki, hogy az előző évek hagyomá-
nyait és sikereit folytatva szervezi meg 
az ünnepet a négy város. Mint köztudott, 
annak idején Nagyvárad Debrecennel 
mint testvérvárosával közösen kezdte el 
a szervezést, és idővel kapcsolódott be 
a szervezésbe Margitta, illetve magyar-
országi testvérvárosa, Berettyóújfalu. 
Muraközi István, Berettyóújfalu polgár-
mestere elmondta, örömre ad okot, hogy 
négy város közössége együtt tudja fel-
mutatni értékeit. A zene, képzőművészet 

és irodalom köré épülnek a berettyóújfa-
lui programok, melyek már január 15-én, 
kedden megkezdődnek, és január 24-én, 
csütörtökön érnek majd véget. Szentei 
Tamás, a debreceni polgármesteri hi-
vatal kulturális osztályának vezetője 
rámutatott, a debreceni kulturális inté-
zetek számos rendezvénnyel készülnek. 
Az ünneplés keretét a Református Hit-
tudományi Egyetem ünnepi műsora és 
a Déri Múzeumban megtartandó gálaest 
adja. Debrecen polgármestere, dr. Papp 
László a testvérvárosok iskoláinak har-
minc-harminc diákját hívja meg a cívis 
városba, hogy a magyar kultúra napján 
ingyenesen tekinthessék meg a magyar 
állam által a napokban megvásárolt, 
Munkácsy Golgota című remekművével 
kiegészült trilógia teljes kompozíció-
ját a Déri Múzeumban. Demian Zsolt, a 
margittai RMDSZ-szervezet elnöke azt 
mondta, a margittai programok fi nan-
szírozását a Vidéki Ifjúsági Szövetség 
(Vidifi sz) vállalta magára. Demián Zsolt 
közölte, a szervezők nevében szeretettel 
hív és vár minden érdeklődőt a margittai 
programokra.

Székelyföldön a Székely fonó Négy város együtt ünnepel




