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H I R D E T É S

A határon túli magyar színhá-
zak közül elsőként a nagyvá-

radi Szigligeti Színház előadásai 
lesznek láthatók hamarosan az 
eSzínház online platformon: a 
teátrum legsikeresebb előadásai-
nak felvételeit, illetve élő előadá-
sokat is láthat majd a közönség. 
Amint a társulat közleménye írja, 
az együttműködésről Czvikker 
Katalin, a Szigligeti főigazgató-
ja azt mondta, bár a nagyváradi 
színház, a hatályban lévő ren-
delkezések értelmében, október 
27-étől határozatlan időre fel-
függesztette a közönséggel való 
tevékenységét, a munka nem állt 
meg. „Gőzerővel készülünk arra, 
hogy a koronavírus teremtette 
új helyzetben se hagyjuk minő-
ségi színházi előadások nélkül 
közönségünket. Az eSzínházzal 
való közreműködés ennek teremt 
keretet” – jelentette ki Czvikker 
Katalin. A partnerség kapcsán a 
Szigligeti Színház elsőként Szép 
Ernő Lila ákác című előadásá-
nak felvételét teszi közzé. A pro-
dukció, amely elnyerte a Magyar 
Színházak XXXII. Kisvárdai Fesz-
tiváljának legjobb előadásért járó 
nagydíját, Csacsinszky Pali és 
Tóth Manci beteljesületlen sze-
relmének keserédes történetét 
meséli el, amelynek hátterében 
a századelős Budapest dzsent-
rijeinek bohém napjai is felidé-
ződnek. Az előadásról Balogh 
Gyula kritikus így írt a Népsza-

vában: „Botos Bálint a lényegre 
koncentrál, nem művészkedik, 
helyzeteket, viszonyokat teremt, 
és leginkább jól oszt szerepet. A 
Tóth Mancit játszó Román Eszter 
egyenesen telitalálat. Már a je-
lenléte is. Úgy perzsel, hogy köz-
ben szabadkozik. Úgy éget, hogy 
közben maga is megég.” Szekeres 
Szabolcs, az Art7 portálon Se-
bestyén Hunor főszereplő telje-
sítményét méltatta: „A sokszínű 
Sebestyén Hunor Csacsinszky 
Pált, a szerelmes bankárfi út ösz-
szetett személyiségnek játssza. 
Meghittség és távolságtartás jel-
lemzi Sebestyént a történet me-
sélőjeként és a fő karaktereként 
egyaránt.” A Szigligeti Színház 
online repertoárjáról hamarosan 
bővebb tájékoztatást olvashat-
nak az érdeklődők a színház és 
az eSzínház.hu weboldalain, il-
letve közösségimédia-felületein.  
Az eSzínház Magyarország első 
olyan internetes platformja, ahol 
a közönség egyszerre érhet el élő 
online színházi közvetítéseket, és 
választhat a már rögzített előa-
dások felvételei közül. A www.
eszinhaz.hu felhasználóbarát 
weboldalán magyar és angol 
nyelven lehet böngészni a virtuá-
lis repertoárban, amelyben olyan 
neves társulatok produkciói is 
láthatók, mint a budapesti Kato-
na József Színház, az Örkény Ist-
ván Színház, a Vígszínház vagy a 
Radnóti Színház. (Krónika)

A Szigligeti az eSzínházonONLINE PROGRAM A TÁNCTÁRSULAT MEGALAKULÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJÁN

Jubilál a Háromszék együttes

Online programsorozattal 
ünnepli megalakulásának 
30. évfordulóját a sepsi-
szentgyörgyi Háromszék 
Táncegyüttes csütörtöktől 
szombatig. A kínálatban az 
emlékezetes előadásokra 
való visszatekintés, kötet- 
és riportfi lm-bemutató is 
szerepel.

 » K. J.

A Háromszék Táncegyüttes 
idén ünnepli megalaku-
lásának 30. évfordulóját, 

a járványügyi helyzetre való 
tekintettel a virtuális térben 
tartják a társulat ünnepi prog-
ramsorozatát november 19–21. 
között. Mint az együttes közle-
ményében olvasható, felidézik 
az elmúlt évek emlékezetes 
pillanatait, közös sétára hívják 
nézőiket, volt és jelenlegi kol-
légáikat „ezen a hosszú táncös-
vényen, amit maguk mögött 
tudhatnak, bizakodva tekintve 
a jövőbe”.

Kortárs és tradicionális
„Bízunk benne, hogy hamaro-
san személyesen is lesz alkal-
munk ünnepelni, mert minden 
egyes előadás ünnep számunk-
ra, ajándék a lelkünknek, és 
ajándék a közönségnek” – fo-
galmaz a társulat közleménye. 
A Háromszék Táncegyüttesnek 
kettős feladata van: nemzeti 
közösségünk identitáserősítése, 
valamint művészi produkciók 
létrehozása, amelyben összeko-
vácsolódnak a kortárs elemek a 
tradicionális értékekkel. „Semmi 
nincs kőbe vésve, mindig nyi-
tottak voltunk, és ha az élet úgy 
hozza, biztosan nyitunk ezután 
is újabb kihívások felé” – foglal-
ta össze Deák Gyula Levente, a 
társulat igazgatója művészi hit-
vallásuk lényegét. A 30. születés-
napra könyv is született: Fekete 
Réka újságíró Táncösvényeken 
című összefoglaló albumban 
kísérli meg bevezetni az olvasót 

e három évtized forgatagába. A 
kiadványban megjelenő fotó-
kat Ferencz Csaba szerkesztet-
te, a felvételek Henning János, 
Ádám Gyula, Kátai József, Ür-
mösi Levente Mihály alkotásai. 
„Pörögnek a képek, csaknem 
húsz előadás felvételei, s majd-
nem annyi rendezvényről szóló, 
szemet gyönyörködtető doku-
mentum. Mind ebbe az album-
ba kívánkoznak. A Háromszék 
Táncegyüttes fennállásának 
harmadik évtizedét összefog-
laló album nem törekedhet 
többre, mint hogy megkísérelje 
bevezetni az olvasót e sokszínű-
ség forgatagába. Vagy inkább a 
lapozgatót, aki eme gazdagság 
láttán a versbe sűrített kérdést 
is ízlelgeti: „Honnan e mozdu-
lat-ország?” – olvasható a kötet 
leírásában. A kiadvány a 2010-
ben készült Táncbeszéd című 
beszélgetőkönyv folytatása. A 
jubileum alkalmából rendhagyó 
riportfi lm készült a Háromszék 
Táncegyüttesről, amelynek pre-
mierjét november 20-án, pénte-
ken 20 órától tartják az együttes 
Facebook-oldalán. A riportfi lm 
ugyancsak időutazás, össze-
fonódva a jelennel, a nézők 
bekukkanthatnak a kulisszák 
mögé, részt vehetnek egy tur-
nén, betekintést nyerhetnek a 
táncosok, háttérdolgozók min-
dennapos munkájába. A fi lm 
Ürmösi Levente Mihály rendezé-
sében készült.

A könyv- és fi lmbemutatót kon-
certekkel színesítik, csütörtökön 
19 órától Kolozsváron élő fi atal 
népzenészek tartanak koncertet 
a virtuális térben Rendek között, 
vonók mögött – Népzenészsorsok 
a XXI. századból címmel. A prog-
ramból nem maradhat ki a tánc-
együttes zenekarának, a Heveder 
bandának az örömmuzsikálása 
sem, amely a Gyimesi Skanzen 
Panzióban került rögzítésre,  és a 
budapesti Magyarság Háza jóvol-
tából közvetítik november 20-án, 
pénteken 18 órától. Az ünnepi 
rendezvényen a táncegyüttes 
nem feledkezik meg legkisebb 
nézőiről sem, november 21-én, 
szombaton 11 órától vetítésre 

kerül a Furik Rita rendezésében 
készült Az én mesém című gyer-
mekelőadásuk. A rendezvény 
zárásaként szombaton 19 órától 
virtuális ünnepi gálaműsor kere-
tében „barangolnak a táncösvé-
nyeken”. Az online programsoro-
zat az együttes Facebook-oldalán, 
a www.facebook.com/haromszek 
címen lesz elérhető november 
19–21. között.

 Színpadon a rítusok, 
népszokások
A Háromszék Táncegyüttes 1990- 
ben alakult Sepsiszentgyörgyön. 
1999- ig állami költségvetésből 
működő hivatásos néptánc-
együttes volt, tíz évig a város pol-
gármesteri hivatalához tartozott, 
2009-től hivatalos fenntartója  a 
Kovászna Megyei Tanács. A Há-
romszék Táncegyüttes előadásai 
az utóbbi években megmutatták 
az Erdélyben élő etnikumok nép-
zene- és néptánchagyományá-
nak aktualitását. Az együttes az 
erdélyi népzene és néptánckul-
túra megőrzését és továbbadását 
új, egyéni formavilág megterem-
tésével szeretné elérni, a színház 
nyelvén új kontextusba helyezni, 
felülírva az időszerűtlen, vál-
tozatlan folklór sztereotípiáját. 
Ennek szellemében születtek 
repertoárjának olyan darabjai, 
mint a Vérnász, a Váróterem, az 
Ábel, a Csávási ballada, a Böjttől 
böjtig, A banda, Két kezem for-
gatta, szívem táncoltatta, a Száz 
évig, A Tékozló fi ú, a Gábor Áron 
vagy az Erdély-menyegző, ame-
lyeket hazai és nemzetközi szín-
padokon számtalanszor előad-
tak. A Háromszék Táncegyüttes 
egyedi arcvonalát a hagyomá-
nyos folklórműsorok és a kortárs 
táncszínházi formák ötvözésé-
ben alakította ki az évek során, 
színpadra vitte az egyes népszo-
kások, rítusok vagy éppen regi-
onális vonatkozású történelmi 
események drámai potenciálját 
és a bennük rejlő teatralitást. Fel-
léptek többek közt Ausztriában, 
Németországban, Szlovákiában, 
Svájcban, Olaszországban, Por-
tugáliában, Finnországban, Gö-
rögországban is.

Az Erdélyben élő etnikumok népzene- és néptánchagyományát őrzi, élteti a Háromszék Táncegyüttes 
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