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Kocsis István drámaíró Árva Bethlen Kata című drámájával, a Reformáció
Emlékbizottság támogatásával indult el június 28-án Vizsolyban a Falujáró
Reformációi Színház országos előadássorozat. A 18. századi erdélyi történelem
kiemelkedő női alakjának életét bemutató darabot budapesti sikerei után Kökényessy
Ági főszereplésével több mint tíz szimbolikus jelentőségű helyszínen tűzik műsorra
országszerte a reformáció közelgő 500. évfordulója alkalmából.
A reformáció 500. évfordulójára készülve az erdélyi protestáns történelem egyik
legfontosabb női alakjáról szóló monodrámát, Kocsis István drámaíró Árva Bethlen Kata
című darabját a sikeres budapesti előadások után a kisebb közösségekhez is szeretnék
eljuttatni az alkotók.
A Reformáció Emlékbizottság támogatásával, Pozsgai Zsolt rendezésében így különleges
helyszíneken, szimbolikus jelentőségű községek protestáns templomfalai között láthatják a
nézők a történelmi drámát Kökényessy Ági főszereplésével.
Az előadássorozat 2016. július 28-i ünnepélyes nyitóállomása az első teljes fordítású
magyar Bibliának emléket állítva Vizsoly volt. A július 29-én induló hétvégén Tokajban,
Erdőbényén és Tiszaszentmártonon látogathat el a közönség az előadásra. Augusztustól
pedig 2017 év végéig a Kárpát-medence számos pontján mutatják be a közönségnek, így
például Palócföldön, Tolnában, vagy az Ormánság templomaiban.
További
információ
az
előadássorozat
állomásairól
itt
érhető
el:
http://reformacio2017.hu/site/index.php/2016/07/27/holnap-kezdodik-vizsolyban-a-falujaro-re
formacioi-szinhaz-programsorozat/

Árva Bethlen Kata - információk
Író: Kocsis István
Szereplők: Kökényessy Ágnes és Incze Máté
Rendező: Pozsgai Zsolt
Történelmi háttér:
Bethlen Kata (Árva, /1700-1759/) 1700-ban született Bonyhán a vármegye főispánjának negyedik
gyermekeként. A harminckét éves korára másodszor is megözvegyült asszony két házasságából
származó hat gyermeke közül négy meghalt, kettőt pedig, akik katolikus neveltetésben nőttek fel,
rokonai erőszakkal vettek el. Csapás csapás után érte s ezért írta nevét át Árva Bethlen Katára. A
család nélkül maradt asszony két legfontosabb támasza a hit és az írás volt. Még életében megjelent
imádságoskönyve, a „Védelmező erős pais”.
Bőkezűen támogatta az erdélyi református egyházközségeket és iskolákat. Otthona valóságos
szellemi központja volt az akkori Erdélynek: folyamatosan kezdeményezte, támogatta új könyvek
kiadását, valamint ismert volt könyvadományozói és gyógyítói tevékenységéről is, Bethlen Kata
1759. július 29-én halt meg Fogarason, sírköve az ottani református templomban található.

