
NÉVNAP: Lúcia. Luca. Utóbbi a 
latin Lucia név régi magyar alakja. 
Jelentése: hajnalhasadáskor szüle-
tett. • Otília. Német eredetû név, 
jelentése öröklött vagyon. 
 ÉVFORDULÓK: December 13-
án született: 1521. V. Sixtus ró-
mai pápa. • 1797. Heinrich Heine 
német lírikus, író és publicista. • 
1816. Werner Siemens német mér-
nök, vállalatalapító. • December 
13-án halt meg: 1466. Donatello 
olasz szobrász. • 1641. Szent Fran-
ciska (Chantal) francia rendfõnök, 
rendalapító. • 1820. Széchényi Fe-
renc gróf fõispán, helyettes ország-
bíró, a magyar nemzeti könyvtár 
alapítója. • 1895. Jedlik Ányos Ist-
ván természettudós és feltaláló, 
akadémikus. • 1926. Stróbl Alajos 
szobrászmûvész. 

A NAP IDÉZETE
 Senki sem annyira őrült, hogy 
ne találna egy még őrültebbet, aki 
megérti őt. 

Heinrich Heine
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A SZAKMA KIVÁLÓSÁGAI 
TALÁLKOZNAK a ZeneSzó 
decemberi rendezvényén, de-
cember 14-én, szerdán délután 
6 órától a Györkös Mányi Al-
bert Emlékházban (Majális/
Republicii utca 5. szám). Az est 
meghívottja az erdélyi magyar 
zeneélet doyenje, Csíky Boldi-
zsár zeneszerző, akivel Németh 
G. István muzikológus, a buda-
pesti Zenetudományi Intézet 
munkatársa beszélget. Közre-
működik Molnár Mária mezzo-
szoprán és Csíky Oana zongo-
raművész.

A TRANSILVAN KVAR-
TETT kamarakoncertjére vár-
ják az érdeklődőket december 
14-én, szerdán este 7 órától a 
Művészeti Múzeum (Bánffy-
palota, Főtér/Piaţa Unirii 30. 
szám) Tonitza termében. Mű-
soron: Haydn-, Beethoven- és 
Sosztakovics-művek.

KIRÁLY ZOLTÁN KÖLTŐ-
VEL, MŰFORDÍTÓVAL, a Séta-
tér Kulturális Egyesület elnöké-
vel beszélget Karácsonyi Zsolt, 
az Erdélyi Magyar Írók Ligájá-
nak (E-MIL) elnöke, a Helikon 
folyóirat főszerkesztője decem-
ber 14-én, szerdán este 7 órától 
Bukarestben, a Balassi Intézet – 
Bukaresti Magyar Intézet és az 
E-MIL együttműködésében zaj-
ló E-MIL-estek keretében. Hely-
szín: a Balassi Intézet székháza 
(Gina Patrichi utca 8. szám), a 
belépés ingyenes.

PARFÜM… GYŰJTEMÉ-
NYES (Parfum... de colecţie) 
címmel nyílik kiállítás decem-
ber 14-én, szerdán délután 6 
órakor a Művészeti Múzeum-
ban (Bánffy-palota, Főtér/Piaţa 
Unirii 30. szám), az Artmark 
Galéria, az intézmény és a 
Polaris Alapítvány együttmű-
ködésében. Az egybegyűlteket 
Lucian Nastasă-Kovács múze-
umigazgató, Adina Renţea, az 
Artmark vezetője, Ioan Sbârciu, 
a Képzőművészeti és Forma-
tervezői Egyetem szenátusá-
nak elnöke és Cristina Petruţ, 
a Polaris alelnöke köszönti. A 
tárlat 2017. március 5-ig tekint-
hető meg, szerdától vasárnapig 
10 és 17 óra között.

Ők nyerték 
a Mozart Elő-
adóversenyt
Díjazták a 26. Mozart Feszti-
vál keretében megrendezett 23. 
előadóverseny legjobbjait va-
sárnap este a Gheorghe Dima 
Zeneakadémia stúdiótermében. 
Amint arról már beszámol-
tunk, idén zongoratriók számá-
ra hirdették meg a versenyt. A 
nemzetközi zsűri tagjai voltak: 
a kolozsvári származású, ám je-
lenleg a párizsi konzervatóri-
umban oktató Diana Ligeti, 
Csendes László (Bukaresti Ze-
neművészeti Egyetem) Sorin 
Dogariu (Temesvári Nyugati 
Egye tem), Horváth Edit  (Gheor-
ghe Dima Zeneakadémia), Nico-
lae Făgărăşan (Sigismund Todu-
ţă Zenei Főgimnázium).

Első díjat (összesen 6000 lej) 
kapott Sonia Vulturar (hegedű), 
Daniel Demian (cselló), Bogdan 
Bohuş (zongora); második dí-
jat (összesen 4500 lej) nyert Paul 
Moldovan (hegedű), Jakabffy Kris-
tóf (cselló) és Luca Pulbere (zon-
gora); harmadik díjban részesült 
(összesen 3000 lej) Dan-Iulian 
Druţac (hegedű), Constantin 
Borodin (cselló) és Marcel Lazăr 
(zongora). A díjazottak a pénzju-
talom mellett a Bärenreiter Zene-
műkiadó által kiadott megjelen-
tetett Mozart-zongoratriókat kap-
tak – tudtuk meg a zeneakadé-
mia szóvivője, Cristina Pascu által 
küldött közleményből.

Kabai Lóránté 
a FISZ díja
Kabai Lóránt költő, szerkesz-
tő, irodalomszervező kapja a Fi-
atal Írók Szövetsége (FISZ) által 
frissen létrehozott Csáth Géza-
díjat december 15-én, csütörtö-
kön Budapesten. Az elismerés-
sel az irodalmi szervezet a ma-
gyarországi díjazási rendszer és 
kulturális élet problémáira is 
szeretné felhívni a figyelmet.

A FISZ közleménye szerint a 
kizárólag adományokból alapí-
tott elismerés mellé „egy fél disz-
nót kap Kabai Lóránt, a Balassa 
János utca 6. számnál, a Neuro-
lógiai Klinika előtt, konkrétan 
tehát ott, ahol Csáth Géza agyát 
eltemették”. A „hasított disznót” 
a díjazottnak saját vállán kell el-
cipelnie a közeli Gólyába, ahol a 
FISZ éves közgyűlést tart.

A Csáth Géza-díj alapításá-
nak ötlete Zoran Gaši macedó-
niai születésű, albán szárma-
zású, szerbiai költőtől és kép-
zőművésztől származik. Az új-
vidéki Új Symposion folyóirat 
alkotóival jó kapcsolatot ápoló 
Gaši még a nyolcvanas években 
állt elő a kiemelkedő avantgárd 
alkotóknak szánt díj ötleté-
vel, amely jól illeszkedik Csáth 
Géza irodalmi munkásságához 
és mítoszához – írják.

Hozzáteszik: a Csáth Géza-
díj aktualitását a magyarorszá-
gi kulturális életben érzékelhe-
tő eltolódás, a magánmecenatúra 
hiánya adja, ennek megfelelően 
az elismerést magánszemélyek, 
az adott év kuratóriumának tag-
jai finanszírozzák. A kuratórium 
tagjai a FISZ visegrádi táborának 
nulladik napi mindenkori részt-
vevői. A díjátadót követő köz-
gyűlésen választják meg a szer-
vezet új elnökségét és elnökét is, 
a tisztségek betöltésére október-
ben írt ki pályázatot a szervezet.

Az adventi időszakra jellemző, 
várakozással teli jó hangulat-
ban telt el a Romániai Magyar 
Dalosszövetség (RMD) és az Er-
délyi Magyar Közművelődési 
Egyesület (EMKE) által szerve-
zett karácsonyváró hangverseny 
szombaton délután a Báthory-lí-
ceum dísztermében, ahol közel 
300 gyerek – öt iskolai énekkar 
és a szilágysomlyói Szederinda 
citeraegyüttes – lépett fel. 

Tóth-Guttman Emese, a 
RMD elnöke bevezetőjében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az ad-
venti gyermekkoncert célja az 
egymás éneklésében való gyö-
nyörködés. Szilágyi Judit, a Bá-
thory-líceum igazgatóhelyet-
tese kifejtette: advent idején 
még erősebb a láthatatlan irán-
ti vágy, és ennek megnyilatko-

zására a legalkalmasabb a zene. 
Kovács Sándor római katolikus 
főesperes a karácsony lényegét 
abban látta, hogy szívünkbe be-
fogadjuk a gyermek Jézust, sze-
retettel közelítünk Istenhez és 
emberhez, továbbá elismerjük, 
hogy mindannyian Isten gyer-
mekei vagyunk.

A karácsonyváró hangver-
senyen fellépett: a Báthory-lí-
ceum 1–4. osztályainak kóru-
sa (karnagy: Kovács Dalma), a 
Tálentum Református Iskola 
kisiskolásainak kórusa (Szabó-
Kostyák Júlia), a Báthory-líce-
um 5–6. osztályainak kórusa 
(Nagy Zsuzsa), a szilágysomlyói 
Szederinda citeraegyüttes (mű-
vészeti vezető: Kovács Csaba), 
a Kolozsvári Református Kol-
légium gyermekkara (Gergely 
Zoltán) és a Báthory-líceum 
vegyeskara (Potyó István).

Évről évre örömmel veszem 
tudomásul, hogy a mostani ha-
mupipőke-körülmények között 
a zenetanároknak sikerül elfo-
gadható produkciót színpad-
ra vinni. Persze becsúszik egy-
egy kis hiba, hamis hang, bi-
zonytalanság, de ezek nem ront-
ják a színvonalat és a hangula-
tot. Nem szabad elfelejteni: a 
gyerekhangversenyek rengeteg 
munkát jelentenek a zenetaná-
rok és a gyerekek számára egy-
aránt. Jónak  tartom azt is, hogy 
ezeken az alkalmakon a magán-
úton hangszert tanuló gyerekek 
is játszanak. 

A gyerekek ártatlansága, 
igyekezete és tiszta tekintete 
most is ünnepi hangulatot te-
remtett, amire nagyon szüksé-
günk van nekünk, a mindenna-
pi hajszában megfáradt felnőt-
teknek is.

Dallal, zenével vártuk a karácsonyt

A Báthory-líceum elemistáinak kórusa és Kovács Dalma karnagy

NAGY-HINTÓS DIANA

Emlékszilánkok címmel 
nyílt kiállítás Pina Bausch tán-
cos-koreográfus társulatának 
történetéből tegnap Budapes-
ten, az Országos Színháztör-
téneti Múzeum és Intézetben 
(OSZMI). A Dokumentumok a 
Tanztheater Wuppertal – Pina 
Bausch történetéből alcímű tár-
lat március 5-ig látogatható.

Pina Bausch a 20. század 
táncművészetének egyik legna-
gyobb hatású  alkotója, akinek 
műhelye, a Wuppertali Tánc-
színház négy évtizede a világ 
meghatározó színházművészeti 
formációja.

A 2009-ben váratlanul el-
hunyt német koreográfus, aki 
táncművészként is legendává 
lett még életében, monumentá-
lis, de tragikusan megszakadt 
életművet hagyott hátra. Műve-

Kiállítás nyílt Pina Bausch 
társulatának történetéből

it, lényét a társművészetek ki-
válóságai figyelték odaadással. 
Pina Bausch dolgozott Federico 
Fellinivel, Pedro Almodóvarral 
és Wim Wenders-szel, elkötele-
zett hívei között olyan nagysze-
rű magyar írókat találunk, mint 
Esterházy Péter, Nádas Péter és 
Forgách András – olvasható az 
OSZMI MTI-hez eljuttatott köz-
leményében.

Egy évvel ezelőtt az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és In-
tézet gazdag adományt kapott a 
Tanztheater Wuppertal – Pina 
Bauschtól, amelyben az egész 
életművet reprezentáló, Magyar-
országon páratlan plakátgyűjte-
mény, albumok, előadás-felvéte-
lek érkeztek a Táncarchívumba. 
A kiállításon válogatást mutat-
nak be az ajándék anyagából, 
amit Papp Dezső (1927–2008) fo-

tóművésznek a társulat első két, 
budapesti vendégjátékán készült 
felvételei egészítenek ki.

A kamaratárlaton válogatás 
látható az együttes 1999-es ma-
gyarországi tanulmányútjának 
eddig még soha ki nem állított 
dokumentumaiból és az OSZMI 
gyűjteményében található más 
relikviákból. „Emlékszilánkok 
– a Magyarországhoz, a magya-
rokhoz ezer szállal kötődő tánc-
géniusz életművéből felvillanó 
töredékek, a munkásságát mél-
tató szövegrészletek egy párat-
lan életműbe engednek betekin-
tést” – írják a kiállításról.

A szövegeket és a kiállítás 
anyagát az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet 
Táncarchívumának gyűjtemé-
nyéből Halász Tamás és Varga 
Andrea válogatta.

A THOREAU UNOKAÖCCSE (Nepotu’ lui 
Thoreau) nevű irodalmi kör öt, egyenként 600 lej 
értékű díjat ad át olyan fiatal romániai alkotók-
nak (felső korhatár: 40 év), akik 2016-ban kötet-
tel jelentkeztek. A díjátadót december 14-én, szer-
dán este 7 órától tartják az Insomnia kávéházban 
(Egyetem/Universităţii utca 2. szám). A kör házi-
gazdáiból és tagjaiból álló zsűri – François Bréda, 
Ştefan Manasia, Szántai János, Alex Goldiş és 
Ovio Olaru – a következő kategóriákban ítéli oda 
az elismeréseket: román nyelvű verseskötet, ro-
mán nyelvű prózakötet, román nyelvű debütkötet, 
magyar nyelvű verseskötet, illetve fordításkötet.

CORINA ŞUTEU KULTURÁLIS MINISZTERT, 
valamint Adina Cezar és Simona Deaconescu kore-
ográfusokat is díjazták hétvégén, a Bukaresti Nem-
zeti Táncközpont gáláján. A táncos és zenei mozza-
natok mellett rövid koreográfia-leckékkel is színesí-
tett eseményen a táncközpont új székhelyét (Omnia 
terem) bemutató videós anyagokat is levetítettek. 
Az est folyamán kitüntették Simona Deaconescut, 
a Bukaresti Nemzetközi Táncfilm Fesztivál igazga-
tóját, Miki Braniştét, a kolozsvári Temps d’Images 
igazgatóját, Cornel Frantzot, a táncközpont admi-
nisztrátorát, továbbá Maria Baroncea, Brynjar Åbel 
Bandlien és Rui Catalão koreográfusokat.


