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Hatalmas megtiszteltetés, a 
múzeum csaknem 150 éves 
történelmében hasonló elis-
merésben nem részesült az 
intézmény – reagált Vargha 
Mihály, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum igaz-
gatója arra, hogy a közgyűjte-
mény Magyar Örökség díjban 
részesült, amelyet szombaton 
Budapesten nyújtanak át.

 » BÍRÓ BLANKA

Magyar Örökség díjjal isme-
rik el a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum 

munkáját. Az oklevelet szomba-
ton Budapesten a Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében 
szervezendő ünnepségen adják át. 
A múzeumot méltató laudációt dr. 
Varga Benedek, a Magyar Nemze-
ti Múzeum főigazgatója mondja. 
A díjat gondozó Magyar Örökség 
és Európa Egyesület elsődleges 
feladata – a szervezet honlapján 
feltüntetett leírás szerint – a ma-
gyar értékek felmutatása a jelen 
számára, és megőrzése az utó-
kornak. Vargha Mihály, a Székely 
Nemzeti Múzeum igazgatója teg-

HATALMAS MEGTISZTELTETÉSNEK TARTJA A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM VEZETŐJE A MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT

Túlélés a székelység újabb viharos századában

Vargha Mihály, a sepsiszentgyörgyi múzeum igazgatója értékelte az intézménynek odaítélt elismerést 

 » Legyünk 
büszkék vala-
mennyi kitünte-
tettre és jelöltre, 
hiszen ők nemze-
tünk fáklyavivői, 
motorjai. 

napi sajtótájékoztatóján hatalmas 
megtiszteltetésnek nevezte a díjat, 
csaknem 150 éves történelmében 
hasonló elismerésben nem részesült 
az intézmény egyik ország részéről 
sem. „Az egyik legrangosabb elis-
merés, amit múzeum kaphat, a díj 
mindazok munkájának elismerése, 

akik hosszú történelme során tettek 
az intézményért” – mondta Vargha 
Mihály. Szerinte az elismerést nem-
csak a magyar kultúra megőrzéséért, 
hanem a térségben élő népcsopor-
tokra való odafi gyelésért is kapják. 
A díjazottak között vannak ismert 
személyiségek, intézmények és ke-

vésbé ismert, ám szakterületükön 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
szakemberek is. „Az értékek megis-
merése, megismertetése, közkinccsé 
tétele az egyik legfontosabb felada-
tunk. Ugyanakkor nemcsak a »híres-
ségekre« vagyunk büszkék, hanem 
a hétköznapok jeles közkatonáira 
is. Legyünk büszkék valamennyi 
kitüntetettre és jelöltre, hiszen ők 
nemzetünk fáklyavivői, motorjai, 
gyakran életben tartói” – áll a Ma-
gyar Örökség és Európa Egyesület is-
mertetőjében. A díj kitüntetettjeinek 
kiválasztása az „alulról építkező de-
mokrácia elvén és gyakorlatán alap-
szik”: állampolgári jogon mindenki-
nek módjában áll díjra javasolni az 
általa érdemesnek tartott személyt, 
együttest, intézményt, teljesítményt, 
a Magyar Örökség díj bírálóbizottsá-
ga kizárólag az így beérkezett javas-
latokból választja ki a díjazandókat. 
„A Székely Nemzeti Múzeum létre-
jötte, túlélése a székelység újabb vi-
haros századában, nemzetmegtartó 
szerepe és erős társadalmi beágya-
zottsága élő példája annak, hogy 
a közösségért, a nemzetért alkotók 
és a múzeum összetartó közössé-
ge együttesen mi mindent képesek 
megteremteni” – olvasható dr. Varga 
Benedek laudációjában. A budapesti 
díjátadón levetítik a múzeumról ké-
szült tízperces kisfi lmet.
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 » ANTAL ERIKA

A művészetek ünnepe ez – hang-
zott el a március 21-ei bábszín-

házi világnap alkalmából tegnap a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
bábművész- és audiovizuális kom-
munikáció hallgatói közös kiállítá-
sának megnyitóján. A bábművészet 
világnapját a Nemzetközi Bábszínhá-
zi Szövetség (UNIMA) kezdeménye-
zésére 2003 óta ünneplik világszerte. 
Marosvásárhelyen A bábjáték nem 
gyermekjáték, hanem műfaj címmel 
a bábművészetisek idei első félévi 
előadásain és vizsgáin készült fo-
tókból nyílt tárlat. Máthé Rozália, a 
bábművészeti szak tanára elmondta, 
az alapképzésen és az alkalmazott 
bábművészet szakon tanulók mun-
káit örökítették meg a fényképfelvé-
telen a média szakosok. A szerdai 
esemény a Budapest Bábszínház 
kezdeményezésére évekkel ezelőtt 
született mozgalomhoz csatlakozott, 
melynek célja az egyre fontosabbá 
váló bábművészet népszerűsítése és 
a fi atal bábos generáció megmutat-
kozása. A megnyitón Jakab Tibor, a 
média szak tanára úgy fogalmazott, 
kettős ünnepnek ad helyet a művé-
szeti egyetem, hiszen, mint minden 
kiállítás ez önmagában is egy ünnep, 
de mivel a bábművészetről szól, két-
szeresen is az. A Köteles Sámuel ut-
cai Stúdió Színház előcsarnokában 
szervezett esemény meglepetéssel 
várta az érdeklődőket, a bábművé-
szetisek kiselőadásokkal, bábjáté-
kokkal készültek. Ahogy Jakab Tibor 
mondta, a fotó a dinamikus pillana-

tokat próbálja rögzíteni, a bábjáték 
a pillanat dinamikáját. Hozzátette, 
az az odaadás, ahogyan a diákok 
bekapcsolódtak tavaly is és az idén 
is a projektbe, reményt ad, hogy ezt 
a jövőben is folytatni fogják, sőt ha-
gyományt teremtenek belőle.

Az UNIMA idei üzenetét a szövet-
ség elnöke, Dadi D. Pudumjee fo-
galmazta meg. „Mi az, ami oly nagy 
erővel vonz e művészeti forma felé, 
amelyet mi magunk hozunk létre? Az 
élettelennek életre keltése és ezáltal 

a lehetőség, hogy úgy használhatjuk 
a szavakat, ahogyan a drámai szín-
művész sohasem tudná, vagy nem 
lenne avatott használni, vagy pedig 
a tény, hogy úgy tekintünk magunk-
ra, mint tárgyainkat mozgató, befo-
lyásoló alkotókra? Bármelyik esetről 
legyen szó, a bábok világszerte min-
dig kifejezték, életre keltették, jele-
nünkhöz közelítették emlékeinket, 
harcoltak, szerettek értünk. A múlt 
értékeinek és a hagyománynak a 
tiszteletét igyekszünk átadni az új 

generációnak, miközben állhatato-
san nyitottak maradunk az új eszmék 
iránt” – így szól a világnapi üzenet. 
A bábművészet napja alkalmából a 
kolozsvári Puck Bábszínház a már-
cius 20–29. között zajló kreatív for-
gatókönyvírói workshop keretében 
(Writing for Puppetry) ma délután 
2-től nyílt műhelyt ajánl, amelyen 
az érdeklődők szemlélőként vehet-
nek részt. A workshopot Rachel Warr 
londoni rendező és forgatókönyvíró 
vezeti.

Fotótárlattal is ünnepelték Vásárhelyen a bábszínház világnapját

 » Ahogy Jakab 
Tibor mondta, a 
fotó a dinamikus 
pillanatokat pró-
bálja rögzíteni, a 
bábjáték a pilla-
nat dinamikáját. 

A marosvásárhelyi bábművészet szakos hallgatók bábjátékot is rendeztek tegnap a világnap tiszteletére




