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Több zenei évfordulóról és a reformációról is megemlékeztek a tegnap zárult Csíkszeredai Régizene-fesztiválon

A régizene mindig képes megújulni

Reneszánsz táncházzal zá-
rult tegnap a Csíkszeredai 
Régizene-fesztivál, amely-

re nyolc országból tizennégy 
együttes, illetve öt egyéni elő-
adó érkezett, hogy huszonkét 
koncert keretében szólaltas-
sa meg a régizenét kilenc na-
pon keresztül. Vasárnap délelőtt 
a szentmisék és istentisztele-
tek után a csíkszeredai temp-
lomokban léptek fel az együt-
tesek, majd a Musica Historica 
koncertjén a reformáció korának 
magyarországi zenéjét ismer-
hette meg a közönség. Ezt köve-
tően pedig az olasz reneszánsz 
ünnepségek zenéjébe és tán-
cába nyerhettek betekintést az 
érdeklődők az olaszországi La 
Rossignol együttesnek köszön-
hetően. „Amit elterveztünk, az 
összejött. Nagyon jó együttesek 
léptek színpadra, magas színvo-
nalú koncerteket adtak, jó han-
gulatot és jókedvet teremtettek, 
a nagyszámú közönség pedig él-
vezte az előadásokat – ennél töb-
bet szervező nem is kívánhat. Az 
együttesek is elégedettek vol-
tak, azt mondták, hogy nagyon 
szeretnek itt lenni Csíkszeredá-
ban, és szívesen jönnek máskor 
is” – mondta el lapcsaládunknak 
Filip Ignác Csaba, a fesztivál mű-
vészeti vezetője. Hozzátette, a 
régizene mindig képes megújul-
ni, új mondanivalóval és új élmé-
nyekkel szolgálni, ez a rendez-

vény pedig nyomot hagyott a vá-
ros életében.

 Telt házas koncertek                   

Népes közönség előtt léptett fel a 
Barokk Fesztiválzenekar péntek 
este a Szent Ágoston-templomban. 
„Nagyon magas kulturális színvo-
nalra vall, hogy Csíkszeredában 
egy komolyzenei előadásra ekko-
ra közönség gyűl össze” – mutatott 
rá a művészeti vezető. Szomba-
ton az olaszországi Ensemble Les 
Nations és a magyarországi, hol-
landiai és németországi tagokból 
álló Ensemle Cantilene koncerte-
zett. Ez utóbbi alapítója, Anneke 
Boeke elmondta, a hasonló jelle-
gű európai rendezvények között 
is ritka jelenség, hogy ide a szülők 
gyerekekkel érkeznek, és ez egy 
nagy kincs, amire oda kell figyel-
ni. Hozzátette, őket nem zavarják 
a gyerekek, számukra nagy öröm, 
ha minden generáció hallgat ko-
molyzenét, illetve egy előadó szá-
mára a gyereksírásnál zavaróbb, 
ha egy mobiltelefon hangja szólal 
meg koncert közben.

Gyermekközpontú programok

A fesztivál szervezői – a Hargi-
ta Megyei Tanács, Hargita Me-
gyei Kulturális Központ, Cultura 
Nostra Egyesület, társszervező 
Csíkszereda polgármesteri hiva-
tala – az elmúlt évekhez hasonló-

an idén is megszólították a gyere-
keket. Szombaton a Mikó-vár ud-
varán reneszánsz gyereknapot 
tartottak, ahol kézműves foglalko-
zásokon és reneszánsz játékokon 
vehettek részt a kicsik a Pörgety-
tyű Játszóház, a Talentum Játszó-
ház és az Arany Griff Rend köz-
reműködésével. A foglalkozások 
mellett nagy élményt nyújtott a lá-
togatóknak, hogy magukra ölthet-
ték a lovagi felszerelések különbö-
ző darabjait, a teljes „harci dísz-
be” való beöltözésre viszont nem 
sokan vállalkoztak, mert egy ti-
zenötödik századi lovag harci fel-
szerelése negyvenöt kilogrammot 
nyomott.

Évfordulókhoz köthető koncertek

A fesztivál idején több évfordu-
lóról is megemlékeztek: a refor-
máció ötszázadik évéről, Claudio 
Monteverdi születésének a négy-
százötvenedik, Georg Philip 
Telemann halálának a kétszázöt-
venedik évfordulójáról és Kájoni 
János halálának a háromszázhar-
mincadik évfordulójáról. A ren-
dezvénysorozat egy saját évfor-
dulót is ünnepelt: tíz évvel ez-
előtt szervezték meg először a 
Régizenei Nyári Egyetemet, amely 
ezúttal a fesztivállal egy időben 
zajlott 85 diák részvételével. Több 
hozadéka is van az országban 

egyedülálló nyári egyetemnek, hi-
szen a hangszertanulás, reperto-
árbővítés, stílusismeret mellett az 
egymással való zenélésre és a kö-
zönség előtti megmutatkozásra is 
nagy hangsúlyt fektetnek a szer-
vezők. Filip Ignác Csaba szerint 
sokatmondó, hogy a Barokk Fesz-
tiválzenekar tagjainak nagy része 
csíkszeredai zenész. „Itt van egy 
erős mag, és hogy csíkszeredai 
zenészekből össze lehet állítani 
egy zenekart, annak az a hozadé-
ka, hogy tíz évvel ezelőtt beindult 
ez a nyári egyetem” – mutatott rá a 
művészeti vezető.

PÉTER BEÁTA

Feledhetetlen zenei élményt kínált kilenc napon 

keresztül, a tegnap zárult Csíkszeredai Régize-

ne-fesztivál, amely számos érdeklődőt vonzott a 

koncertek helyszínére.

A régizene vonzáskörében. A Barokk Fesztiválzenekar a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban lépett fel 

A nagyváradi várban is kiállí-
taná a Seuso-kincs néven is-
mert, késő római ezüstkészle-
tet az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) Bihar megyei szerve-
zete. Csomortányi István, a po-
litikai alakulat Bihar megyei 
elnöke pénteki sajtótájékozta-
tóján jelentette be, hogy ez ügy-
ben már meg is kereste a ma-
gyar kormány illetékes intéz-
ményeit.

Az EMNP Bihar megyei elnö-
ke a Zatykó Gyula országos al-
elnökkel közösen tartott sajtó-
tájékoztatón elmondta: a poli-
tikai alakulat meg akarja adni 
a nagyváradiaknak is a lehető-
séget, hogy láthassák az újabb 
hét darab visszaszerzése ré-
vén nemrég teljessé vált Seuso-
kincset. A díszes ezüst étkezé-
si tárgyegyüttes (kancsók, tá-
lak, kézmosó készlet, illatsze-
res doboz) – mely tulajdonosá-
ról, egy gazdag római polgár-
ról, valószínűleg a római had-
sereg magas rangú tisztjéről 
kapta nevét –, augusztus végé-
ig az Országházban tekinthető 
meg a nagyközönség számára.

Csomortányi rámutatott, mi-
vel a leletegyüttes egyaránt 
képviseli a magyar és a római 
kultúrát, összekötő kapocs le-
het a magyarok és románok 
számára. Úgy vélte, az érté-
kes leletegyüttest a váradi vár 

múzeumában lehetne kiállíta-
ni, mely szerinte alkalmasabb 
helyszín, mint a Körösvidéki 
Múzeum még berendezés alatt 
álló új székhelye. Ráadásul, a 
kiállítás jelentősége révén tu-
ristákat is vonzana a nemrég 
felújított középkori várba, mu-
tatott rá az EMNP-s politikus. 
Kifejtette, bár a kiállítás spe-
ciális biztonsági és szervezé-
si intézkedéseket igényel, op-
timisták a megvalósítását ille-
tően, és a tárlat ötletéről már 
Angela Lupşeával, a vár mene-
dzserével is beszéltek.

Csomortányi István arról is 
beszámolt, hogy a nagyvára-
di kiállítás megvalósulásáig 
az EMNP buszos kirándulást 
szervez azok számára, akik 
Budapesten, az Országház-
ban tekintenék meg a Seuso-
kincset. A 75 lejes viteldíj el-
lenében a jelentkezőknek tár-
latvezetést is biztosítanak, a 
részleteket a későbbiekben 
közlik.

Orbán Viktor miniszterelnök 
szerdán jelentette be Budapes-
ten, hogy a magyar kormány 
kötelességét teljesítve vissza-
szerezte a Seuso-kincsek pá-
ratlan fontosságú, felbecsül-
hetetlen leletegyüttesének 
második hét darabját. Kifej-
tette: a kormány álláspontja, 
hogy a felbecsülhetetlen ér-

tékű nemzeti kincseinknek, a 
„családi ezüstnek” Magyaror-
szágon van a helye. A Seuso-
kincseket szombattól a Par-
lamentben kiállítva láthatja a 
nagyközönség, naponta 12 és 
18 óra között, augusztus végé-
ig. Ezt követően országjárás-
ra indulnak, végül a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerülnek 
a műtárgyak.

Az EMNP által felvetett kul-
turális együttműködésre van 
már példa Magyarország és 
Románia között, jelenleg Ősi 
arany- és ezüstkincsek Ro-
mániából címmel a debrece-
ni Déri Múzeumban tekinthe-
tő meg egy nagyszabású kiállí-
tás, amely harmincegy románi-
ai közgyűjtemény 1065 műtár-
gyát vonultatja fel a bukaresti 
Román Nemzeti Történeti Mú-
zeum szervezésében. A tárlat 
a mai Románia területén a 19–
20. században előkerült arany- 
és ezüstkincsekből nyújt nagy-
szabású válogatást, a műtár-
gyak zömét eddig soha nem lát-
hatta a nagyközönség. A műtár-
gyakat speciális biztonsági in-
tézkedések mellett szállították 
a cívis városba, és a Déri Mú-
zeum Zoltai-termében, galéri-
ájában és kupolatermében te-
kinthetők meg október 15-éig.

PAP MELINDA

Nagyváradon is bemutatnák a Seuso-kincset Pályázat által támogatnák 
a külhoni magyar kultúrát
Meghívásos pályázatokat hirdet 
irodalmi karaván és művésze-
ti karaván elnevezéssel a külho-
ni magyar kultúra támogatására 
az emberi erőforrások miniszté-
riumának kultúráért felelős ál-
lamtitkársága. Az államtitkár-
ság szombati közleménye sze-
rint a tízmillió forint keretösz-
szegű pályázatok célja a nemze-
ti összetartozás és a határon túli, 
magyarok lakta régiók egymás 
közötti kapcsolatainak erősíté-
se, a külhoni magyar írószerve-
zetek, közművelődési intézmé-
nyek, egyesületek programjai-
nak bővítése. Célja továbbá a kul-
turális értékekhez való hozzá-
férés szempontjából hátrányos 
helyzetű területek, a határon tú-
li magyar irodalom, képző-, ipar- 
és fotóművészet, továbbá filmes 
műhelyek értékeinek megjelení-
tése, népszerűsítése, a kortárs 
irodalom és művészetek értékei-
nek széles rétegekhez történő el-
juttatása, valamint a határon tú-
li művészeti műhelyek megmu-
tatkozási lehetőségeinek bővíté-
se. Az irodalmi karaván határon 
túli magyar írócsoportok, irodal-
mi műhelyek felolvasó körútjai-
nak, irodalmi rendezvénysoro-
zatainak megszervezéséhez és 
lebonyolításához nyújt támoga-

tást. Pályázásra jogosult az Er-
délyi Magyar Írók Ligája, a Kár-
pátaljai Magyar Művelődési Inté-
zet, a Magyar Nemzetiségi Mű-
velődési Intézet (Lendva), a Szlo-
vákiai Magyar Írók Társasága és 
a Vajdasági Magyar Művelődé-
si Intézet. A művészeti karaván 
a határon túli magyar képző-, 
ipar- és fotóművészeti kiállítá-
sok, valamint filmszakmai prog-
ramok megszervezéséhez és le-
bonyolításához nyújt támogatást. 
Pályázat benyújtására jogosult 
az EMKE – Közép-Erdélyi Mű-
velődési Intézet, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrás-
központ, a Kovászna Megyei Mű-
velődési Központ, a beregszászi 
Pro Cultura Subcarpathica Egye-
sület, a lendvai Magyar Nemzeti-
ségi Művelődési Intézet, a Szlo-
vákiai Magyar Művelődési Inté-
zet, valamint a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet. Mindkét pá-
lyázaton 300 ezer és egymillió 
forint közötti összeget nyerhet-
nek el a pályázók. Az elbírálás-
kor előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, amelyek programjaik kö-
zül legalább egyet a szórvány-
magyarság által lakott térségek-
be terveznek.
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