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címen online hallgatható 
beszélgetéssorozatot indít 
a nagyváradi Szigligeti 
Színház.
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Ahol a régi mesterségek újra életre kelnek.
Ahol a mesterek világának ajtaján bárki 
bekopoghat.

PREMIERRE KÉSZÜL A NAGYVÁRADI SZIGLIGETI TÁRSULAT

Az öreg hölgy tragikomédiája

Az öreg hölgy látogatása 
című, Friedrich Dürrenmatt 
drámája alapján készülő 
előadás bemutatóját tervezi 
a nagyváradi Szigligeti Szín-
ház. A produkciót Novák 
Eszter rendezi, a premiert 
november 17-én tartják.

» KISS JUDIT

Ú j premierre készül a nagy-
váradi Szigligeti Társulat: 
november 17-én, szerdán, 

19 órától Friedrich Dürrenmatt 
klasszikusát, Az öreg hölgy láto-
gatása című tragikus komédiát 
mutatják be a színház nagy-
termében. Az előadást Novák 
Eszter, a társulat művészeti ve-
zetője rendezi, a főszerepekben 
pedig a társulat jubiláló szín-
művészei, Fábián Enikő és ifj . 
Kovács Levente láthatók.

Dürrenmatt darabja egy sze-
relmi vérbosszú történetét me-
séli el. Claire Zachanassian, a 
multimilliárdos férfi faló hazatér 

csőd szélén álló szülővárosá-
ba. Látogatása reményt kelt a 
város polgáraiban, hiszen az 
asszonytól várják a segítséget. 
Claire pénzbeni segítséget ajánl 
a városlakóknak, amennyiben 
azok hajlandók megölni egykori 
szerelmét, Alfred Illt, aki miatt a 
nőt évtizedekkel korábban igaz-
ságtalanul ítélték el és száműz-
ték. Az öreg hölgy látogatása 
mesteri dramaturgiájával, tra-
gikomikus karaktereivel és sötét 
humorával a 20. század szoron-
gó életérzésének emblematikus 
megtestesítőjévé vált. A darab, 
amely első bemutatóin a kapita-
lizmus kritikájaként lett ismertté 
– mely szerint minden megvásá-
rolható –, mára a megkérdője-
lezett humanista szólamok, az 
emberi kiszolgáltatottság és 
a tömegpszichózis drámájává 
vált. A nagyváradi előadásban 
a magyar színházművészet 
olyan kiválóságai dolgoznak, 
mint a Jászai-díjas Zeke Edit 
díszlettervező, a többszörösen 
díjazott Cs. Kiss Zsuzsanna jel-
meztervező, Kárpáti Péter József 

Attila-díjas dramaturg, illetve 
Selmeczi György Kossuth-díjas 
zeneszerző. A produkció cím-
szerepét Fábián Enikő játssza, 
aki idén ünnepli pályakezdésé-
nek negyvenedik évfordulóját; 
partnerét, Alfred Illt pedig ifj . 
Kovács Levente formálja meg, 
aki harminc éve tagja a Szigli-
geti Társulatnak. A premierre 
jegyek már kaphatók a Szigli-
geti Színház jegypénztáraiban, 
illetve online, a www.szigligeti.
biletmaster.ro oldalon, a 17-ei 

előadásra ugyanakkor a Szigli-
geti-bérletek is érvényesíthetők. 
A bemutatót követően a nézők 
még két alkalommal tekinthe-
tik meg az előadást, november 
21-én, 19 órától a Halasi-bérle-
tek, november 28-án, 17 órától 
pedig a Papp Magda-bérletek 
érvényesíthetők. A Szigligeti 
Színház előadásaira a jelenleg 
is érvényben lévő járványügyi 
szabályozások értelmében a 12 
év alatti személyek korlátozások 
nélkül, a 12 év feletti személyek 
csak érvényes, a teljes oltottsá-
got, avagy a betegségből való 
felgyógyulást bizonyító EU-s Co-
vid-igazolvánnyal léphetnek be. 
Az előadások időtartama alatt a 
maszk viselése és a távolságtar-
tás kötelező.

A váradi Szigligeti Színház társulata premierre készül, Az öreg hölgy látogatását próbálják 

» KUDELÁSZ NÓBEL

Közel százötven éves székelyka-
pu kihelyezésének költségére 

pályázott a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum munka-
közössége a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány FussNeki! 
programjának legutóbbi kiadá-
sán. A célösszeget túlteljesítet-
ték, és a tervek szerint a jelenleg 
Zetelakán lévő kapu tavasszal 
Szejkefürdőre kerül, az Orbán 
Balázs sírjához vezető sétányra, 
ahol a legnagyobb székelynek 
nevezett író, történész, etnográ-
fus, publicista és közéleti szemé-
lyiség emlékét patinás székely-
kapuk őrzik. Műemlék lévén, 
a szejkefürdői székelykapuk 
sora, illetve Orbán Balázs sírja 
a Haáz Rezső Múzeum ügyke-
zelésébe tartozik. „Nagyrészt 
befejeződött a szejkefürdői 
kapusor konzerválásra szoru-
ló darabjainak restaurálása” 
– mondta el megkeresésünkre 
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója. Kifejtet-
te, Domokos Levente restau-
rátor két éve hét, idén pedig 
további öt székelykaput hozott 
rendbe, egyik azonban nagyobb 
beavatkozásra szorul. „A sorban 
a tizenötödik kapunál statikai 
problémák merültek fel, tehát 
valószínűleg az egyik kapulábat 
cserélnünk kell” – magyarázta a 
múzeumigazgató. Azt is megtud-
tuk tőle, hogy a FussNeki! prog-
ram keretében 5000 lejnyi össze-
get szándékoztak összegyűjteni 
egy tizenhetedik kapu felállításá-
ra, végül közel 5500 gyűlt össze. 
Ezt még saját forrásokból kipótol-

ják, és várhatóan tavasszal felál-
líthatják majd azt a székelykaput, 
amelyet a Kolumbán-Antal család 
adományozott a múzeumnak. A 
szóban forgó műtárgyat idősebb 
Kolumbán-Antal József vásárol-
ta meg évekkel ezelőtt, mert a 
kaput külföldre akarták vinni. 
„Teljesen más a jelentősége egy 
székelykapunak a nagyvilágban, 
és egészen más itt, a székelyka-
puk országában” – indokolta 
döntését. Kolumbán-Antal József 
a műtárgyat egy, a saját tulajdo-
nában lévő zetelaki kávézó kert-
jébe költöztette, ám miután elad-
ta a vállalkozást, megbeszélte a 
vásárlóval, hogy a székelykaput 
megtarthassa. Ekkor határozta 
el a család, hogy a Haáz Rezső 
Múzeumnak ajándékozzák a kö-
zel százötven esztendős faragott 
kaput – mondta idősebb Kolum-
bán-Antal József. Miklós Zoltán ar-
ról is tájékoztatott, hogy a kaput a 
jelenlegi betonlábak helyett kőlá-
bakra helyezik majd, restaurálják 
és a zsindelyezését is felújítják. 
A munkálatokhoz szükséges 
tervek elkészítése, engedélyek 
igénylése már folyamatban van. 
„Úgy terveztük, hogy jövő már-
cius végén szedik szét a kaput 
Zetelakán, és a projektet április 
elején zárjuk” – tette hozzá a 
múzeumigazgató. Amint arról 
augusztusban írtunk, jelentős 
területrendezési munkálatokat 
végezne a Haáz Rezső Múzeum 
Orbán Balázs sírjánál Szejke-
fürdőn. Az intézmény vezető-
sége szerint ugyanis a jelenleg 
gondozatlan nyughely nem mél-
tó a „legnagyobb székely” emlé-
kezetéhez.

Kibővül a szejkei kapusor
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Podcastsorozatot indít a Körös-parti teátrum

Szigligeti Podcast címen online hallgatható beszélgetéssorozatot 
indít a nagyváradi Szigligeti Színház. A podcast első epizódjában 
Novák Eszterrel, a Szigligeti Színház művészeti vezetőjével beszél-
get Biró Árpád Levente. A beszélgetésben a november 17-én bemu-
tatásra kerülő Az öreg hölgy látogatása című előadásról, az alkotói 
és próbafolyamatról, valamint a színházat érintő aktuális járvány-
ügyi kérdésekről esik szó. A Podcastot az alábbi linkre kattintva 
hallgathatják az érdeklődők: https://anchor.fm/szigligeti-sznhz.




