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A napokban számos erdé-
lyi és partiumi településen 
megünneplik a magyar 
kultúra napját, amelyet 
január 22-én tartanak magyar 
nyelvterületen.

 »  KISS JUDIT

Több erdélyi, partiumi telepü-
lésen is megünneplik a ma-
gyar kultúra napját, amelyet 

1989 óta tartanak annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint 
– Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. Az évfordulóval 
kapcsolatos megemlékezések al-
kalmat adnak arra, hogy a magyar-
ság nagyobb fi gyelmet szenteljen 
hagyományainak, felmutassa és 
továbbadja kultúrához kapcsolódó 
értékeit. Többek közt Marosvásár-
helyen, Nagyváradon, Székelyud-
varhelyen, Sepsiszentgyörgyön is 
megemlékeznek a magyar kultúra 
napjáról a következő napokban. A 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata több hely-
színen ünnepeli a magyar kultúra 
napját, a magyar nemzeti himnusz 
megszületésének évfordulóját.

A Studium-Prospero Alapítvány 
kezdeményezésére, többek között 
a nemzeti színházzal partnerségben 
hetedik alkalommal szervezik meg 
az Olvass fel Marosvásárhelyért! el-
nevezésű, 10 órás felolvasómaratont, 
amelyen marosvásárhelyi magyar 
szerzők, évfordulós magyar szer-
zők művei hangzanak el a Tompa 
Miklós Társulat művészeinek tolmá-
csolásában. Könyvbemutatót is tar-
tanak: a Magányosok Klubja meg-
hívására a decemberben megjelent 
színháztörténeti kötetet, az Életem 
a színház című Kőszegi Margit-em-
lékalbumot a szerző, Ferencz Éva 
ismerteti a Deus Providebit Tanul-
mányi Házban. Az egykori Székely 

MAROSVÁSÁRHELYEN, VÁRADON, UDVARHELYEN, SEPSISZENTGYÖRGYÖN IS KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKET SZERVEZNEK A NAPOKBAN

A magyar kultúra napját ünneplik

Tárlat nyílik a tavaly júniusban elhunyt Kányádi Sándorról

 » Vasárnap 
délután 5 órakor 
nyitják meg a 
Találkozások – 
In memoriam 
Kányádi Sándor 
című tárlatot az 
udvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum 
képtárában. 

 » A 2016–2018 
közötti időszak-
ban szisztema-
tikus régészeti 
feltárás történt 
Uzonban.

Színház legendás nagyasszonyának 
emlékét Bálint Örs színművész köz-
reműködésével és a Marosvásárhelyi 
Rádió Aranyszalagtárából származó, 
a könyvhöz mellékelt CD-n szereplő 
felvételek, interjúk segítségével idé-
zik fel.

A Színház Nagytermében este 7 
órától megtekinthető a Tompa Mik-
lós Társulat többszörösen díjazott 
előadása, a Retromadár blokknak 
csapódik, és forró aszfaltra zuhan 
című produkció Radu Afrim rende-
zésében. Az előző évekhez hasonló-
an, a magyar kultúra-napi felolva-
sómaratont is élőben közvetítik, aki 
otthonról vagy okostelefonjáról sze-
retné követni a felolvasást, a rendez-

vény napján megtalálja a részleteket 
a felolvasómaraton vagy a Tompa 
Miklós Társulat Facebook-oldalán

Történelmi időutazás, 
Kányádi-tárlat
Nagyváradon a magyar kultúra nap-
ja alkalmából Papp István, a debre-
ceni Csokonai Nemzeti Színház szín-
művésze Psalmus Hungaricus című 
egyéni estjét lehet megtekinteni a 
Partiumi Keresztény Egyetem szín-
padán, a rendezvényt a Partiumi 
Magyar Művelődési Céh szervezi va-
sárnap 19 órai kezdettel. Az előadás 
a magyarság történetét idézi meg 
versekben és dalokban, időutazás 
az évszázadokon átívelve, meg-
határozó állomásokat felidézve. 
Elhangzanak többek között Sinka 
István-, Juhász Gyula-, Wass Al-
bert-, Sajó Sándor-, Petőfi  Sándor-, 
Ilyés Gyula-, Cseh Tamás- és Dsida 
Jenő-alkotások. Az eseményre a be-
lépés ingyenes. Négynapos rendez-
vénysorozattal ülik meg a magyar 
kultúra napját Székelyudvarhelyen. 
A program szombaton az Udvarhely-
szék Kultúrájáért díjak átadásával 
rajtol. A gálaestet idén január 19-én, 
szombaton délután 6 órától tartják 
a művelődési házban. Az esemé-
nyen ünnepi beszédet mond Gálfi  
Árpád polgármester, Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke, valamint Szőcs Endre, az 
Udvarhelyszéki Kulturális Egyesü-
let ügyvezetője. Vasárnap délután 
5 órakor nyitják meg a Találkozá-
sok – In memoriam Kányádi Sándor 
című tárlatot a Haáz Rezső Múzeum 
képtárában. A kiállítást dr. Nagy Gá-
bor Tamás, Budavár polgármestere 
nyitja meg. Azt követően hat óra-
kor Pásztor Márk, a Tomcsa Sándor 
Színház színművészének Tomcsa 
Sándor humoreszkjeiből összeállí-
tott egyéni estjére várják a nagyér-
deműt a művelődési házba. A ma-
gyarkultúra-napi program hétfőn és 
kedden is folytatódik Udvarhelyen. 

Január 21-én délután hat órakor a 
városi könyvtár látvány- és hangzó-
anyagrészlegén a Tárgyi anyanyel-
vünk című népművészeti kiállítást 
nyitják meg. Január 22-én délután 
öt órától a Cimbora Gyermekek 
Klubja rendez tárlatot a gyermekek 
munkáiból a művelődési ház oszlo-
pos termében, majd hattól Kányá-
di Sándor-emlékestet tartanak a 
városháza Szent István-termében 
– közreműködik Incze Ildikó szín-
művész, Lázár Anna író és Takács 
Bence Ervin előadóművész.

A vásári kikiáltó 
és a cselédlány szerelme
A Liliom című előadást tekintheti 
meg a közönség Sepsiszentgyörgyön 
a Tamási Áron Színházban a ma-
gyar kultúra napján, január 22-én 20 
órától. 1908-ban jelent meg Molnár 
Ferencnek a vásári kikiáltó és a cse-
lédlány szerelméről írt története, Az 
altató mese. Ez az egy évvel későb-
bi Liliom alapötlete is. Habár a ma-
gyarországi ősbemutatón az előadás 
megbukott, a nemzetközi közönség-
nek igencsak felkeltette az érdeklő-
dését: Puccini és Gershwin is játszott 
a darab zenés átiratának a gondola-
tával. Molnár először féltette művét, 
de később hozzájárult, hogy alapjá-
ul szolgáljon a Rodgers és Hammer-
stein rendezte Körhinta című musi-
calnek. Az 1920-as és 1930-as évek 
Budapestjének kabaréatmoszféráját 
idéző vásári komédia a körhinta ki-
kiáltójának és egy szegény cseléd-
lánynak a szerelmi történetét me-
séli el. A Bocsárdi László rendezte 
előadás elnyerte 2017-ben a Magyar 
Színházak 29. Kisvárdai Fesztivál-
jának fődíját, illetve ugyanebben 
az évben jelölték a színikritikusok 
díjára a legjobb rendezés kategóri-
ájában. Vendégszerepelt a Gyulai 
Várszínház Összművészeti Fesztivál 
55. kiadásán, illetve a gyergyószent-
miklósi XII. Nemzetiségi Színházi 
Kollokviumon.
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 » KRÓNIKA

Jelentős tudományos projektet va-
lósítottak meg a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum mun-

katársai és megbízott külső kutatói 

2018 folyamán, melynek célja az uzo-
ni Béldi–Mikes-kastély emlékeinek 
régészeti, történeti és művészettör-
téneti szempontú feldolgozása volt. 
A munkálatokat a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázati támogatá-

sának köszönhetően végezték el. Az 
uzoni Béldi–Mikes-kastély egyike 
Székelyföld legjelentősebb 17–18. 
századi nemesi rezidenciáinak. 
A Mikes család kezdeményezésére 
2016–2018 közötti időszakban szisz-
tematikus régészeti feltárás történt 
az épület környékén dr. Sztáncsuj 
Sándor József vezetésével, a munká-
lat rendkívül értékes leletegyüttest 
hozott felszínre. Az ásatás teljesen új 
kontextusba helyezi a kastélyról és 
a Béldi, illetve Mikes családról szóló 
eddigi ismereteket. A feltárt latri-
nából hatalmas mennyiségű 17–18. 
századi kályhacsempe és kerámia, 
valamint egy ritka, érdekes érem-
lelet került elő. A Székely Nemzeti 
Múzeum restaurátor műhelyében 
elkészültek a legfontosabb konzer-
válási és restaurálási munkálatok, 
így lehetőség nyílt a leletegyüttes 
összetett, több szempontú tudomá-
nyos elemzésére. A pályázat célja az 
volt, hogy az egész Erdélyre nézve 

reprezentatív leletek feldolgozásába 
a Székelyföld legfontosabb tudomá-
nyos műhelyeiből (Székely Nemzeti 
Múzeum, Csíki Székely Múzeum, 
Maros Megyei Múzeum) vonják be 
a legjelentősebb szakembereket, és 
a kutatáshoz teremtsék meg az anya-
gi alapokat. A kutatások legfonto-
sabb hozadékaként a kastéllyal kap-
csolatos új ismeretek tudományos 
igényű összegzését értékelhetjük, 
amelyet a jövőben a Székely Nem-
zeti Múzeum önálló kiadvány for-
májában fog megjelentetni – közölte 
az intézmény. A projekt az impozáns 
műemlék épület helyreállításához, 
részben közösségi térré való alakítá-
sához is tudományos hátteret nyújt, 
és hosszú távon ráirányítja a szakma 
és közvélemény fi gyelmét a régió tör-
téneti-művészettörténeti emlékeire. 
A projekt az eredeti tulajdonosok 
által visszaigényelt műemlék épüle-
tek helyreállításához is irányvonalat 
nyújthat.

Jelentős régészeti, történeti kutatások az uzoni Béldi–Mikes-kastélyban

Régészek a Béldi–Mikes-kastélynál, a Székelyföld legjelentősebb 17–18. századi nemesi rezidenciájánál




