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Varga Balázs, a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulatának fi atal 
színművésze kapta idén a 
Kemény János-díjat, amelyet 
stílusosan a 73 éve alapított 
Székely Színház születésnap-
ján adnak át minden évben.

 » SZÁSZ CS. EMESE

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társulata 
éppen 73 éves, ugyanis 1946. 

március 10-én első ízben gördült fel a 
függöny a Kultúrpalota színpadán, 
ahol az akkor alapított Székely 
Színház első előadását, Lehár Fe-
renc A mosoly országa című ope-
rettjét tekinthette meg a közönség. 
Az évfordulóra, az egykori alapí-
tókra, Tompa Miklósra, Kemény 
Jánosra és Pittnér Olivérre emléke-
zik ezen a napon a Tompa Miklós 
Társulat, ugyanakkor a jelenkori 
színházi alkotók értékteremtő 
munkáját ismerik el. Vasárnap este 
az egykori Székely Színház szék-
helyén gyűltek össze „születésna-
pozni” az alkotók. A rendezvényen 
adják át a Kemény János íróról, 
színházigazgatóról és -alapítóról a 
marosvécsi Helikon írói munkakö-
zösség megalapítójáról elnevezett 
díjat, amelyet idén a társulat fi a-
tal színészének, Varga Balázsnak 
ítéltek oda. A színház igazgatója, 

SZÜLETÉSNAP DÍJÁTADÓVAL: ALAPÍTÁSÁNAK 73. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ

Kemény János-díj Varga Balázs színművésznek 

 » „Ebben a 
városban 1803-
ban működött 
először profi  
színtársulat, s 
abban az évben 
már 27 előadást 
tartottak, onnan-
tól folyamatos a 
színházi jelenlét 
Marosvásárhe-
lyen.

Gáspárik Attila elmondta, hogy bár 
a színház hivatalos születésnapja 73 
évvel ezelőtt volt, profi  színjátszás 
jóval régebben létezik Marosvásár-
helyen. „Ebben a városban 1803-ban 
működött először profi  színtársulat, 
s abban az évben már 27 előadást 
tartottak, onnantól folyamatos a 
színházi jelenlét Marosvásárhelyen. 
Vannak évek, amikor nem tudjuk 
pontosan, hogy, miként volt, de 
hogy mindig volt 1803 óta, az tény. A 

második világháborút lezáró párizsi 
béketárgyalások idején nagyon fon-
tos volt az új román hatalom számá-
ra, hogy felmutassa, gondoskodik a 
kisebbségekről, s ezért alapítottak 
1946 márciusában színházat, ápri-
lisban meg művészeti egyetemet” 
– fogalmazott a színházigazgató. 
Hozzátette, a színház mindig is fok-
mérője a társadalomnak, amelyben 
élünk. Keresztes Attila, a Tompa 
Miklós Társulat művészeti igazgatója 

hozzátette, a színházalapítás azért 
volt fontos annak idején, hogy Ko-
lozsvárt gyengítsék, ő azonban hiszi, 
azért is kell kulturális intézményeket 
létrehozni, mert azok nélkül nem vá-
ros a város.

Az ünnepség csúcspontjaként 
adták át a Kemény-díjat, amelyet a 
színészi, alkotói teljesítmény elis-
meréséért hozott létre a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház a Bioeel 
kozmetikum- és gyógyszergyártó cég 
anyagi támogatásával. Az egyik szín-
házalapító nevét viselő díj jelentős 
pénzjutalom, amely Gyarmati János 
marosvásárhelyi képzőművész kis-
plasztikájával jár együtt.

„Azt szoktam mondani, hogy Var-
ga Balázs »közös gyermeke« Petőfi  
Sándornak és Humphrey Bogartnak. 
Maga a derű, a jó értelemben vett 
munkásalkat” – mondta Keresz-
tes Attila a díjazottról, aki 2014-ben 
szerződött Nagyváradról Marosvá-
sárhelyre. „Fontosnak tartom, hogy 
fi gyeljünk azokra a fi atalokra, akik 
önmagukhoz képest pár év alatt 
tudnak mérföldeket haladni, mert 
különben hajlamosak vagyunk azo-
kat a millimétereket díjazni, fi gyelni, 
amiket már befutott, elismert színé-
szek produkálnak” – fogalmazott 
Keresztes. Varga Balázsnak a díjat 
László Csaba, a tavalyi díjazott adta 
át. „Nem számítottam rá egyáltalán, 
mert nagyon kicsinek érzem magam, 
s ez a díj arra fi gyelmeztet, hogy fel 
kell nőnöm hozzá” – fogalmazott 
szerényen a díjazott színművész.
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László Hajnalka, Szabó András és 
Szentes Zágon képzőművészek Tri-

maginarium című csoportos kiállítását 
nyitják meg március 14-én, csütörtö-
kön 19 órától a kolozsvári DoubleTree 
by Hilton Cluj City Plaza szálloda ki-
állítóterében (Sindicatelor/Patak utca, 
9–13. szám). A tárlat, amelyet Rigán 
Lóránd fi lozófus, szerkesztő nyit meg, 

április 14-éig látogatható. László Haj-
nalka csíkszeredai képzőművész, 
reklámgrafi kus munkáit letisztultság, 
tömörség, minimalista megoldások jel-
lemzik. Egyszerűen fogalmaz, lényegre 
törően, ami nem zárja ki a dekoratív 
megoldásokat, illetve az időnként vib-
rálóan élénk színkezelést, amely ellen-
súlyozza, oldja képeinek sötét, komor 
tónusait. Témáit tekintve szívesen és 
szinte kizárólagosan az emberi testtel 

foglalkozik, annak képi lehetőségei-
vel, kortárs megközelítésmódjaival. 
Gyakran nagy történeti távlatokba, 
ismert kompozíciókhoz nyúl vissza, 
szürreális kérdéseket fogalmaz újra, 
tálal hatásosan. Szabó András maros-
vásárhelyi születésű, Kolozsváron élő 
képzőművész. Apró részletességgel és 
precizitással kidolgozott, nagy mére-
tű grafi kái – a karcolásos techniká-
nak köszönhetően – főként a fehér és 
a fekete, a fény és az árnyék, valamint 
a pozitív és negatív síkok játékaiként 
hordozzák a beléjük szőtt történetet. 
A néző fi gyelme a felületek legapróbb 
mélyedéseit sem kerülheti el, a képe-
ken ábrázolt összes tekintet hozzá 
szól. Az üzenet nem más, mint a mű-
vész által oly sokszor emlegetett idő 
és az önazonosság keresése közben 
robottá vált ember problematikája. 
Szentes Zágon csíkszeredai szárma-
zású, Kolozsváron élő képzőművész, 
fotós, dizájner. Képeiről amorf alak-
zatok, különös kreációk, állati vagy 
tengeri teremtmények tekintenek le 
ránk élénk, harsány színekben, hival-
kodóan és hívogatóan a négyzet alakú, 
80 x 80 centiméteres vászonról. Kü-
lön világok megtestesítőiként részlet-
gazdag, aprólékos kidolgozottságban 
jelenítik meg a mindennapi tapasz-
talásainkon túli létezést, mégis a 
mindennapi rutinok jól ismert elvi-
selhetőségében vagy elviselhetetlen-
ségében, távoli galaxisok létezésének 
reményében.

Három alkotó műveiből nyílik tárlat Kolozsváron
 » Szabó 

András munkái a 
fehér és a fekete, 
a fény és az 
árnyék, valamint 
a pozitív és nega-
tív síkok játéka-
iként hordozzák 
a beléjük szőtt 
történetet.

Varga Balázs, a vásárhelyi társulat 31 éves színművésze úgy érzi, fel kell nőnie a Kemény János-díjhoz

László Hajnalka, Szabó András és Szentes Zágon Trimaginarium című közös tárlatának plakátja

Szabadtéri kiállítás 
honleányokról

Háromszéki honleányok címmel 
nyílik szabadtéri kiállítás a 

Balassi Intézet – sepsiszentgyörgyi 
irodájának szervezésében holnap 
Sepsiszentgyörgyön. Az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
emlékére rendezett tárlat megnyi-
tóján beszédet mond Márky Dániel, 
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusának konzulja. „Az aradi 
vértanúk özvegyeinek a Hátrahagyot-
tak emlékezete... című kiállításunk 
állított emléket, itt az idő, hogy bár a 
teljesség igénye nélkül, ez alkalom-
mal a háromszéki honleányokra és 
nemes cselekedeteikre emlékezzünk. 
Úgy gondoltuk, hasonló érdeklődés 
fogja övezni azokat a honleányokat, 
akik Székelyföldön, nevezetesen 
Háromszéken emelkedtek ki hősies 
magatartásukkal és a forradalom 
iránti elkötelezettségükkel” – ír-
ták közleményükben a szervezők. 
A visszatekintésben a történészek, 
helytörténészek kutatásai segítet-
tek, de a kiállítás létrejöttében Nagy 
Sándor Háromszék önvédelmi harcza 
1848–49 című kötete jelentette a kiin-
dulópontot. A kiállításon bemutatott 
honleányok a forradalmi események 
közepette gyorsan változó társadalmi 
jelenségek aktív szereplői. Legye-
nek zászlóanyák, kokárdakészítők, 
sütőasszonyok vagy akár összees-
küvések részesei, a forradalmi idők 
forradalmi cselekedeteket és hozzáál-
lást kívántak.




