
Mindig nagy örömmel hallga-
tom a Bartók Rádiót, s a hét-
fői napon már igazi különleges-
ségre leltem: 125 éve született 
Lajtha László zeneszerző. Lajtha 
– Bartók és Kodály mellett  a hu-
szadik század emblematikus 
magyar komponistája és folk-
lórgyűjtője volt. Elévülhetetlen 
érdeme, hogy Széki gyűjtése a 
táncházmozgalom egyik alapja 
lett (Bartók Rádió, 20.00).

A Hagyományok Háza hosz-
szú évek óta együttműködik a 
közmédiával, s számos műsort 
készít. A koránkelőknek aján-
lom a Hajnali népzenei össze-
állítást, amit két éven keresztül 
én is szerkesztettem. A félórá-
ban olyan eredeti, hiteles nép-
zenészek szólalnak meg, akik 
már nincsenek ugyan köztünk, 
de művészetük – a rádiónak is 
köszönhetően – tovább él (kedd, 
Kossuth Rádió, 5.03).

Felhívom figyelmüket a Bartók 
Rádióban délben sugárzott nép-

zenei műsorokra. Ezek nemcsak 
a tudásunkat bővítik, hanem egy-
ben a szívünket is melengetik. 
Szerdán a szászcsávási zené-
szeket hallhatjuk. Most éppen 
román népzenét játszanak, de ez 
ne tévesszen meg senkit: e dalla-
mokhoz nekünk is legalább any-
nyi közünk van, mint a román-
ságnak (13.05).

A Kossuth Rádió régóta sugá-
rozza a Határok nélkül magazint. 
Már akkor hallhattuk, amikor a 
kulturális nemzetegyesítés még 

gondolati csírájában sem léte-
zett a magyar közéletben. A mű-
sor szinte sebészi látleletet mu-
tat a Kárpát-medencei magyar-
ság politikai és kulturális harca-
iról (csütörtök, 19.30).

Nemeskürty István nevét nagy-
apám ajánlotta a figyelmembe, ő 
ugyanis a Don-kanyarban esett 
fogságba, s csupán 1948-ban tér-
hetett haza. Az író-irodalmár pó-
tolhatatlan műveket helyezett a 
nemzet asztalára, ezúttal A ma-
gyar irodalom képes története 
műsorban találkozhatunk élet-
művével (péntek, M3, 1.05).

Éri Péter, a Muzsikás együt-
tes meghatározó személyisége 
régóta végzi komoly rádiós mun-
káját. A Népzene határok nélkül 
az ő szellemi terméke, s nagyon 
sok okos gondolatot, élménysze-
rű előadást osztott meg az eddi-
gi műsorokban is a hallgatókkal 
(szombat, 21.06).

Idén emlékezünk meg Kodály 
Zoltán halálának ötvenedik év-
fordulójáról. Akit érdekel a nagy 
magyar zeneszerző pályája és 
személyisége, annak felhívom a 
figyelmét vasárnap a Lexikon-
Kodály adására az M5 csator-
nán (18.05).

Kelemen László heti ajánlója
MTVA-műsorkínálat
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A Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem a What’s the Secret című an-
gol nyelvű pódiumbeszélgetés 
házigazdája lesz március 17-én 
18 órától, amelynek meghívottjai 
a New Yorkból érkező Röhrig Gé-
za és a kolozsvári Molnár Leven-
te, a Saul fia című film szereplői. 
A Saul fia a cannes-i filmfeszti-
vál nagydíját szerezte meg 2015-
ben, majd – számos más fontos 
nemzetközi jelölés és díj mellett 
– elnyerte a legjobb idegen nyel-
vű filmnek megítélt Oscar-díjat, 
majd a legjobb idegen nyelvű fil-
mért járó Golden Globe-díjat is. 

Röhrig Géza a legjobb férfi fősze-
replő kategóriában többek között 
a legjobb férfi főszereplőnek ki-
osztott Magyar Filmkritikusok-
díjat vehette át.

Az angol nyelven zajló, a ro-
mán és idegen nyelvű hallgató-
ság számára is nyitott pódiumbe-
szélgetésen a jeles színészekkel 
Visky András író, a BBTE Szín-
ház és Televízió Karának tanára, 
Berszán István író, a Magyar Iro-
dalomtudományi Intézet tanára 
és Mihaela Ursa író, az Összeha-
sonlító Irodalomtudományi Inté-
zet tanára beszélget.

Az előző évek hagyománya sze-
rint a bábszínházi világnap reg-
gelén, azaz március 21-én, ked-
den a nagyváradi Lilliput Társu-
lat bábszínészei ismét ellátogat-
nak egy-egy óvodába mesét ol-
vasni, előadni a gyerekeknek. 
Emellett délutáni programot is 

szerveznek, melyre 17 órától fő-
ként családokat várnak. A reper-
toáron lévő Moha és Páfrány című 
előadás bábjaival együtt kiköltöz-
nek a nagyváradi várba, ahol kö-
tetlen játék és utcazenélés, illet-
ve kézműves foglalkozás várja a 
gyerekeket.

Pódiumbeszélgetés Röhrig Gézával

Bábszínházi világnap a Lilliput TársulattalElőadás-búcsúztató
Nagyváradon

Gyermekmegőrző bábszínház Kolozsváron

Molière Temesváron

Jövő heti lapszámunkból 

Négy oldalon jelentkezik a Gazdaszem-
mel című mezőgazdasági mellékle-
tünk, amelyben interjú olvasható Tóth 
Katalinnal, a budapesti Földművelés-
ügyi Minisztérium nemzetközi kapcso-
latokért felelős helyettes államtitkárá-
val (képünkön). A magyarországi politi-
kus elsősorban a Kárpát-medencei ma-
gyar–magyar gazdakapcsolatokról, a magyar kormány határon 
túli agrártámogatásáról és a gazdaszervezetek közötti szorosabb 
együttműködésről beszél a lap munkatársának.

Kelemen László népzenész, zeneszerző a Hagyományok 
Háza főigazgatója a Fölszállott a páva című népzene- és 
néptáncvetélkedő egyik megálmodója. Fontos feladatának 
tartja, hogy a Kárpát-medencében az élő és újraélhető nép-
művészetre irányítsa a figyelmet.

Légy jó mindhalálig!

SOMOGYI BOTOND

Tordáról, Zilahról, Marosvásárhelyről, de 
még Székelyföld távolabbi részeiről, például 
Gyergyóalfaluból is jöttek a kolozsvári magyar 
színház idei legsikeresebb darabját megnézni. Januárban már nem 
lehetett jegyeket kapni a márciusi előadásokra, februárban pedig az 
áprilisi darabokra is elfogytak a jegyek elővételben, holott az időpon-
tokat még nem is tették közzé. Nos ennyire szeretik a nézők a Bé-
res László által rendezett Légy jó mindhalálig! című musicalt. A kettős 
szereposztásnak köszönhetően sokan többször is megnézik az elő-
adást. Közéjük tartozom én is. És nemcsak azért, mert a gyerekem is 
játszik benne, hanem azért, mert a rendezés ötletes, a koreográfia ér-
dekes, a zene fülbemászó, a szöveg tanulságos, a színészek és a gye-
rekszereplők kiválóak, a darab mondanivalója pedig minden korosz-
tály számára elgondolkodtató.
Aki teheti, és sikerül valamilyen módon jegyet szereznie az egyik elő-
adásra, ne hagyja ki, mert életre szóló élménnyel lesz gazdagabb!

Márciusban újra gyermekmegőr-
zőt szervez a kolozsvári színház. 
Ezúttal a március 16-án csütörtö-
kön 18 órától műsorra tűzött Ka-
lucsni című előadásra várják a 
kisgyerekes családokat. Az ese-
mény különlegessége, hogy az 
előadás ideje alatt a gyermekek a 
kolozsvári Puck Bábszínház Mi-
cimackó című előadásán vehet-
nek részt a kolozsvári színház 
próbatermében. 18 órától Sza-
bó Kinga játszóházvezető tart az 
előadásra hangoló foglalkozást, 
lesz játék és énektanulás is, majd 
ezt követően 19 órától Róbert Gi-
da vezeti a gyermekeket a Száz-
holdas Pagonyba. A Kovács Ildi-
kó által rendezett előadás öt tör-

ténetet jelenít meg a meseregény-
ből, amelyek tematikailag főként 
az állatok hibáiról, figyelmetlen-
ségéről szólnak, avagy a nehe-
zebb helyzetekben a barátok köl-
csönös segítségnyújtását bontják 
ki. Az előadás fontos alakja, a tör-
ténetek külső és belső alakítója, 
egyféle jószívű ceremóniameste-
re Róbert Gida, aki egyben inte-
raktívvá teszi a játékot. 

Az előadást Kovács Ildikó dra-
matizálta és rendezte. Rendező-
asszisztens György László, lát-
ványtervező Botár Edit, Valen-
tin Codoiu, zeneszerző Vermesy 
Péter. Szereplők: Giriti Réka, 
Pünkösti Laura, Lanstyák Ildikó, 
Kötő Áron, Urmánczi Jenő.

Március 22-én szerdán 19 órától 
láthatja ismét a közönség Molière 
A Versailles-i rögtönzés, avagy 
a majmos ház című darabját a 
Csiky Gergely Állami Magyar 
Színházban. Az 1663-ban kelet-
kezett mű Molière korának elő-
adó művészetét, a deklamált szö-

vegmondást, az életidegen ka-
raktereket, a mindennapi embe-
rek realitásával semmiféle kap-
csolatot nem mutató színházat 
bírálja. A francia vígjáték-iroda-
lom kanonizált szövegét Sényi 
Fanni magyarországi dramaturg 
a rendezővel közösen dolgozta át.

Kézdivásárhelyen
a soproni színház
A kézdivásárhelyi Városi Szín-
ház szervezésében március 23-
án 19 órától a Gábor Áron bér-
leteseknek és március 24-én 19 
órától a Toldi-bérleteseknek lesz 
látható a soproni teátrum Őszi 
szonáta című színpadi játéka 
a Vigadó Művelődési Ház szín-
padán. Ingmar Bergman klasz-
szikus művéből széles össze-
fogással készült a koproduk-
ció, amelynek partnerei a Sop-
roni Petőfi Színház, a Zentai Ma-
gyar Kamaraszínház, a mikházi 
Széllyes Sándor Csűrszínház és 
a Forrás Színház.

Kovásznai 
kulturális ajánló
Március 19-én vasárnap 9–16 óra 
között Kovásznán a SuperCOOP 
előtti parkolóban a polgármeste-
ri hivatal hagyományos termék-
vásárt szervez. Helyi termelők és 
hagyományos termékek készí-
tői jelentkezhetnek Gecse Imre 
programfelelősnél a 0722-223972-
es telefonszámon.

Március 22-én szerdán 19 órai 
kezdettel a művelődési központ-
ban a kézdivásárhelyi városi 
színház bemutatja Ray Cooney 
Ketten a neten című előadását. 
Jegyek elővételben a művelődé-
si ház jegyirodájában kaphatók.

Utolsó előadását láthatja a kö-
zönség a Szigligeti Társulat által 
2014/2015-ös évadban bemutatott 
A mi osztályunk című produkció-
nak. Az Anca Bradu által rende-
zett fesztiváldíjas előadás már-
cius 18-án 19 órától látható utol-
jára a Szigligeti Színház nagy-
színpadán. A mi osztályunk a hu-
szadik század tragédiáit emberi 
léptékben, személyes története-
ken keresztül meséli el: Tadeusz 
Slobodzianek lengyel szerző drá-
máját a 2009-es ősbemutatót kö-
vetően a világ legfontosabb szín-
házaiban tűzték műsorra.




