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Türelemmel viselt, hosszú szen-
vedés után, életének 77. évében 

kedden hajnalban elhunyt Szilágyi 
Aladár Spectator-díjas író, újságíró, 
helytörténész – adta hírül tegnap a 
Várad folyóirat. Szilágyi Aladár a Vá-
rad alapító szerkesztője, az Erdélyi Ri-
port hetilap szerkesztője volt, a Bihari 
Napló korábbi munkatársa, igazgató-
ja, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület egykori főgondnoka, 
számos történelmi, irodalmi temati-
kájú interjú- és riportkötet szerzője. 
Temetéséről később intézkednek. 
Az Arad megyei Pankotán született 
1943-ban. Középiskolai tanulmá-
nyait Aradon végezte (1961), majd a 

câmpinai energetikai főiskolán nyert 
erősáram-technikusi képzettséget 
(1963); később elvégezte a BBTE Filo-
zófi ai Fakultását is (1972). Az 1989-es 
rendszerváltásig a nagyváradi városi 
közüzemek alkalmazottja, 1990–98 
között a Kelet–Nyugat főszerkesz-
tő-helyettese, majd főszerkesztője; 
1991-től a Bihari Napló belső mun-
katársa, 1992-től főszerkesztő-he-
lyettese, 1994–96 között a lap kiadó-
vállalatának igazgatója, több mint 
40 kiadványának szerkesztője. A lap 
kiadójánál több helytörténeti mun-
kát jelentetett meg (Csernák Béla: A 
váradi református egyház történe-
te; Hegyesi Márton: Bihar vármegye 
az 1848–49-es szabadságharcban). 
1991–98 között a királyhágómelléki 

református egyházkerület főgondno-
ka, 1996–2000 között a Magyar Újság-
írók Romániai Egyesületének (MÚRE) 
alelnöke. 2003-tól a Várad, 2004-től 
az Erdélyi Riport szerkesztője. Itt je-
lent meg 2005 nyarától riportsoroza-
ta, amelyben közel száz máramarosi, 
partiumi, bánsági, olténiai és dob-
rudzsai település apró nemzetiségi 
szórványainak életét, megmaradásuk 
titkait tárta fel. Ez a sorozat kötetbe 
gyűjtve A Klisszúra titkai (Zárványok 
és szórványok a Partiumtól Dob-
rudzsáig) címmel jelent meg (Nagyvá-
rad, é. n.). Riportjai egyben a magya-
rok által is lakott helységek és az ott 
élő emberek bemutatása, egyes jeles 
személyiségről szóló riportjai szintén 
forrásértékűek.

Elhunyt Szilágyi Aladár nagyváradi író, helytörténész, publicista

Szilágyi Aladár a Várad folyóirat alapító szerkesztője volt

A járványügyi helyzet miatt be-
zárt romániai és magyarországi 
kulturális intézmények a világ-
hálón keresztül közvetítenek tar-
talmakat a közönségnek: többek 
közt színházak, könyvtárak, 
múzeumok is ily módon kínál-
nak élményt az érdeklődőknek.

 » KISS JUDIT

A kulturális intézmények, így 
színházak, könyvtárak, múze-
umok is igyekeznek felzárkóz-

ni a járványügyi intézkedések miatt 
kialakult helyzethez: a világhálón 
keresztül közvetítenek tartalmakat. 
Számos erdélyi és magyarországi 
intézmény tett ingyenesen elérhető-
vé archív színházi előadásokat fel-
vételről, kiállításokat is lehet nézni 
online, de múzeumok és könyvtárak 
is megtekintésre kínálják gyűjtemé-
nyeiket, ezenkívül számos honlapról 
lehet elérni ingyenesen megnézhető 
fi lmeket.

Színház archív felvételről
A járványügyi intézkedések ideje alatt 
sem hagyja színházi élmények nélkül 
közönségét a nagyváradi Szigligeti 
Színház: a Buborékok című előadás 
online közvetítésének sikerére való 
tekintettel az elkövetkező napokban 
újabb előadás-felvételekkel bővül a 
teátrum Facebook-oldala és Youtu-
be-csatornája. Az előadás-felvételek 
a színházi kényszerszünet ideje alatt 
végig elérhetők maradnak a nevezett 
felületeken. Március 16–22. között a 
következő előadásokat osztja meg 
a színház: Nagyvárosi bujdosók – a 
Nagyvárad Táncegyüttes Novák Pé-
ter rendezte előadása 2013-ból, Biró 
Árpád Levente: Szent László csuda-
tettei – a Lilliput Társulat Dió Zoltán 
által rendezett előadása 2015-ből, 
Szíjártó Aletta: Az eset – a Szigligeti 
Társulat Sardar Tagirovsky rendezte 
előadása 2015-ből. A Balassi Intézet 
bukaresti központja is online kultu-
rális élménnyel szolgál honlapján és 
Facebook-oldalán: az intézményben 
2012-ben kiállított Victor Vasarely-tár-
latot tekinthetik meg az érdeklődők.

Virtuális séta a múzeumban
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum 2020. január 1-től már nem 
fogad látogatókat, mivel a Kós Károly 
tervezte épületegyüttesben felújítás 
kezdődött, de virtuális sétát lehet ten-
ni az épületben, a link a közgyűjte-
mény honlapjáról érhető el. A korona-
vírus-járvány megfékezése érdekében 
hozott országos intézkedések miatt 
zárva tartanak a hazai könyvtárak is. 
A csíkszeredai Kájoni János Megyei 
Könyvtár munkatársai is zárt ajtók 
mögött folytatják a munkát, de az in-
tézmény online szolgáltatásai tovább-
ra is elérhetők. „Különösen fontosnak 
tartjuk ezt az elkövetkező időszakban, 
amikor sokan kényszerülnek arra, 
hogy otthon maradjanak, onnan pró-
bálják megoldani a tanítást és a ta-
nulást, a munkát, a kikapcsolódást. 
A távolról elérhető online adatbázi-
sok, digitalizált könyvtári gyűjtemé-
nyek nagy szerepet kapnak abban, 
hogy otthonról is hozzáférjünk szá-
mos dokumentumhoz, könyvekhez, 
periodikus kiadványokhoz, archí-
vumokhoz” – olvasható a könyvtár 
honlapján. Az intézmény válogatott 
linkgyűjteménye ehhez nyújt segít-
séget, az adatbázis a könyvtár hon-
lapjáról érhető el. A budapesti Petőfi  
Irodalmi Múzeum is digitális felüle-
tekre költözik a kényszerű bezárás 
miatt. Mint közölték, az érdeklődők 

fi gyelemmel követhetik a folyama-
tosan frissülő digitális tartalmakat a 
múzeum honlapján, a Facebook-ol-
dalunkon, az Instagramon és a You-
tube-on. „Múzeumpedagógusaink 
azon dolgoznak, hogy a közoktatás-
ban, a magyar nyelv és irodalom ok-
tatásban is jól hasznosítható online 
anyagokat szolgáltassanak. Zárt mú-
zeum, nyitott tartalom – az irodalom 
összeköt!” – olvasható az intézmény 
Facebook-oldalán. Április 16-ig ingye-
nesen hozzáférhető az Arcanum digi-
tális adatbázis. Két évszázad magyar 
újságjait, folyóiratait böngészhetik 
online a kutatók, akik a koronavírus 
terjedése elleni intézkedések miatt 
nem mehetnek könyvtárba, levéltár-
ba, illetve bárki, aki izgalmas tartal-
mak böngészésével töltené a szabad-
idejét. Az Arcanum Adatbázis Kiadó 
egy hónapra nyilvánossá tette Ma-
gyarország legnagyobb, jelenleg kö-
zel 27 millió folyóirat- és újságoldalt 
tartalmazó periodika-adatbázisát, az 
Arcanum Digitális Tudománytárat.

Írók írókról és még sok más
Megnyitja tanodáját a magyarországi 
Litera irodalmi portál, hogy a tan-
anyagban szereplő írókról készült 
összeállításaival segítse a távokta-
tásban részt vevő tanárok és diákok 
munkáját. A több mint 17 éves iro-
dalmi portál anyagaiból válogat-

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK, MÚZEUMI GYŰJTEMÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, IRODALMI MŰVEK ÉRHETŐEK EL A VILÁGHÁLÓN KERESZTÜL 

Házhoz jönnek a kulturális élmények

Online nézhető. Csiky Ibolya, Kocsis Gyula, Ababi Csilla Az eset című, 2015-ös váradi előadásban
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nak a szerkesztők heti két alka-
lommal. Elsőként Ady Endréről, 
József Attiláról, Arany Jánosról és 
Vörösmarty Mihályról olvashat a 
közönség. A portál bár alapvetően 
kortárs irodalommal foglalkozik, 
fennállásának tizenhét éve alatt 
számtalan klasszikus íróról készült 
anyag gyűlt össze az oldalon. Az 
érdeklődők találhatnak eredeti 
műveket és műrészleteket, írókkal, 
irodalomtörténészekkel készült 
interjúkat, kortárs szerzők írásait 
és nyilatkozatait klasszikusokról, 
tanulmányokat, fi lmeket, hang-
felvételeket, fotókat és dokumen-
tumokat. A Literának volt például 
egy sorozata Írók írókról címmel, 
benne kortárs írók meséltek ked-
ves klasszikusaikról, Szálinger Ba-
lázs Petőfi ről, Lövétei Lázár László 
Aranyról, Tverdota György József 
Attiláról, Szilágyi Zsófi a Karinthy 
Frigyesről, Grecsó Krisztián Mó-
riczról, Barnás Ferenc Mikszáthról, 
Kun Árpád Berzsenyiről, Kemény 
István Kosztolányiról, Molnár Vil-
mos Tamási Áronról, és így tovább. 
A Nagy Könyv mozgalom kere-
tében kötelező és ajánlott olvas-
mányokról írtak szerzők, Móricz 
Zsigmond Árvácskájáról, Fekete 
István Tüskevárjáról például, de az 
ajánlott olvasmányokhoz is tudunk 
ajánlani cikket: Németh László, 
Márai, Tolsztoj és Örkény István 
egy-egy művéről – ezek az írások 
is megtekinthetőek a honlapon. 
Elérhető az Arany János-emlékév 
keretében született Aranyút című 
fi lm, amely a költő életének fontos 
helyszínein kalauzol végig. A hét 
verse / A hét prózája sorozatában a 
Litera rendszeresen közöl és ajánl 
az olvasónak klasszikusokat, sőt a 
kiadói palettán megjelenő új válo-
gatásokba és más kiadványokba is 
betekintést nyújt. Immár 100 esten 
is túl, az Előhívás című újraolvasó 
beszélgetéssorozat számtalan eset-
ben foglalkozott klasszikussal: Pe-
tőfi  útirajzaival, Móricz Gyalogolni 
jó szövegével, Illyés Gyulával, Má-
raival, Szabó Dezső és József Attila 
Babits elleni írásaival, Ignotus Pál-
lal vagy Déry Tiborral, ezek is meg-
tekinthetőek a Litera honlapján.

 » Több erdélyi 
és magyaror-
szági intézmény 
tett ingyenesen 
elérhetővé archív 
színházi előadá-
sokat felvételről, 
kiállításokat 
is lehet néz-
ni online, de 
múzeumok és 
könyvtárak is 
megtekintésre 
kínálják gyűjte-
ményeiket, ezen-
kívül számos 
honlapról lehet 
elérni ingyene-
sen megnézhető 
fi lmeket.
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