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Arany János születésének 
200. évfordulója alkalmá-
ból 7–8. osztályosoknak 

szóló országos diákfesztivált 
indít az RMDSZ kulturális és 
társadalomszervezési főosztá-
lya a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége, az Erdé-
lyi Magyar Írók Ligája és a Ma-
gyar Közoktatás folyóirat köz-
reműködésével. A rendezvény 
célja megismerni és megismer-
tetni Arany életművét a diákok-
kal, a szervezők ötfős csapatok 
jelentkezését várják egy veze-
tő tanár jelenlétével. „A fesz-
tivál során szeretnénk kisza-
kítani Arany életművét az is-
kolai tankönyvek kötelező ol-
vasmányai közül, és beemelni 
a mába, hogy mindenki kedvé-
re ismerkedhessen vele. A diá-
kok úgy kerülhetnek közelebb 
az életműhöz, hogy kreatív mó-

don, szabadon átértelmezhe-
tik, személyre szabhatják azt 
fényképek, karikatúrák, vide-
ók és rövid írások révén” – nyi-
latkozta Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ kultúráért felelős ügy-
vezető alelnöke.

Az október és december kö-
zött zajló rendezvényre tíz me-
gyéből közel húsz csapatot vár-
nak a szervezők, ez megyén-
ként egy-egy városi és vidéki is-
kolára tagolódik, amely 100 di-
ákot és 20 vezető tanárt jelent 
– közölték a szervezők. A kul-
túráért felelős ügyvezető alel-
nök szerint a legfontosabb, hogy 
minél több általános iskolás di-
ákot megszólítsanak a rendez-
vény révén, ennek pedig a leg-
jobb módja az, hogy olyan kon-
textusba helyezik Arany mun-
kásságát, amely 200 év távlatá-
ból is igazi kortárssá teszi őt.

A három nagyobb egységből 
álló verseny általános kvízzel 
indul, ezt követi a csapatok kö-
zötti megmérettetés, végül a 
kolozsvári döntőn kreatív írás-
gyakorlatokra, workshopokra 
és kiállításokra is sor kerül, 
amelyeket egy öttagú szakmai 

zsűri értékel. Így az Arany-
feszten a diákok olyan ne-
ves kortárs költőkkel és írók-
kal is találkozhatnak, mint 
Demény Péter, Balázs Imre 
József, Márton Evelin, Lász-
ló Noémi és Kulcsár Árpád. Az 
Aranyfesztre való jelentkezési 

periódus még zajlik, a szerve-
zők október 15-ig várják az is-
kolák visszajelzéseit. Ezt kö-
vetően kerül sor a 48 órás kvíz 
kitöltésére, amit majd csopor-
tos kreatív feladatok követnek. 
Az interaktív vetélkedő záróak-
kordját maga az Aranyfeszt ké-
pezi, ahol a csapatok nemcsak 
a zsűritagokkal, hanem egy-
mással is megismerkedhetnek, 
hiszen egy laza hétvégét tölte-
nek majd Kolozsváron. Ez re-
mek lehetőség arra, hogy meg-
bizonyosodjanak afelől, hogy az 
irodalmi alakokkal nemcsak a 
tankönyvekben találkozhatnak, 
hanem lehet velük beszélgetni, 
közösen írni, bulizni.

„Az Aranyfeszt célja élő kap-
csolatot teremteni a diákok és 
az irodalom között, és ezt csak 
úgy tudjuk elérni, ha olyan fesz-
tivált szervezünk nekik, ahol jól 
érezhetik magukat. A zsűritag-
ok fiatalok, nyitottak, jó fejek, a 
diákok dolga a fesztivál nyújtot-
ta lehetőségek kihasználása és 
nem utolsósorban a bulizás. Ha 
most lennék iskolás, biztos be-
levágnék egy ilyen buliba” – nyi-
latkozta Molnár Beáta, a társa-
dalomszervezési főosztály re-
ferense.
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Kreatívan közelíti meg az országos diákfesztivál a kétszáz évvel ezelőtt született költő műveit

Igazi kortársunk, Arany János

Közel hozná a mai fiatalokhoz Arany János verseit a diákfesztivál 

A Bernarda Alba házát mutatják be SzatmáronJubilál a kolozsvári Tranzit Ház

Vágy és gyász börtöne. Erős képek, költőiség jellemzi a Sorin Militaru rendezte szatmári Lorca-előadást 

A Federico García Lorca Bernar-
da Alba háza című darabjából 
készült, Sorin Militaru rendezte 
előadást mutatja be az idei évad 
első premierjeként pénteken 19 
órától a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társula-
ta. „A darabot a rendező ajánlot-
ta, én pedig örömmel fogadtam 
a felvetést, mivel a társulatban 
sok kiváló színésznő dolgozik. 
Számukra kínál remek játékle-
hetőséget ez a rendkívül jelentős 
Lorca-darab, amely a női sors 
napjainkban is érvényes kiszol-
gáltatottságára is rávilágít, egy 
férfiközpontú, férfiak uralta vi-
lágban. Nagy bátorság ugyanak-
kor műsorra tűzni ezt a darabot, 
mert napjainkra vetítve az üze-
netét átgondolásra szorul az ak-
tualitása. Úgy vélem, az előadás 
erős képeinek, költőiségének, 
hangulati erejének köszönhető-
en a rendező érvényes kulcsot 

talált a darabhoz” – nyilatkoz-
ta Bessenyei Gedő István társu-
latigazgató, az előadás drama-
turgja. Hozzátette, külön öröm 
számára, hogy a munkát jelen-
tős vendégművészek segítették: 
a címszerepet játszó Tóth Tün-
de, kiváló nagyváradi színésznő, 
András Loránd koreográfus, aki 
korábban flamenco-workshopot 
is tartott már a társulatunk mű-
vészeinek, illetve Márton Eri-
ka jelmeztervező, aki lassan 
már visszatérő vendégnek szá-
mít Szatmáron. A Lorca-darab 
pletykaéhes andalúz falujában a 
tradíció erejénél csak egy dolog 
lehet fontosabb: hogy mit gondol-
nak rólunk mások. Ilyen közeg-
ben él Bernarda Alba, öt – jócs-
kán eladósorban lévő – lányá-
val, háborodott édesanyjával, 
és két szolgálójával. Férje halá-
la után Bernarda, az ősi szoká-
soknak megfelelően a gyász bör-

tönévé változtatja a családi há-
zat. Nyolcévnyi rabságra ítélt lá-
nyai szinte csak az ablakrése-
ken át, és a szolgálók pletykáin 
keresztül érintkezhetnek a kül-
világgal, amelytől anyjuk ret-
tegve félti őket, és amely a testi 
és lelki szerelem lehetőségével 
csábítja a nővéreket. A ház kör-
nyékén ólálkodó férfiak látványa 
újra meg újra felébreszti ben-
nük az elfojtott vágyakat. Az elő-
adás szereplői: Tóth Tünde m. v., 
László Zita, Rappert-Vencz Stel-
la, Bogár Barbara, Bándi Johan-
na, Kovács Nikolett, Keresztes 
Ágnes, Méhes Kati, Gál Ágnes, 
Moldován Blanka, Laczkó Tekla, 
Bodea Tibor, Poszet Nándor, Or-
bán Zsolt, Frumen Gergő, Var-
ga Sándor. A díszletet Fornvald 
Gréti, a jelmezeket Márton Eri-
ka tervezte. 
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Fennállásának 20. évforduló-
ját ünnepli a kolozsvári Tran-
zit Ház, a romániai rendszer-
váltás utáni időszak egyik leg-
nagyobb múltú független in-
tézménye, amely ez alkalom-
ból szervezi meg október 13. 
és 21. között a Tranzit Na-
pok Fesztivált. Az ünnepé-
lyes megnyitót pénteken 18 
órától tartják a Tranzit Ház 
nagytermében – közölte az 
intézmény. Olyan művésze-
ket és alkotókat hívtak meg a 
fesztiválra, akik valamilyen 
formában részesei a Tranzit 
Ház húszéves történetének, 
és akiknek a munkái megta-
lálhatóak az intézmény archí-
vumában. Egy héten keresz-
tül egy kiállításokból, tánc-
előadásokból, kerekasztal-be-
szélgetésekből, koncertek-
ből, performanszokból, illetve 
helyspecifikus installációkból 
álló multidiszciplináris prog-
ramot kínálnak a kolozsvá-
ri közönségnek. A programso-
rozat keretében bemutatják a 
Tranzit Alapítvány által feldol-
gozott archívumot is kiállítás 
formájában. A zenei esemé-
nyek nagyon változatosak, a 
DJ set-től a progresszív pop-on 
keresztül a hagyományos ze-
néig – ez tükrözi a Tranzit Ház 
sokszínűségét. A fellépők közt 
lesz Angel Rusu, alias Blanilla, 
Szemző Tibor  Magyaror-
szágról, Mihnea Blidariu és 
Nick Făgădar, a Lună amară 
együttes frontemberei, Bob 
Cohen klezmerzenész, vala-
mint a Nightlosers, a Sidewalk 
Troubadours, a Zurboló Tánc-
együttes, a Rezeda és az Újra-
termelő szövetkezet. Számos 
képzőművész szerepel instal-
lációval vagy performansszal: 

Miklósi  Dénes,  Miklós Szi-
lárd, Csiki Csaba, Vetró Bar-
nabás, Vava Ştefănescu, Dan 
Perjovschi, akik mindannyi-
an a Tranzit Ház régi mun-
katársai. Az interdiszcipliná-
ris kerekasztal-beszélgetések 
a Tranzit Ház korai idősza-
kában felvetett kulturális, ok-
tatási és szociális kérdéseket 
értelmezik újra.

A fesztivál részletes programja 
a www.tranzithouse.ro és www.
facebook.com/tranzith/ olda-
lon található. Minden esemény-
re ingyenes a belépés. A Tranzit 
Ház – a modern művészetek és a 
multietnikus közösség találko-
zóhelye – eredetileg a város or-
todox rítusú zsidó közösségé-
nek a zsinagógája volt, amely 
1875-ben épült Poale Tzedek né-
ven. A 20. század közepétől rak-
tárként használták, belső bú-
torzata tönkrement. A Tranzit 
Alapítvány az 1990-es években 
vette át az épületet – amelyet 
a Kolozsvári Zsidó Hitközség-
től bérel – s alakította át a kor-
társ művészetek és a kulturális 
sokszínűség megjelenítésének 
megfelelően.

Az épület azínházi előadá-
sok, kortárs táncelőadások, 
koncertek, kiállítások, feszti-
válok, különböző konferenci-
ák, valamint hagyományőrző 
táncházak otthonává vált. A 
Tranzit Alapítvány nevéhez 
fűződik a Szamost átszelő 
gyaloghíd építésének terve: a 
folyón átívelve a híd a Névtelen 
utcán keresztül a Bariţiu utcá-
val összekötő „tranzit” hely-
lyé tenné a most kissé félree-
ső udvart – új találkozóhelyet 
teremtve ezáltal.
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