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Arad, Temes és Hunyad 
megyei szórványtelepülések-
re viszi „házhoz” a színházi 
élményt az Aradi Kamara-
színház ezen a héten. A turné 
során a Szegedi Pinceszínház 
és az aradi teátrum két leg-
újabb koprodukcióját láthatja 
a közönség összesen hét 
településen a magyar kormány 
támogatásával. Tapasztó Ernő, 
a kamaraszínház vezetője 
beszélt a vándorszínházról a 
Krónikának.

 » KISS JUDIT

I gazi vándorszínház, hiszen 
érezhetően örül a gyerek- és 
felnőttközönség is az Aradi 

Kamaraszínház Szórvány Kultu-
rális Karavánjának – mondta el 
a Krónikának a teátrum vezetője, 
Tapasztó Ernő tegnap kezdődött 
turnéjukról. Június 7–12. között im-
már harmadik alkalommal indult 
útnak a karaván, hogy eljuttassa 
előadásait azokhoz a szórvány-
ban élő magyarokhoz, akik amúgy 
nem, vagy csak nehezen jutnak el 
színházba. Arad, Temes és Hunyad 
megyei szórványtelepülésekre vi-
szi „házhoz” a színházi élményt 
az Aradi Kamaraszínház ezen a 
héten. A turné során a Szegedi Pin-
ceszínház és az aradi teátrum két 
legújabb koprodukcióját láthatja a 
közönség összesen hét településen 
a magyar kormány támogatásával.

Élő szereplős vásári bábjáték
Tapasztó Ernővel való beszélgeté-
sünk időpontjában hétfőn délben 
éppen a Vitéz László és az elátko-
zott malom című előadást adták 
elő a kamaraszínház művészei az 
Arad megyei Kisjenőn, behallat-
szott a telefonba a lelkes gyerek-
zsivaj. Tapasztó Ernő azt mondta, 
gyereknek, felnőttnek, művész-
nek, közönségnek egyaránt lélek-
emelő, felszabadító élmény, hogy 

ARAD, TEMES ÉS HUNYAD MEGYÉBEN LÉP FEL EZEN A HÉTEN KÉT PRODUKCIÓJÁVAL AZ ARADI KAMARASZÍNHÁZ

Úton a vándorszínház, halad a szórványkaraván

A Vitéz László című élő szereplős vásári bábjátékot az Arad megyei Kisjenőn is előadták ezen a héten 

 » Gyereknek, 
felnőttnek, mű-
vésznek, közön-
ségnek egyaránt 
lélekemelő, 
felszabadító 
élmény, hogy 
a pandémia 
okozta bezártság 
hosszú idősza-
ka után végre 
találkozhatnak a 
nézők a színházi 
élménnyel olyan 
településeken is, 
ahová általában 
ritkán jut el való-
di előadás. 

a pandémia okozta bezártság hosszú 
időszaka után végre találkozhatnak 
a nézők a színházi élménnyel olyan 
településeken is, ahová általában is 
ritkán jut el valódi előadás. A Vitéz 
László élő szereplős vásári bábjáték, 
amely Kemény Henrik művei alapján 
született meg Tapasztó Ernő rende-
zésében. A harmadik szórványkara-
ván keretében átlépve Arad megye 
határait, a művészek ellátogatnak 
Temesvárra és a Hunyad megyei 
Dévára is, ahol Böjte Csaba ferences 
szerzetes gyermekotthona lakóinak 
fognak játszani. „A gyerekek imád-
ják a Vitéz Lászlót, telibe találtunk 
ezzel az előadásmóddal. Nagyon né-
pes a közönség, és szerfelett élvezik 
a produkciót. Azt érezzük, valóban 
érdemes csinálni ezt a fajta színhá-
zat, hiszen egy ilyen kis településen 
is, mint Kisjenő, rengeteg gyerek 
összegyűlt, tele van a nagy kultúr-
ház, elképesztően jó így játszani” 
– mondta Tapasztó Ernő. Hozzátet-
te, az idei karavánjuknak csak egy 
kis része az e heti, szombatig tartó 
periódus, minden helyszínen nap-
közben a Vitéz Lászlót, este pedig 
Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy 
Karnyóné s két szeleburdiak című 

színdarabját játsszák, amelyet ő ál-
lított színpadra. Csokonai több mint 
220 éves alkotása tele van moderni-
tással és kiaknázásra váró lehetősé-
gekkel, mindezeket játékosan fel-
színre hozva, sok zenével, egyfajta 
abszurd élő szereplős bábjátékként 
vitte színre a szegedi és az aradi 
társulat. Szerelmi románc, ének, 
móka, nevetés, bábszínház hús-vér 
színészekkel – ezt ígéri a nézőknek 
a két előadás. Mindkettő a Déryné 
program keretében valósult meg 
a Szegedi Pinceszínház és az Ara-
di Kamaraszínház koprodukciójá-
ban. Tapasztó Ernő azt is elmondta, 
június 27-én Nagybányán lépnek 
színpadra, az Atelier fesztiválra hív-
ták meg a Karnyóné című előadást, 
ennek nagyon örülnek, mert rangos 
szemléről van szó.

Kulturális mintaprogram
Az Aradi Kamaraszínház fontos 
stratégiájának tekinti a gyermek- és 
ifj úsági korosztály megszólítását, 
színházba szoktatását, kultúrára 
való nevelését. A Vitéz Lászlóban 
generációk kedvenc népi hőse kel 
életre, és vág bele az elátkozott ma-
lom felszabadításába. Ördögökkel, 

szellemekkel hadakozik a csalafi nta 
legény, aki világot látni indul. Az 
előadás hatéves kortól ajánlott. 
Mindkét produkcióban játszik Éder 
Enikő, a Kamaraszínház közkedvelt 
színművésze is. Tegnap Temesváron 
játszott a karaván a Bánsági Magyar 
Napok keretében, valamint a Te-
mesvári Csiky Gergely Állami Ma-
gyar Színház stúdiótermében, ma 
az Arad megyei Pécskán folytatódik 
a turné. Holnap az Arad megyei Kis-
iratos lesz a következő állomás, 
pénteken, „hazagurul” a karaván, 
az aradiak is találkozhatnak a ván-
dorcsapat művészeivel. Szomba-
ton Déván, a Böjte Csaba ferences 
szerzetes gyermekotthonában, a 
Szent Ferenc Alapítvány gyerme-
keinek is bemutatják a Vitéz Lász-
ló bábjátékot. A turné Kisperegen 
ér véget, ahol szombat esti családi 
programnak szánják az előadást. 
Idén a művészek további helyszí-
neken is fellépnek a két produkció-
val. A Szórvány Kulturális Karaván 
az Aradi Kamaraszínház kulturális 
mintaprogram értékű kezdeménye-
zése, 2019-ben indult útnak, bebi-
zonyítva, mennyire fontos, hogy a 
színház a vidéki embereket saját 
közegükben szólítsa meg. 2019-ben 
az iskolásokat Szente Béla – Gulyás 
Levente A kolozsvári bíró című gye-
rekelőadással örvendeztették meg, 
a felnőtt nézőket pedig Móricz Zsig-
mond három egyfelvonásos paraszt-
tréfájából összegyúrt produkciója 
várta. Az előadás-sorozat már akkor 
átlépte Arad megye határát, hiszen 
Déván is játszottak a Szent Ferenc 
Alapítvány gyermekeinek és a Ma-
gyar Házban. A Zördög című előa-
dás később eljutott a Temes megyei 
Ótelekre is. Tavaly Simonyifalva, 
Kisjenő, Kisiratos, Ágya, Nagyze-
rind, Nagyiratos és Kispereg szere-
pelt a karaván állomásai között. A 
világjárvány miatti nehézségek elle-
nére az Arad megyei településeken 
telt ház fogadta a Ki szívét osztja szét 
című produkciót, amelyet Varga Mik-
lós színész-énekes főszereplésével és 
a békéscsabai Tabán Táncegyüttes 
közreműködésével állított színpadra 
a kamaraszínház.
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 » PAP MELINDA

Emlékhelyet és állandó kiállítást 
hoznak létre a magyar szecesz-

szió legismertebb képviselőinek, 
Vágó László és József építészeknek 
Nagyváradon. A szabadtéri tárlat a 
kisebbik testvér által tervezett egy-
kori csendőriskola területén kap-
na helyet. Az emlékhely és állan-
dó kiállítás létrehozására a Bihar 
megyei önkormányzathoz tartozó 
műemlékvédelmi alapítvány kért 
engedélyt a város főépítészétől, és 
meg is kapta a jóváhagyást – tudat-
ta szerkesztőségünkhöz eljuttatott 
közleményében a polgármesteri 
hivatal. A városháza egyébként 
csütörtökön, szombaton és va-
sárnap rendezvényeket szervez a 

szecesszió világnapja apropóján, 
hogy Várad szecessziós szépségeit 
népszerűsítse. A szabadtéri emlék-
helyet – amelynek terveit csütör-
tökön mutatják be – a Nagyváradi 
Egyetem területén hozzák létre, az 
egykori csendőriskola udvarán, 
melyet a váradi születésű, de főleg 
Budapesten alkotó építész testvér-
pár fiatalabb tagja, József tervezett. 
Szombaton és vasárnap is a sze-
cessziós értékek megismertetését 
célzó rendezvényeken vehetnek 
részt az érdeklődők, többek közt 
vezetett sétákat tartanak, 3D-s ins-
tallációt állítanak ki, és a gyerekek 
számára is tematikus foglalkozáso-
kat terveznek.

Az elképzelés szerint a jövőbeni 
állandó kiállítás a Vágó fi vérek által 

tervezett utcai bútorzat darabjaiból, 
lámpaoszlopokból, kerítésrészle-
tekből, és egyéb, az általuk tervezett 
épületek darabjaiból, ezekről szóló 
pannókból állna. A szabadtéri tárlat 
mintegy 40 négyzetméteren lenne 
berendezve, melyet körbe lehetne 
sétálni, de a kiállítás részeként két 
padot is felállítanak a pihenni vágyó 
látogatók számára. A Nagyváradon 
született Vágó László és József a ma-
gyarországi szecesszió legismertebb 
képviselői közé tartoznak, számos 
bérház mellett ők tervezték a bu-
dapesti Nemzeti Szalont, a Guten-
berg-házat, a Feld-féle Városligeti 
Színkört, az Árkád-bazárt, a debre-
ceni Alföldi Takarékpénztár Székhá-
zát, a fővárosi Sáros fürdőt. Nagy-
váradon a szecessziós múzeumnak 

otthont adó Darvas-ház, a Vágó-ház 
és a Zöldfa (Vasile Alecsandri) utcai 
Moskovits-palota készült a terveik 
nyomán, de a nagyobbik fi vér, Vágó 
László tervezte a Körös-part egykori 
promenádját, szecessziós lámpa-
oszlopait is, melyből többet megta-
láltak a folyóban, vélhetően ezek is 
a tárlat anyagát gazdagítják.

A kisebbik testvér, Vágó József 
nagyon fontos saját terve a pesti 
Schiffer-villa, amely a váradi Dar-
vas-ház legfontosabb budapesti 
párhuzama, és egyben a budapes-
ti Vágó-túrák egy legkedveltebb 
színhelye. Utolsó váradi munkáját 
már egyedül tervezte, ez az egykori 
csendőriskola (a Nagyváradi Egye-
tem főépülete) a Rulikowski (Arma-
tei Române) utca végén.

Emléket állítanak a szecessziós Váradot megálmodó Vágó fi véreknek

 » A Nagyvára-
don született Vágó 
László és József 
a magyarországi 
szecesszió legis-
mertebb képvise-
lői közé tartoznak, 
Váradon a sze-
cessziós múze-
umnak otthont 
adó Darvas-ház, 
a Vágó-ház és 
a Zöldfa (Vasile 
Alecsandri) utcai 
Moskovits-palota 
készült a terveik 
nyomán.




