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Színházi premierrel, Kölcsey 
Ferenc szobrának megko-
szorúzásával, fényfestéssel 
ünnepelték a magyar kultúra 
napját Szatmárnémetiben. 
A Harag György Társulat ez 
alkalomból premiert tart 
pénteken este: az Illatszertár 
című előadást Márkó Eszter 
rendezte, a bemutató előa-
dásra és a következő két nap 
előadásaira már minden 
jegy elkelt.

 » K. J. 

F ényfestéssel, koszorúzással ün-
nepelték a magyar kultúra napját 
szerda este Szatmárnémetiben. A 

Harag György Társulat nevében Bes-
senyei Gedő István igazgató helyezte 
el a tisztelet és emlékezés koszorúját 
a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc 
szobránál. A rendezvényen közin-
tézmények, kulturális intézmények 
vezetői, politikusok, különböző ok-
tatási intézmények és egyesületek 
képviselői koszorúztak, Szatmárné-
meti polgármesteri hivatala pedig a 
Láncos templomra vetített fényfes-
téssel tisztelgett a magyar kultúra 
előtt. A magyar kultúra napját ja-
nuár 22-én ünnepeljük annak em-
lékére, hogy – a kézirat tanúsága 
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le egy na-
gyobb kéziratcsomag részeként és 
jelölte meg dátummal a Himnusz 
kéziratát, a közeli Szatmárcsekén. 
A Harag György Társulat pénteken 
19 órai kezdettel bemutatót tart: 
László Miklós nagy sikerű és sokat 
játszott darabját, az Illatszertárt 
láthatja a közönség Márkó Eszter 
rendezésében. A premier dátuma 
nem véletlen: ennek a klasszikus 
vígjátéknak a bemutatójával ün-
nepli a társulat a magyar kultúra 
napját. „A darab a két világháború 
közti drámairodalmunk nem leg-
ismertebb, legjátszottabb színpadi 
műve, hiszen egy, a mostanihoz 
hasonlóan zavaros, nemcsak jár-
ványok, de az akkoriban éledező 
legsötétebb ideológiák, az eddigi 
legsúlyosabb gazdasági válság  
sújtotta időszakban játszódik. Eb-
ben a kontextusban még érzékle-

tesebben mutatja fel az emberség 
és szeretet történetét” – fogalma-
zott a társulatigazgató. Hozzátet-
te, várnak sok szeretettel minden-
kit a kultúra élő szigetére, a kapuit 
mindenki előtt újra szélesre táró 
Illatszertárba a magyar kultúra 
napján.

Az eredeti tervek szerint a szil-
veszteri előadások sorát gazda-
gította volna a közkedvelt darab 
alapján készült előadás, a járvány-
ügyi rendelkezések és a próbafo-
lyamatot nehezítő megbetegedé-
sek miatt is halasztotta a társulat a 
bemutatót januárra, annak is erre 
a jeles napjára.

 „Az 1930-as években, egy sok 
szempontból igazán kiszámítha-
tatlan, nehéz és bizonytalan idő-
szakban van a városban egy sziget, 
a béke szigete: az emberségé, ahol 
szerelem születik, ahol családra 
vágynak, ahol jelen van a csaló-
dás, a csalás, de a megbékélés is, 
ahol még hiszünk a szeretetben és 
szerelemben. Ez az Illatszertár az 
emberi lélek szertára” – mondja 
Márkó Eszter, az előadás rendező-
je, a társulat egykori, máig gyakran 
visszajáró tagja. Kifejtette, minden 

szereplő magával hordozza sorsát, 
ez a darab működtetője. Sorsok szá-
zait látjuk egy-két mozdulatban – és 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN AZ ILLATSZERTÁR CÍMŰ ELŐADÁS ÉLŐ BEMUTATÓJÁVAL ÜNNEPEL A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT 

Fényfestés és premier Szatmárnémetiben

A Láncos templomra vetített fényfestéssel tisztelgett a magyar kultúra és Kölcsey előtt 
a szatmári polgármesteri hivatal 
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a nézőtéren mindenki megláthatja 
magát egy pillanatra. Bessenyei 
Gedő István azt is kifejtette, nem 
kevés kihívással, betegséggel, 
leállásokkal, szereplőcserékkel 
terhelt próbafolyamat volt, amit 
mégis rengeteg türelemmel és 
szeretettel végzett elmélyült alko-
tómunkában töltött az egész társu-
lat. Az előadásban elhangzó meg-
zenésített versekkel együtt László 
Miklós nagyszerű darabja kiváló 
alkalom, hogy a magyar kultúra 
napján színházi és irodalmi kultú-
ránk klasszikusait megszólaltatva 
élő színházzal tisztelegjünk – mu-
tatott rá Bessenyei Gedő István. Az 
érzelmes és egyben nevettető tör-
ténetet andalító dallamok, magyar 
költők – Kosztolányi Dezső, Kaffk  a 
Margit, Nadányi Zoltán, Kemény 
Simon, Gárdonyi Géza – verseinek 
zenés feldolgozásai teszik lelket 
simogatóvá, kiragadva a színház-
ba visszatérő nézőket a nehéz, 
néha elkeserítő mindennapokból.

A bemutató előadásra és a kö-
vetkező két nap előadásaira már 
minden jegy elkelt, de a társulat 
kéri az érdeklődőket, fi gyeljék 
a februári műsortervet, ugyanis 
jövő hónapban több alkalommal 
is látható lesz a nagy érdeklődésre 
számot tartó előadás.

Premier. László Miklós nagy sikerű és sokat játszott darabját, az Illatszertárt láthatja a közönség 

 » KISS JUDIT

Rendhagyó ősbemutatóval kezdi 
az évet a temesvári Csiky Ger-

gely Állami Magyar Színház. Az 
ember, aki csak azt tudta mondani, 
amit olvasott című produkció Ad-
rian Sitaru többszörösen díjazott 
film- és színházi rendező forgató-
könyve nyomán készült, a produk-
ciót ő rendezte. 

A premiert a hatályban lévő jár-
ványügyi intézkedések miatt egyelő-
re csak online közvetítés formájában 

tartják vasárnap este 7 órától. Adrian 
Sitarut a román új hullám sikeres al-
kotói közé sorolják. Több díjazott fi l-
met is rendezett, mint például a Va-
luri, a Legjobb szándék (Din dragoste 
cu cele mai bune intenții) vagy a Do-
mestic. 2018-ban a Kolozsvári Állami 
Magyar Színházban rendezte meg 
az Illegitim című előadást, amelyben 
először hívta segítségül a virtuális 
valóság technológiáját. A temesvári 
előadás szereplői egy asztal körül 
ülve vitáznak az emberi lét legalap-
vetőbb erkölcsi kérdéseiről: Létez-

het-e olyan eset, amikor egy bűntény 
erkölcsileg leigazolható? Hőssé vá-
lik-e a gyilkos, ha a kontextus iga-
zolja tetteit? Egy állat élete kevesebb 
értékkel bír-e, mint egy emberé? 
Mindezek mellett Sitaru szövege arra 
is rávilágít, milyen mértékben befo-
lyásolják a gyerekkorban elsajátított 
nyelv és az ember által – tudatosan 
vagy öntudatlanul – használt szavak 
az egyén valóságát, az emberi fantá-
ziát és racionalitást.

 A cselekmény nem csupán színpa-
di előadásként, de felvételként is kö-

vethető lesz a színpad fölé függesztett 
képernyőn. A technika kiemeli azt, 
hogy milyen mértékben befolyásol-
hatja a valóság, beleértve egy műal-
kotás észlelésének módját a többféle 
nézőpont. Ennek a technikai újítás-
nak köszönhetően az egyes szereplők 
világához és egyéni nézőpontjához 
másképpen férhet hozzá a befogadó. 
Akik szeretnék megtekinteni az előa-
dás online bemutatóját január 24-én, 
vasárnap este 7 órától, azok az artis-
tic@tm-t.ro címen kérhetnek hozzáfé-
rést a közvetítéshez.

Rendhagyó ősbemutató a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színházban

 » A cselek-
mény nem 
csupán színpadi 
előadásként, 
de felvételként 
is követhető 
lesz a színpad 
fölé függesztett 
képernyőn.




