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Díszmagyar az 
aradi múzeumban

Egy díszmagyar a hónap műtárgya 
az Arad Megyei Múzeumban. A 

második emeleti 1848–1849-es erek-
lyemúzeumban látható öltözékben 
kísérte utolsó útjára Kossuth Lajost 
Vasvári Fejér Elek – írta az Aradihírek.
ro. Az öltözékhez tartozik egy ezüst 
csat, egy selyem nyakkendő, egy atilla 
és egy mente – ismertette Mizsur Anita, 
az intézmény muzeológusa. A múzeum 
rendszeresen „kikiáltja” a hónap 
műtárgyát, és mivel március 15-én az 
1848–1849-es magyar forradalom és 
szabadságharc kitörésének 173. évfor-
dulóját ünnepeljük, ezért a relikvia-
gyűjtemény – amely a 19. században a 
mai múzeum alapját jelentette – egyik 
díszes darabját választották a hónap 
kiemelt műtárgyának. Kossuth Lajost 
több százezer gyászoló kísérte utolsó 
útjára 1894. április 1-én. A magyar 
történelem egyik legnagyobb alakja 
élete utolsó negyvenöt évét hazájától 
távol élte le. Az 1849. augusztus 17. óta 
emigrációban élő Kossuth egészen a 
haláláig politikai tényező maradt Ma-
gyarországon. Kossuth 1894. március 
20-án hunyt el Torinóban. Holttestét 
március 30-án hozták Budapestre 
nejének és lányának hamvaival együtt, 
és azokat a Magyar Nemzeti Múzeum 
oszlopcsarnokában ravatalozták fel. 
1894. április 1-jén kísérték el őket 
utolsó útjukra a gyászolók a Kerepesi 
temetőbe. (K. J.)

 » KISS JUDIT

Madách Imre Az ember tragédiá-
ja című drámai költeményéből 

készült átiratot mutat be a nagyvá-
radi Szigligeti Színház társulata. Az 
előadást Tasnádi-Sáhy Péter jegyzi 
dramaturgként és rendezőként egy-
aránt, az alkotócsapat célja pedig, 
hogy a fi atalok számára tegye hozzá-
férhetővé a magyar nemzeti irodalom 
egyik kiemelkedő alkotását. Az em-
ber tragédiája bemutatóját holnap 19 
órától tartja a színház. A készülő ifj ú-
sági előadásról a rendező-dramaturg 
elmondta: „Nagyon fontosnak tartot-
tam, hogy az előadás oktatási segéd-
letként működhessen. A mű szerke-
zete szinte sértetlen, végigmegyünk 
a 15 színen, illetve a tételmondatok 
is mind elhangzanak, persze sok 
helyen egyszerűsítettem, sűrítet-
tem. Ez már azért is szükséges, mert 
a teljes szöveg 4–4,5 órát követelne, 
mi pedig szeretnénk 80–90 perc-
be beleférni” – mondja a rendező, 
dramaturg. Tasnádi-Sáhy Péter úgy 
fogalmazott, a történelem helyett 
az emberi viszonyokra igyekezett 
áttenni a hangsúlyt, az előadásban 
nem Lucifer, hanem egyértelműen 
az ember a főszereplő, illetve Ma-
dách nőkhöz való viszonya is kapott 
egy erős, iróniával kezelt idézőjelet. 
Az előadást a tervek szerint osz-

tálytermi produkcióként is játszani 
fogja a jövőben a Szigligeti Színház. 
Az előadásban Kocsis Anna, Tasná-

Az ember tragédiája – ifj úsági előadás a váradi teátrumban

A nagyváradi előadás a fi atalok számára teszi hozzáférhetővé Madách Imre művét, Az ember tragédiáját

di-Sáhy Noémi, Pitz Melinda, Scurtu 
Dávid, Szabó Eduárd, Hunyadi Ist-
ván lép színpadra.

A világjárvány miatt nehéz 
tervezni, ezért csak egy előa-
dás premierjével ünneplik a 
marosvásárhelyi Tompa Miklós 
Társulat megalakulásának 75. 
évfordulóját. Gáspárik Attila, 
a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház igazgatója elmondta, 
a színház feladata ma az, hogy 
segítsen eligazodni a világban.

 » ANTAL ERIKA

M egalakulásának 75. évfor-
dulóját ünnepli a maros-
vásárhelyi Tompa Miklós 

Társulat: háromnegyed évszázaddal 
ezelőtt, március 10-én tartotta első 
bemutatóját a társulat névadója ál-
tal vezetett Székely Színház, megte-
remtve ezáltal Marosvásárhely és a 
tágabb értelemben vett Székelyföld 
első állandó színházát. Az évfordu-
lón Keresztes-Szabó-Demény-Apos-
tolache: Egy római tragédia című fer-
geteges zenés vígjátékát mutatja be 
a társulat Keresztes Attila művésze-
ti igazgató rendezésében. A világ-
járvány miatt nehéz tervezni, ezért 
nem készülnek további ünnepség-
gel emlékezni a 75 éves évforduló-
ra, de még a bemutató is attól függ, 
hogy március 8-án mekkora lesz 
a fertőzöttségi arány Maros me-
gyében – válaszolta a Székelyhon 
megkeresésére Gáspárik Attila, a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
igazgatója. Hozzátette, a társulat 

teljes odaadással készül, de meg-
történhet, hogy online premier 
lesz, vagy még az sem. Ugyanakkor 
a költségvetés hiánya is akadályt 
jelent a tervezgetésben, amíg nem 
tudják, hogy mennyiből gazdál-
kodhatnak az idén, terveket sem 
szőhetnek. A Székelyföldi Területi 
Színház néven alakult társulat két, 
– Brassó és Marosvásárhely – te-
lephellyel jött létre, végül Marosvá-
sárhely maradt mint állandó szék-

hely. A színház létrejöttét a város 
kezdeményezte és a Magyar Népi 
Szövetség – ismertette röviden 
Gáspárik Attila. Mint emlékeztetett, 
kezdetben Tompa Miklóst, Kemény 
Jánost és Pittner Olivért bízták meg 
a vezetésével, de Pittner és Kemény 
távozásával végül Tompa maradt az 
állandó igazgató. Az egykori szín-
házalapításról az igazgató azt is el-
mondta, az a szocialista rendszert 
szolgálta, az átnevelést, a szocia-

MEGALAKULÁSÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI A MAROSVÁSÁRHELYI TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT 

Tanítani szeretne a vásárhelyi színház

Az Egy római tragédia című zenés vígjáték premierjével ünnepli jubileumát a társulat
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lista ipart és mezőgazdaságot, a 
feltétel nélküli román–magyar ba-
rátságot. Hozzáfűzte, hogy az egy-
kori színészekre ettől függetlenül 
felnéznek, tisztelettel emlékeznek 
rájuk. „A mai színháznak az a 
szerepe, hogy segítsen eligazodni 
a világban. Nem az az elsődleges 
célja, hogy szórakoztasson, sze-
rencsére Marosvásárhelyen több 
olyan társulat is van, amely ezt 
megteszi. Mi ennél nemesebb cé-
lokat tűztünk ki, tanítani akarunk, 
nemcsak az ifj úságot, de a felnőt-
teket is” – fogalmazott a színi di-
rektor. Az évforduló apropóján 
bemutatandó előadás a Schöntan 
testvérek 19. századi bohózata, 
A szabin nők elrablása egyszerre 
villantja fel a kispolgári attitűd és 
a színház szatíráját. Amint a szín-
ház közölte, az újrafordított törté-
netet gondolta tovább a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata, mai, mindany-
nyiunk által ismert körülmények 
közé helyezve azt. A kispolgári 
lét, a papucsházasság, az előíté-
letek, valamint a színház iránti, 
már-már vak elkötelezettség és hit 
ezúttal is találkozni próbál, ennek 
lehetetlenségéből születnek az 
abszurdba hajló fergeteges víg-
játéki helyzetek. Keresztes Attila 
rendező és alkotótársai egyszerre 
refl ektálnak napjaink társadalmi 
valóságára és saját színházi kör-
nyezetükre. Az Egy római tragédia 
című vígjáték bemutatója március 
10-én, szerdán 19.00 órától a Szín-
ház nagytermében lesz látható.

 » „A mai szín-
háznak az a szere-
pe, hogy segítsen 
eligazodni a vi-
lágban. Nem az az 
elsődleges célja, 
hogy szórakoztas-
son, szerencsére 
Marosvásárhelyen 
több olyan társu-
lat is van, amely 
ezt megteszi.”




