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Feszty Árpád monumentális 
hármas képét, a Krisztus teme-
tését több mint fél évszázadnyi 
szünet után újra kiállítják 
Aradon. A kiállítást a Kölcsey 
Egyesület kezdeményezte, 
amelynek ügyvezető elnökét, 
Berecz Gábort kérdeztük.

 » KISS JUDIT 

Régi álma teljesül az aradi Köl-
csey Egyesületnek azzal, hogy 
Feszty Árpád Krisztus teme-

tése című, monumentális hármas 
képét végre-valahára – miután 
több mint fél évszázadot töltött egy 
pincehelyiségben – restaurálták, és 
nemsokára kiállítják az Arad Me-
gyei Múzeum második emeleti kiál-
lítótermében. Berecz Gábor, a kul-
turális egyesület ügyvezető elnöke 
a Krónikának elmondta, a Kölcsey 
Egyesület 2016-ban kezdeményezte, 
hogy újból kiállítsák a 13 méter hosz-
szú és 4 méter magas triptichont, 
amelyet Nagyszebenben helyi és 
budapesti szakemberek restaurál-
tak, és a hatalmas festményt már 
„hazaszállították” Aradra. Feszty 
triptichonja a Kultúrpalota 1913-as 
megnyitásakor került a Maros-parti 
városba a budapesti Szépművészeti 

NEMSOKÁRA ÚJRA LÁTHATJA A NAGYKÖZÖNSÉG A KRISZTUS TEMETÉSE CÍMŰ MONUMENTÁLIS HÁRMAS KÉPET

Kiállítják Aradon Feszty Árpád triptichonját

Az egyesület 2016-ban kezdeményezte, hogy újból kiállítsák a 13 méter hosszú és 4 méter magas művet

 » A tervek 
szerint áprilisban 
már megtekinthe-
ti a közönség az 
alkotást az aradi 
múzeumban.

Múzeum letétjeként; az 1950-es évek 
végéig volt látható Aradon, azután 
letakarták, 1962-ben a raktárba szám-
űzte a bibliai témájú képet a kommu-
nista hatalom, így a nagyközönség 
azóta sem láthatta. Berecz Gábor azt 
is elmondta, reményeik szerint április-
ban már megtekintheti a közönség az 
alkotást a múzeumban, amelynek ve-
zetősége maximális jóindulattal és se-

gítőkészséggel viszonyul a Feszty-kép 
kiállításához. „A második emeleti ki-
állítóteret, ahol majd elhelyezik a ké-
pet, már rendbe hozták, kifestették, 
még meg kell várni, hogy hat hónap 
elteljen a festés óta, ez március végén 
telik le. Speciális világítást és állandó 
hőmérsékletet kell biztosítani a fest-
mény kiállításához, a múzeum most 
intézkedik, hogy mindez megvaló-

suljon. Szerettük volna húsvét előtt 
kiállítani, még nem tudjuk pontosan, 
hogy így történik-e” – mondta Berecz 
Gábor.
A festőművész nevét leginkább a Fesz-
ty-körképnek is nevezett alkotásáról 
ismeri a nagyközönség, a mű tulajdon-
képpeni címe A magyarok bejövetele, 
amely körpanoráma a honfoglalásról, 
és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékparkban látható. Feszty Firen-
zében festette a Krisztus temetését, 
amelyet 1903-ban Budapesten állított 
ki, majd nemzetközi körútra indított. 
1913-ban került Aradra az alkotás. A 
Kölcsey Egyesület 2016 márciusában 
jelentette be, hogy kezdeményezik a 
hármas képnek mint az egyik legjelen-
tősebb aradi műkincsnek az újbóli ki-
állítását. Az ötletet támogatta a város, 
a múzeum és a megyei önkormány-
zat, így 2017 márciusában lekerült a 
csévékről a triptichon magyarországi 
és romániai restaurátor-szakembe-
rek szerint meglepően jó állapotban. 
Feszty Árpád mestere volt a monstre 
képeknek, s bár a triptichon nem mér-
hető az Ópusztaszeren kiállított A ma-
gyarok bejövetele című körképéhez, 
tematikája és méretei miatt is értékes. 
Ugyanakkor az aradi magyarságnak 
érzelmi kötődést jelent a történelmi 
időkhöz, akárcsak a Szabadság-szo-
bor, a Szentháromság-szobor, vagy az 
Ereklyemúzeum.
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Miklósa Erika 
lép fel Kolozsváron

A világhírű Miklósa Erika ope-
ra-énekesnő játssza Gildát, a 

mantuai herceget a neves Horváth 
István alakítja, míg a címszerepben 
a Kolozsvári Magyar Opera énekmű-
vésze, Balla Sándor látható-hallható 
csütörtökön a Rigoletto című kincses 
városbeli előadásban. A Kolozsvári 
Magyar Opera rendkívüli produkció-
ját Horváth József vezényli, rendezője 
Selmeczi György. Giuseppe Verdi 
Rigoletto című remekművét este fél 
héttől tekintheti meg a közönség az 
opera nagytermében. 

A Rigoletto soha nem került le a 
repertoárról, mert a szabados életű 
antihős, a naiv hősnő, a lelketlen 
bérgyilkos és a tragikus udvari 
bolond minden operák legélette-
libb teremtményei közé tartoznak 
– hála Verdi szünet nélküli ragyogó 
zenéjének – olvasható a társulat 
közleményében. A herceg La donna 
è mobile (Az asszony ingatag) áriája 
a legismertebb, de az egész Rigoletto 
a népszerű operaszámok parádés 
egymásutánja, csúcspontjuk pedig a 
III. felvonásbeli négyes, a Bella fi glia 
dell’amore (Halld a szómat, édes 
lánykám): itt a három főszereplő és 
Maddalena gyönyörűségesen gyön-
géd dalban mondják el egymásnak 
ellentmondó érzelmeiket. A szerep-
lők jellemvonásait nem egyetlen 
ária rajzolja meg, hanem az opera 
teljes folyamata bontja ki és világítja 
át, és az egész műalkotást Rigoletto 
(Verdi szavaival) ,,külsőre otrombán 
formátlan és groteszk, de bensejé-
ben szenvedélyes és szeretettel teli” 
alakja fogja össze.

 » KRÓNIKA 

William Golding A legyek ura című 
regényének színpadi változatát 

Vidovszky György rendezésében tizen-
éves szereplőkkel vitte színre a Tompa 
Miklós Társulat, az előadás szombaton 
este 7 órakor tekinthető meg a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház nagyter-
mében.

A Nobel-díjas író regényének cse-
lekménye szerint az atomháború ide-
jén iskolás fi úk egy csoportja az őket 
menekítő repülőgép balesete miatt 
egy lakatlan szigetre vetődik. Eleinte 

izgalmasnak indul a felnőttek nélkü-
li kaland: a sziget gazdagsága, a fel-
hőtlen szabadság élménye elkápráz-
tatja őket. Ismert társadalmi minták 
alapján próbálják berendezni életü-
ket: vezért választanak, gyűléseket 
tartanak, feladatokat jelölnek ki egy-
más között. A választott vezér, Ralph 
a menekülés egyetlen reményét, a 
tűz életben tartását tartja a legfon-
tosabbnak, míg ellenlábasa, Jack 
a vadászat, a hús megszerzésének 
rabja lesz. Mindeközben pedig úrrá 
lesz rajtuk a félelem, amelyet egy 
titokzatos szörny felbukkanása vált 

ki. „A szörny néha ember, néha állat, 
néha növény, néha kisfi ú. Ravasz! 
Sok arca van. Belebújik. A testedbe. 
Óvatosnak lenni! Visszajöhet” – ál-
lítja Jack. A színpadon megvalósuló 
túlélőjáték egy nyugtalanító példá-
zat arról, hogy milyenek vagyunk, 
milyenek lehetünk, ha a helyzetünk 
válságosra fordul.

A 12 éven felülieknek ajánlott előa-
dásra érvényesíthetőek a szabadbér-
letek, a pedagógus-, diák- és egyete-
mistabérletek, melyek tulajdonosai 
ingyenes helyjegyet válthatnak a 
jegypénztárnál.

Túlélőjáték a marosvásárhelyi színpadon

 » A színpadon 
megvalósuló 
túlélőjáték egy 
nyugtalanító 
példázat arról, 
hogy milyenek 
vagyunk, milye-
nek lehetünk, ha a 
helyzetünk válsá-
gosra fordul.

A történet alapján az atomháború idején iskolás fi úk egy csoportja egy lakatlan szigetre vetődik az őket menekítő repülőgép balesete miatt
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