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Varga Miklós énekes a fősze-
replője annak az előadásnak, 
amellyel a tervek szerint szá-
mos Arad megyei településen 
turnézik a nyár folyamán az 
Aradi Kamaraszínház. 
A szabadtéri előadásokat 
felsorakoztató karaván szom-
baton kezdődött Simonyifal-
ván. Varga Miklós elmondta, 
örömmel dolgozik a partiumi 
társulattal, és fontosnak 
tartja, hogy a szórványban is 
megőrizzék magyarságukat a 
határon túliak.

 » KISS JUDIT

N agy sikernek örvend az Ara-
di Kamaraszínház Varga 
Miklós énekes főszereplé-

sével készült, Ki szívét osztja szét 
című előadása, amelyet a társulat 
szombaton elkezdődött szórvány-
karavánja keretében mutatnak be 
nyolc Arad megyei településen.

Varga Miklós hangja a védjegy
Fekete Réka, az Aradi Kamaraszín-
ház művészeti titkára megkeresé-
sünkre elmondta, a karaván első 
állomásán, Simonyifalván szom-
baton mutatták be a kortárs tánc-
játékot, amelyen a békéscsabai Ta-
bán táncegyüttes húsz táncosa is 
fellép, és a közönség nagy szeretet-
tel fogadta. „Ennek az előadásnak 
Varga Miklós neve, hangja a védje-

KIS TELEPÜLÉSEKEN TURNÉZIK AZ ARADI KAMARASZÍNHÁZ – A SZÓRVÁNYKARAVÁN ELŐADÁSÁNAK FŐSZEREPLŐJE A NÉPSZERŰ ÉNEKES

Varga Miklós: sokat kapok a határon túliaktól

Varga Miklós főszereplésével indult el az Aradi Kamaraszínház szórványkaravánja Simonyifalván 

 » „Nagyon 
sokat szoktam 
kapni a határon 
túli magyaroktól. 
A magam módján 
próbálom tartani 
bennük a lelket, 
hogy őrizzék 
meg a magyar-
ságukat, mert 
érdemes.”

gye, és a nézők lelkesedéssel fogad-
ják. Az előadásokon a járványügyi 
előírások és a távolság betartásával 
lehet részt venni, és érződik, hogy 
még a korlátozott körülmények kö-
zött is módfelett örül a közönség a le-
hetőségeknek. Olyan településekről 
van szó, ahová 20–30 évvel ezelőtt 
még eljutottak színházi előadások, 
azóta azonban ritkaságszámba men-
nek” – hangsúlyozta ki a művészeti 
titkár. Hozzátette, ilyen értelemben 
mindenképpen hiánypótló a szór-
ványkaraván, amely idén ősz végéig 
remélhetőleg nyolc Arad megyei kis 
településre jut el: Simonyifalva után 
Kisjenőn lépnek fel.

„Próbálom tartani 
bennük a lelket”
Varga Miklós hangját az ikonikus 
István, a király című rockoperából 
már több mint harminc éve isme-
ri az erdélyi közönség is. A Kár-
pát-medence-szerte népszerű éne-
kes az Aradi Kamaraszínháznak 
adott interjúban elmondta, a simo-
nyifalvi, szombati előadás közön-
sége „együtt élt” a produkcióval, 
annál is inkább, mert van interak-
tivitás a közönség és a produkció 
között. „Jó volt itt lenni. Azt ta-
pasztalom, hogy magyarnak lenni 
elsősorban a határon túl élők szá-
mára fontos. Ők azok, akik őrzik a 

magyarságukat és ezért is érdemes 
elvinni nekik az ilyen jellegű mű-
sorokat” – mondta az énekes. Hoz-
zátette, elsősorban ezért vállalta a 
szórványkaravánban való szerep-
lést, ráadásul az aradi társulattal 
tavaly nagyon jó kapcsolata ala-
kult ki a közös munkának köszön-
hetően, aztán úgy tűnt, hogy ez a 
közös munka megmarad hosszabb 
távon is. „Nagyon sokat szoktam 
kapni a határon túli magyaroktól. 
A magam módján próbálom tartani 
bennük a lelket, hogy őrizzék meg 
a magyarságukat, mert érdemes. 
Mert soha nem tudhatjuk, hogy a 
történelem mikor fordul egyet vá-
ratlanul” – fogalmazott az énekes. 
Amint a produkció ismertetőjében 
olvasható, a Ki szívét osztja szét 
komplex táncszínházi előadás, 
amely a kortárs néptánc nyelveze-
tét használva üzen a nézőnek Var-
ga Miklós kivételesen karakteres 
hangján keresztül. A formanyelv 
egyetemes, a mindennapokban és 
a néptáncban használt mozgás-
formákat használják az alkotók az 
érzelmek, gondolatok kifejezésé-
re. A táncosok a Kárpát-medence 
egyedülálló tánckincsét, virtuóz, 
szuggesztív előadásmódját ötvözik 
a látványos, modern színpad tech-
nikai, egyedi megoldásaival. Az 
„Aradi Kamaraszínház – Szórvány 
Kulturális Karaván 2020” program 
a magyar kormány által, a Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-én 
keresztül támogatott nagyszabású 
kulturális projekt keretében való-
sul meg.

 » KRÓNIKA

Javában tart Erdély egyik legki-
emelkedőbb kulturális eseménye, 

a Csíkszeredai Régizene Fesztivál, 
amelyre a szervezők szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt. A jubiláló, 
immár 40. alkalommal szervezett 
eseménysorozatot a járványügyi 
korlátozások fi gyelembe vételé-
vel tartják a Mikó-vár előtti téren. 

A fesztivál keretében megnyílt a Jo-
annes Kajoni 390 című szabadtéri 
kiállítás: a ferences szerzetes főbb 
munkáit mutatják be a pannók. 
A Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont által 2019-ben megvalósított, 
Kájoni Jánosról készült tárlaton a 
közönség számára eddig nem látott 
gyűjteményekről, nyomtatványok-
ról és kéziratokról készült fotók 
mutatják be mindazt, ami Kájoni 

munkásságát fémjelzi. A kiállí-
tás interaktív, QR-kódot használva 
okostelefon segítségével az érdeklő-
dők belehallgathatnak a Kájoni-kó-
dex, a Cantionale Catholicum, illet-
ve az Organo Missale dallamaiba. A 
járvány miatti korlátozások ellenére 
is színesre tervezett programsoroza-
tot ígérnek július 15-ig a szervezők. 
Ma folytatódik az utazás a régizene 
és azon belül a Csíkszeredai Régi-
zene Fesztivál világában: 15 órától 
a TVR1 Magyar Adásának különki-
adását lehet fi gyelemmel kísérni, a 
műsor visszatekintés a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál elmúlt 40 évére. 
Az adásban szó lesz az első 30 évről, 
a hogyan továbbról, illetve részlete-
ket lehet hallgatni a Barokk Feszti-
válzenekar 2019-es koncertjéből. 
A műsor a Magyar Adás és a feszti-
vál Facebook-oldalán is követhető 
lesz. Július 15-én, szerdán 19 órától 
a madéfalvi Szent Anna – Siculici-
dium-kápolnában hallgatható meg a 
Ványolós család Dicsérjétek gyerme-
kek az Urat elnevezésű előadása. A 
koncertet élő közvetítésben hallhatja 
a közönség a fesztivál Facebook-ol-
dalán. Az online eseményeket a 
Csíkszeredai Régizene Fesztivál Fa-
cebook-oldalán követhetik fi gyelem-
mel, valamint a részletes program 
elérhető a regizene.ro weboldalon.

Javában zajlik a Csíkszeredai Régizene Fesztivál

 » Visszatekin-
tenek a Csíksze-
redai Régizene 
Fesztivál elmúlt 
40 évére.
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A jubiláló Csíkszeredai Régizene Fesztivál a Mikó-vár előtti téren kezdődött el a hétvégén 

Bőségszaru 
Nagykárolyban

Megnyílt Nagykárolyban a Bőség-
szaru – luxus az erdélyi nemesség 

világában című kiállítás szombaton a 
kolozsvári Erdélyi Történeti Múzeum és 
a Szatmár Megyei Múzeum szervezésé-
ben. A tárlatot korábban több múze-
umban is láthatta a közönség. 
A kolozsvári múzeum gyűjteményei-
nek leglátványosabb középkori és kora 
újkori viseleteit, ékszereit sorakoztatja 
fel a kiállítás, amely a régmúlt korok di-
vatjának rejtelmeibe is betekintést en-
ged, és azon tárgyak történetét mutatja 
be, amelyek a 17–19. századi erdélyi 
nemesség életmódjáról mesélnek – 
olvasható a szervezők közleményében. 
A divat megkülönböztető elem, a tár-
sadalmi és kulturális ellentétek tükre, 
az egyéniség védjegye volt és marad. A 
fényűzés és a ruházat általában sajátos 
módon, a gazdag emberek kiváltsága 
volt. Az erdélyi nemesség semmivel 
sem igénytelenebb, mint az európai. Az 
arisztokrácia a leglátványosabb anya-
gokat választotta: brokátot, selymet, 
csipkét, elefántcsontot, gyöngyházat, 
aranyat, drágakövet, a legigényesebb 
megmunkálásban. Bár a szervezők 
több mint 200 tárgyat állítottak ki, arra 
biztatják a látogatót, hogy gondosan 
nézze meg mindegyiket: a különb-
ségek a kivitel részleteiben, a nemes 
anyagok társításában és a színek 
harmóniájában rejlenek. (B. L. J.)




