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A váradi kulturális élet színesí-
tését, a fi atalok zenei, irodalmi 
és képzőművészeti nevelését, 
az érdeklődők helyismereté-
nek elmélyítését, fi lmes, szín-
házi események szervezését 
is vállalja a 2003 óta működő 
Partiumi Magyar Művelődési 
Céh (PMMC). A szervezet igaz-
gatójával, Sz. Horváth István-
nal beszélgettünk.

 » MOLNÁR JUDIT

– A Nagyváradon működő Partiumi 
Magyar Művelődési Céh 2003 óta 
szervez immár kulturális programo-
kat. Hogyan tudná összefoglalni te-
vékenységük jelentőségét?
– A művelődési céh eleinte nem 
önálló jogi személyként működött, 
hanem mint a Pro Universitate 
Partium Alapítvány alegysége. Te-
vékenységét olyan ismert váradi 
kulturális személyiségek segítették, 
mint Mátyás Zsolt és Hajdu Géza 
színművészek vagy Barabás Zoltán 
költő és közíró. Én Mostis Gergőt 
váltottam az intézmény élén 2012-
ben, akkortájt, amikor a pályáza-
ti lehetőségek kiaknázása végett 
külön jogi személlyé váltunk. Bár-
mennyire is reméltük, a valamikori 
mecenatúrafelfogás nem tért visz-
sza, csak a pályázatokra tudtunk 
támaszkodni. Lassan hét eszten-
deje van önálló jogi hatáskörünk. 
Alapvető célunk átörökíteni az elő-
dök polgári, keresztény, nemzeti 
gyökerű kultúráját a műsorok tar-
talmi és előadói megválogatásában 
csakúgy, mint fi atalok felé való nyi-
tásban. A Balassi Intézet pályázatai 
alapján például három éven át a na-
gyon fi atal korosztály identitásának 
alakítása végett (az elemistáktól a 
középiskolásokig) a lokálpatriotiz-
mus és a helyismeret elmélyítésé-
re, valamint az egyetemes magyar 
kultúra megismertetésére intenzív 
foglalkozásokat szerveztünk: a vá-
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Filmtől helyismeretig – kultúrdömping Váradon

Sz. Horváth István: „jó volna, ha végre lenne egy korszerű galéria és egy kamaraterem is Nagyváradon” 

 » A különböző 
fi lmes műfajok-
kal minden kor-
osztályt megszó-
líthatunk, sőt a 
román közönség 
is szívesen eljön 
egy-egy érdekes 
vetítésre.

rosnéző séták mellett közös zenei, 
irodalmi és képzőművészeti foglalko-
zásokat, beszélgetéseket.

– Miként lehetett lemérni ezeknek a 
foglalkozásoknak a hatását?
– Leginkább talán azokon a kérése-
ken, szervezhetnénk-e a felnőttek 
számára is hasonló találkozásokat, 
sokan ugyanis más vidékekről ke-
rültek a városba, és szeretnék hiteles 
forrásokból megismerni mostani la-
kóhelyüket. Másik akciósorozatunk 
célrétege az egyetemisták, akikkel 
közel négy éve, a Partiumi Keresztény 
Egyetem művészeti tanszékével kö-
zösen tehetséggondozó programokat 
szervezünk. A vizuális művészetek 
terén tevékenykedőknek nagy lehe-
tőséget nyújtanak a különböző ki-
állítások, melyeken újabban a fi atal 
alkotók művei is megvásárolhatók, 
a befolyó összeg egy része pedig a 
pályázati pénzeknek mintegy kiegé-

szítéseképpen több lehetőséget kínál 
az induló művészek számára. Ez az 
akciósorozat társszervezői hozzáál-
lást igényel, a közös elképzelésnek és 
megvalósításnak a meglévőnél még 
jobban össze kellene kötnie az egye-
sületünket a tanszékekkel és a külön-
böző egyházakkal.

– Az említett interaktív akciók mellett 
melyek azok a kulturális területek, 
amelyek szervezéskor előnyt élveznek?
– Mindenekelőtt talán a fi lm, mivel 
a különböző műfajokkal minden 
korosztályt megszólíthatunk, sőt a 
román közönség is szívesen eljön 
egy-egy érdekes vetítésre. Kapcsolat-
ban állunk különböző fi lmes műhe-
lyekkel, bekapcsolódtunk fi lmfesz-
tiválok vérkeringésébe, és örömmel 
mondom, hogy egyre népszerűbbek 
a fi lmes eseményeink. De a közönség 
a meghívott színházi produkcióinkat 
is nagyon kedveli, ami nem is csoda, 

hisz a Némethy Szilágyi Norbert ve-
zette Borostyán Produkciós Irodával 
közösen igyekszünk mind tartalmi, 
mind előadói szempontból értékes 
rendezvényeket meghívni. Zömé-
ben egyszemélyes vagy kis létszámú 
előadásokat hívunk, mivel nálunk 
egy telt házas est körülbelül három-
száz embert jelent. Nagyváradon je-
lenleg kulturális eseménydömping 
van, a mennyiség számít mindenek-
előtt, ráadásul a nagyon bosszantó 
egymásra szervezések miatt sokszor 
a közönség jár pórul. Nagyváradon 
a jelenleg tapasztalható kulturális 
árhullám egy ideig talán még fönn-
tartható-táplálható lesz, de félő, 
hogy aztán a túlfújt léggömbhöz 
hasonlóan szétpukkan. Időbe telik 
a rétegkultúrák egymástól elhatá-
rolása, ugyanakkor bizonyos szem-
pontok szerint közelítése is, és az 
évek óta szűnni nem akaró, egyre 
bosszantóbb egymásra szervezési 
gyakorlat gátolja a normalizálódó 
kulturális életet.

– Mit szeretne megvalósítani a jövő-
ben a művelődési céh?
– Nagyon jó volna egy korszerű ga-
léria, hisz szerintem szégyen, hogy a 
nem is olyan régen még három mű-
ködő kiállítóteremből mára egy sem 
maradt Nagyváradon. A kamarazene-
kedvelők számára jó volna kamarate-
remben szervezni koncerteket, illetve 
szeretném, ha könnyebben tudnánk 
célzottan meghívni művészeket a ma-
gyar kultúra hetének eseményeire. 
Legutóbb kedden este volt rendezvé-
nyünk, az Ady-születésnap alkalmá-
ból megzenésített versek hangzottak 
el. A költemények megzenésítése 
különösen divatos volt a 20. század 
elején, Ady verseit is mondhatni a 
megjelenésükkel egy időben zenésí-
tették meg. Legismertebbek a Reinitz 
Béla dalai, de Bartók és Kodály is írt 
zenét Ady-versekhez. A Partiumi Ke-
resztény Egyetem dísztermében tar-
tott előadáson Gergely Erna és Lász-
lóff y Réka adtak elő Reintz, Kodály, 
Kardos István, Molnár Antal és Horu-
sitzky Zoltán műveiből nagy sikerrel.

 » KRÓNIKA

Új Bánk bán-előadást mutatnak be a 
Coopera és partnerei együttműkö-

désével 2020-ban Vidnyánszky Attila 
rendezésében. Az előadás, amelynek 
címszerepében Molnár Levente Liszt 
Ferenc-díjas gyergyói származású 
művészt láthatja majd a közönség, 
tisztelgés a nemzeti összetartozás éve 
előtt – hangzott el sajtótájékoztatón. 
Vadász Dániel, a Coopera alapító pro-
ducere az esemény keddi budapesti 
tájékoztatóján elmondta: a 2020-ban 
induló, hazai és nemzetközi turnét is 
magában foglaló előadás-sorozat er-
délyi díszbemutatója 2020. augusztus 
9-én lesz a csíksomlyói Nyeregben, 
ahová mintegy 100 ezer embert vár-
nak a szervezők. A külföldi turné első 
állomása az opera hazájába repíti a 
magyar nemzeti operát: októberben 

az olaszországi Genova ad otthont az 
előadásnak – közölte a producer. Az 
első két előadást a Kolozsvári Magyar 
Opera zenekarával, vegyes karával és 
balettkarával közösen hívják életre, a 
későbbiekben pedig – ahogy a Coope-
ra előadásai kapcsán lenni szokott –, 
helyi színházak karai csatlakoznának 
az énekesek mellé. A produkcióba a 
Kossuth- és Jászai-díjas Vidnyánszky 
Attila és a Liszt-díjas Molnár Levente 
mellett olyan kiemelt művészeket sike-
rült bevonni, mint a szintén Liszt-díjas 
Kesselyák Gergely karmester, valamint 
Kováts Kolos és Kálmándi Mihály Kos-
suth-díjas operaénekesek. Vidnyánsz-
ky Attila – akinek elmondása szerint 
ez lesz a hetedik Bánk bán-rendezése 
– elmondta, hogy nagy ajándék szá-
mára, hogy ő rendezheti az előadást, 
ami óriásai kihívás lesz számára. De-
meter Szilárd, a Petőfi  Irodalmi Mú-

zeum főigazgatója elmondta, hogy 
az előadáshoz az Országos Széchényi 
Könyvtár, az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet, valamint a 

múzeum közreműködésével egy utazó 
kiállítással készülnek, amely a Bánk 
bán opera és dráma több mint 200 
éves történetét mutatja be.

Ezer szállal kötődik Erdélyhez az új, jövőre bemutatandó Bánk bán-előadás

 » A 2020-ban 
induló, hazai és 
nemzetközi tur-
nét is magában 
foglaló előadás-
sorozat erdélyi 
díszbemutatója 
2020. augusztus 
9-én lesz a csík-
somlyói Nyereg-
ben. 

Bánk bánt Molnár Levente gyergyói származású operaénekes fogja alakítani
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