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György Levente karmester, 
operaénekes lett a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia 
új igazgatója, aki húszévnyi 
nyugat-európai művészi tevé-
kenység után tért haza, hogy a 
távolban megszerzett tudását 
és tapasztalatát itthon kama-
toztassa. Az új vezetőt tervei 
kapcsán elmondta, szeretné 
bevonzani a fi atalságot a szim-
fonikus zenei koncertekre.

» ANTAL ERIKA

Ú j igazgató, György Levente áll 
október 1-től a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia élén, 

aki a megyei önkormányzat által 
kiírt versenyvizsgára jelentkezett, 
és azon eredményesen szerepelve 
elnyerte a tisztséget. A Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia élére 
azt követően hirdettek igazgatói 
versenyvizsgát, hogy az előző mű-
vészeti igazgató, Vasile Cazan koro-
navírus-fertőzés következtében el-
hunyt. A Székelyhon érdeklődésére 
az új igazgató elmondta, az 1990-es 
években öt éven át aktív kisegítője 
volt a vásárhelyi szimfonikusok-
nak, több hangszeren játszott, és 
az énekesi pályát is elkezdte. 2001-
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Szimfonikus koncertekre vonzanák az ifj úságot

Külföldi tapasztalatait itthon szeretné kamatoztatni 
a fi lharmónia új igazgatója, György Levente 

» György 
Levente előbb 
hangszereken 
játszott, illetve 
mint karmester 
lépett színpad-
ra, az utóbbi 
15 évben pedig 
operaénekesként 
ismerte meg a 
közönség.

ben ösztöndíjat nyert, és Svájcban 
folytatta tanulmányait, ahol több 
hangszeren diplomázott. Az első öt 
évben hangszereken játszott, illetve 
mint karmester lépett színpadra, az 
utóbbi 15 évben pedig operaénekes-
ként ismerte meg a közönség. „Húsz 
év után annyi ismeretem és tapaszta-
latom van, ami a klasszikus zenét ille-
ti, hogy gondoltam, amit külföldnek 
ajándékoztam eddig, most felajánlom 
a földijeimnek is” – válaszolta érdek-
lődésünkre az új igazgató. Kovács Mi-
hály Levente, a Maros megyei önkor-
mányzat kulturális intézményekért 
felelős alelnöke megkeresésünkre 
elmondta, György Levente személyé-
ben a fi lharmónia biztos alapokon 
áll, hiszen jól felkészült, többoldalú 
vezetőről van szó, aki hangszereken 
játszik, énekel, karmester, jól ismeri a 
szimfonikus zenét. A közönség igényt 
tart a klasszikus zenei koncertekre, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
rendszeresen telt ház előtt lépnek 
színpadra a fi lharmonikusok – hang-
súlyozta az alelnök, hozzátéve, hogy 
bízik benne, az új direktor koordiná-
lása alatt is népszerű marad e műfaj, 
sőt az ifj úságot is sikerül bevonzani a 
nézőtérre. Ezt erősítette meg György 
Levente is, aki érdeklődésünkre el-
mondta, hogy amit külföldön már 
megtapasztalt és megtanult, a fi ata-
lok visszacsalogatását, azt szeretné 
itt is megvalósítani.
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» KORPOS ATTILA

Két bemutatót tart jövő héten a 
Csíki Játékszín. Amint a társulat 

sajtótájékoztatóján elhangzott, az el-
múlt években sikerként kezelt tema-
tikákat igyekeztek továbbvinni újabb 
produkciókkal. Budaházi Attila ren-
dezésében a Torzonborz, a rabló 
című mesejátékot október 20-án te-
kintheti meg a közönség. A rendező 
elmondása szerint a darab először 
kerül bemutatásra színészekkel ma-
gyar nyelven. „A mesejáték üzenete 
az életigenlés, az egymás felé fordu-
lás és a szeretet nyelvén való beszé-
lés hármasából áll össze. Úgy érzem, 
a gyerekközönségnek is minőségi 

színházi előadást kell készíteni” – 
fogalmazott a rendező, aki szívesen 
ajánlja a produkciót kisgyerekes 
családoktól egészen a felnőtt kor-
osztályig. Kosztándi Zsolt színész 
– aki Torzonborz szerepében fog fel-
tűnni – azt méltatta, hogy a társulat 
az elmúlt években több sikeres me-
seelőadást vitt színre, amelyekben 
ő is mindig megtalálta a helyét, és 
azonosulni tudott a mesék légköré-
vel. A délelőtt 10 órától kezdődő, kö-
rülbelül egyórás bemutatón frissen 
végzett színész is fel fog tűnni Nagy 
Gellért személyében.

A közösségi színházi előadás mű-
faját jeleníti meg a Bartalis Gabri-
ella által rendezett, Kilencvenegy 

című előadás, amelyet október 22-én 
mutatnak be. A rendező kifejtette, 
környékbeli emberekkel készült 39 
interjú alapján állt össze a darab, 
amely hétköznapi történeteket, gon-
dolatokat emel színházi térbe. „A 
megfelelés témakörét mutatja be az 
előadás. Kisebb-nagyobb elvárások 
befolyásolják életünket nap mint 
nap, akár tudomást veszünk róluk, 
akár nem. Ezt próbáltuk érinteni ki-
lépve a sematikus, egy mintát követő 
gondolkodás mellőzésével” – mond-
ta a rendező, hozzátéve, az alkotási 
folyamat a két évvel ezelőtti, Ásó-
kapa című színdarabéhoz hasonlít 
leginkább. „Körülbelül százoldalnyi 
jegyzet készült, amelyeket improvi-
zációs helyzetekké kellett átalakítani 
a színészekkel. Az általuk feldobott 
aranyköpések, poénok és konfl ik-
tusok jelentették végül a színdarab 
szövegét” – tette hozzá Dálnoky Réka 
dramaturg. Kozma Attila színész 
arról beszélt, az improvizáció egy 
olyan tudás, amit mindig is használ, 
ebben az előadásban ez hatványo-
zottan megtörténik. Óhatatlanul is 
feltevődött az újságírói kérdés, hogy 
a fertőzöttségi arány növekedésével 
hogyan néz szembe a társulat. „A 
tavalyi évad jó példa volt arra, hogy 
a falak mögött nem állt le az élet. Jó 
lenne, ha kiszámíthatóbb lenne a 
helyzet, de minket ez nem befolyásol 
a próbák szempontjából” – tudatta 
Kosztándi Zsolt. Elhangzott az is, 
hogy országos szinten a tavalyi év-
ben a Csíki Játékszín társulata lépett 
a legtöbbször színpadra.

Mesejáték, közösségi színházi bemutató Csíkban

» A mesejáték 
üzenete az életi-
genlés, az egymás 
felé fordulás.

A Csíki Játékszín művészei bejelentették, hogy a társulat két premiert tart a jövő héten

Tárlat a népvándorlás 
koráról

Vándornépek a Felső-Maros men-
tén címmel nyílik ma izgalmas és 

tartalmas kiállítás a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeumban. A látogatók a 
gót, gepida, hun közösségekre jellemző 
leletanyagot láthatnak, sőt, egy hun 
harcos rekonstruált arcát is megnézhe-
tik. A tárlat anyaga a Maros Megyei Mú-
zeum munkatársai által végzett 2015-ös 
feltáráskor előkerült leletanyagokból 
tevődik össze – tudtuk meg Gál Szilárd 
Sándortól, a Maros Megyei Múzeum 
történelmi osztályának vezetőjétől, a 
kiállítás kurátorától. A tárlat három 
részre oszlik, a vizigót, gepida és hun 
horizontot próbáljuk átfogni – magya-
rázta Gál. Látható lesz a Nagyernye 
közelében talált gepida kori temetkezés 
igen gazdag leletanyaga, valamint egy 
hun kori magányos harcos sírjában 
talált maradványok is, amelyre a 
feltárások során Marosszentgyörgy 
határában bukkantak. A Szegedi Tu-
dományegyetemmel közösen végzett 
archeogenetikai vizsgálatok bizonyí-
tották, hogy ez a harcos belső-ázsiai, 
tehát hun felmenőkkel rendelkezett, 
koponyája jellegzetesen torzított, mel-
lette részleges lócsontvázat is találtak 
– mondta Gál Szilárd Sándor. Hozzá-
tette: érdekesség, hogy látható lesz a 
hun kori harcos rekonstruált arca is, 
amelyet Kustár Ágnes antropológus, a 
Magyar Természettudományi Múzeum 
munkatársa készített a koponyalelet 
alapján. A kiállítás ma 18 órakor 
nyílik, és a tervek szerint 2022. január 
15-ig lesz látható – közölte lapunkkal 
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum 
igazgatója. (Kudelász Nóbel)




