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Látványos  felújításon vannak túl
A marosvásárhelyi múzeumi épület tatarozása elkészült, következik az alapkiállítás

A N T A L  E R I K A

Négy évvel ezelőtt nyerte el a 
múzeum fenntartója, a Ma-
ros megyei önkormányzat 

azt a 11,3 millió lejes európai uniós 
támogatást, amelyből a természet-
tudományi múzeum teljes felújítá-
sát végzik. Ahogy Ötvös Koppány, 
a múzeum igazgatója a Székelyhon-
nak elmondta, elkészültek az épület 
külső és belső felújításával, most a 
kiállítás berendezése következik. 
A projekt teljes egészében a megyei 
önkormányzaté, a múzeumnak 
mindössze szaktanácsadási felada-
tai vannak. Az igazgató elmondta, 
teljesen felújult, szépen berendezett 
múzeum várja majd a látogatókat, 
új létesítmények is lesznek, például 
az egzotikus növényeknek helyet 
adó üvegház vagy az aromakert, 
illetve egy élménypark. Ám amíg 
mindez megtekinthető lesz, még kö-
zel egy évet kell várni, hiszen a pro-
jekt elkészítésének határideje 2022. 
március vége.

Milyen kiállításokra 
számíthatunk?

A hétvégén a Maros megyei önkor-
mányzat elnöke és alelnöke, Péter 
Ferenc és Kovács Mihály Levente 
megtekintette a felújított épületet. 

„Többször hallottam már, hogy a 
Horea utcai Természettudományi 
Múzeum sok gyerek kedvence és so-
kan az Éjszaka a múzeumban című 

fi lmhez hasonlítják. Valóban gyö-
nyörű, ám jelenleg az épület resta-
urálási és belső felújítási munkála-
tai miatt zárva van” – fogalmazott 

az alelnök, hozzátéve, hogy még 
egy hosszú folyamat előtt állnak, 
hiszen a múzeum kiállítótereinek 
a berendezésére csak ezt követően 
kerül a sor.

Ahogy korábban már megírtuk, 
a tervek szerint a kilenc alaptár-
latból az első az őslénytani, ahol 
növényi és állati maradványokat, 
úgynevezett fosszíliákat láthatnak 

majd az érdeklődők, itt kap helyet 
egy óriáscápa foga is. Ugyancsak 
ezen a részlegen lesznek láthatóak 
a krokodilfogak, a dinoszaurusz 
csontvázdarabok és egy gyapjas 
orrszarvú, egy gyapjas mammut és 
egy barlangi medve maradványai is 
a jégkorszakból. A második tárlat 
az ásvány- és kőzettannak ad he-
lyet, a harmadik egy dioráma (há-
romdimenziós múzeumi/kiállítási 
makett) lesz, amely a Maros folyó 
élővilágát ismerteti. A negyedik 
tárlat több dioráma segítségével a 
tavaszi-nyári élővilágot ismerteti a 
Faragói-tó partján, a balai földcsu-
szamlásos területet nyáron, a Mo-
csár-erdőt, annak 400-500 
éves tölgyfáit ősszel, a Ke-
lemen-havasokat, Ratosnya 
környékét télen. Külön dio-
rámát kap a városi élőkör-
nyezet, amelynek egyik sar-
kában egy parkot rendeznek 
be, ahol a sajátos növényzet 
mellett az ott megtelepedett állatvi-
lágot is bemutatják: madarakat, bo-
garakat, rágcsálókat. Az 5,3 millió 
évvel ezelőtt a Kelemen-havasok-
ban működő vulkán nyomairól, a 
különleges formájú, 40 és 80 méter 
közötti hosszúságú, két és fél méter 
átmérőjű üregekről, barlangszerű 
képződményekről is láthatnak az 
érdeklődők egy kiállítást. A törvény 
által védett fajokról, a Földközi-ten-
ger élővilágáról is lesz tárlat, és 
láthatóak lesznek a legértékesebb 
vadásztrófeák. 

A homlokzati szobrok is visszakerültek a helyükre

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• A Maros Megyei Múzeum Természettudományi Részlegének épületét felújították, 
restaurálták a szobrokat és díszítő elemeket, akadálymentesítették az épületet, üveg-
házat építettek az egzotikus növények számára. Ezt követi hamarosan az alapkiállítás 
berendezése, amelyre újabb versenypályázatot ír ki a megyei önkormányzat.

K O V Á C S  E S Z T E R

Mintegy két éve történt a felké-
rés, tavaly májusban kellett 

volna bemutatni az Ivácson László 
rendezte meseelőadást, ám a koro-
navírus-járvány áthúzta a terveket 

az Udvarhely Néptáncmű-
helynél: a Világszép Nád-
szálkisasszonyt e hét szer-
dán mégis bemutatják. Ez 
a mese azonban nem tar-
togat poénos meglepetése-
ket, hiszen nem a komiku-
mon alapszik: a Világszép 
Nádszálkisasszony belső 

utazásra hívja majd a nézőt. 
„Meseelemzéssel kezdtük magát a 
próbafolyamatot, és számunkra is 

meglepő volt, hogy mennyi min-
dent nyújthat ez a mese nekünk, 
felnőtteknek is. Ezt, a fejben tör-
ténő utazást fordítottuk le a nép-
tánc nyelvére oly módon, hogy az 
a gyerekek számára is befogadható 
legyen” – magyarázta a rendező. 
Ivácson László hozzátette: a ma-
gyar folklórkincsből inspirálódtak 
az alkotók, de a szomszédságunk-
ban élő más népcsoportok hagyo-
mányait is „belelopták” a darabba. 
„Mondókák, a népdalkincsünk és 
néptáncaink: arra törekedtünk, 
hogy olyan elemekkel gazdagítsuk 
a mesét, amelyek egyfajta kapcsot 
jelenthetnek a gyerekek és a nép-
tánc között, hogy az előadás láttán 
kedvet kapjanak belekóstolni a 
néphagyomány világába” – fejtette 
ki az alkotó.

Szép és igaz is

A népmesei forrásokból ihletett, 
ám Benedek Elek írta eredeti szö-
veghez nagy körültekintéssel és a 
kellő tisztelettel nyúltak az alko-
tók, hiszen a mese szerkezete nem 
a véletlen műve. „Sokkal régebbi 
egység ez, mint amióta mi színhá-
zat csinálunk” – hangsúlyozta Pre-
zsemer Boglárka dramaturg. Hoz-
zátette: a néphagyomány bennünk 
szunnyad, ezt a megfelelő jelekkel 
és szimbólumokkal lehet felébresz-
teni. A műfaj sajátossága továbbá, 
hogy a mesének nemcsak igaznak, 
hanem szépnek is kell lennie: ezt a 
mesei tisztaságot jelenítik meg Kis 
Kriszta jelmezei. Amint a jelmez-
tervező elmondta: a produkcióban 
csupán a történet végén – a valósá-
gos világba való mintegy visszaté-
résként – jelenik meg a népviselet.

Játszanak, ha lehet

Az előadásban egyébként a Nép-
táncműhely teljes társulata fellép, 
a bemutatót szerdán, április 14-én 

este 7 órától tartják. A terv szerint 
a Világszép Nádszálkisasszonyt az 
elkövetkező hetekben még legalább 
kétszer játsszák, ám mindez a jár-
ványhelyzet alakulásától függ. „Meg 
kellett szoknunk, hogy óvatosan 
tervezzünk és nem tudunk semmit 
ígérni. Ami biztos, hogy ősztől a 

megszokott délelőtti időpontokban 
játszanánk az előadást kifejezetten 
iskolai csoportoknak, és – ha en-
gedik – akkor biztosan utaztani is 
fogjuk a darabot” – jegyezte meg 
Orendi István, az Udvarhely Nép-
táncműhely igazgatója. A részlete-
kért és friss tudnivalókért egyébként 
az intézmény Facebook-oldalán le-
het tájékozódni.

Belső utazásra hív az Udvarhely Néptáncműhely
• Meseelődás bemutatójára készül az Udvarhely Nép-
táncműhely: a Benedek Elek Világszép Nádszálkisasz-
szony című meséje nyomán színre vitt produkciót ebben 
az évadban ugyan keveset játsszák, de ősztől – s főként 
ha az élet visszatér a megszokott kerékvágásba – több-
ször is megtekinthető lesz.

Rendezői utasítások. Ivácson 
László eligazítást tartott 
a tegnapi próbán
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