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A Kriterion gondozásában újabb 
Kemény-művel gazdagodtunk. 
„Ha sematikusan akarnánk ösz-
szefoglalni művészetét, azt le-
hetne mondani, hogy Kemény a 

kínos helyzetek művésze. Ele-
me a lelki zsákutca. Akkor ta-
lálja meg a hangját, amikor va-
lamelyik alakját olyan helyzetbe 
hozza, hogy akármit tesz, rette-
netes következményei lesznek. 
Ilyenkor önkínzó gyönyörűség-
gel tudja felfejteni a gondolat és 
a szenvedély minden szálát, utá-
namenni minden gyötrő lehető-
ségnek, ami a pusztulás felé visz. 
A deter minizmusnak is az a mű-
vészi jelentősége az ő számá-
ra, hogy zsákutcát tud teremte-
ni. És determinizmusa segít lét-
rehozni azokat a megrázó szi-
tuációkat, amikor az olvasó már 
tudja a rettenetes dolgot, amely 
kü szöbön áll, de a szereplő sze-
mélyek még nem tudják és a vég-
zetes percben is tovább szövik 
illúzióikat.”(Szerb Antal)

Január 12-én 17 órától nyí-
lik meg Éltes Barna szobrász-
művész időszakos kiállítása a 
kézdivásárhelyi Incze László 
Céhtörténeti Múzeumban. A ki-
állítást megnyitja Vargha Mi-
hály szobrászművész, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum igazga-
tója.  Az eseményen közremű-
ködik Biszak Bernadett XI. osz-
tályos és Biszak Beáta V. osz-
tályos tanuló. „Jelen kiállítás 

anyaga 2017-ben készült. A be-
mutatott anyaggal szeretnék a 
képzőművészet iránt érdeklő-
dők számára és magamnak egy 
keresztmetszetet nyújtani arról, 
hogy jelen pillanatban hol is tar-
tok, mi az, ami most foglalkoz-
tat engem. A kiállított alkotások 
– szobrok, fotók, eredeti néprajzi 
tárgyak – gondolatvilága a szak-
rális művészet mélységét pró-
bálja megközelíteni. Gondolati-

ságában a reneszánsz előtti mű-
vészethez kapcsolódik, amikor 
elsősorban nem az embert, ha-
nem Istent helyezték a közép-
pontba, amikor nem az ember, 
hanem az Isten nagyszerűség-
ét hirdette minden alkotás, ami-
kor a perspektíva nem vízszin-
tes, hanem függőleges volt, ami-
kor még mélyen vallották, hogy 
emberé a munka és Istené a di-
csőség.” (Éltes Barna)

Az EME Agrártudományi Szak-
osztálya és a BBTE Alkalma-
zott médiatudományok magisz-
teri iskolájának közös rendez-
vényén január 13-án szomba-
ton 11 órától az EME székházá-
ban a nagyenyedi Vinum Rexum 
2016-os erdély-hegyaljai bora-
it Györfi Jenő borász, a to roc kó-
szentgyörgyi sajtüzem termékeit 
Varga Gergely sajtmester mutatja 
be. A bemutatott termékek a hely-
színen megvásárolhatóak. Az ér-
deklődők regisztráltassák magu-
kat Farkas Zoltánnál telefonon 

(0746-212834) vagy a gy.farkas_
zoltan@yahoo.com címen.

Arany János életművének ku-
tatása–új eredmények címmel 
Szilágyi Márton egyetemi ta-
nár, az ELTE XVIII–XIX. Századi 
Magyar Irodalomtörténeti Tan-
székének vezetője, a BBTE ven-
dégprofesszora tart előadást az 
EME Bölcsészet-, Nyelv és Tör-
ténettudományi Szakosztályá-
ban január 18-án 18 órai kez-
dettel. Színhely: az EME Jókai/
Napoca u. 2-4. sz. alatti székház 
előadóterme.

Január 13-án szervezi meg idén 
a Kolozsvári Magyar Diákszö-
vetség a Téli Majálist a Törökvá-
gáson. Kreatív, érdekes játékok, 
programok várják az idei 25 re-
gisztrált csapat 15–17 tagját, akik 
nemcsak a (hóban) vagy sárban 
mutathatják meg ügyességüket, 
hanem a forralt bor főzésében, il-
letve akadálypályákon is. A Té-
li Majális a jól ismert diáknapok 
előharangozója, avagy egyna-
pos diáknap „hóban”. A szerve-

zők idén színes programmal áll-
nak a résztvevő csapatok elé: lesz 
koktélpong, szánkóépítés, kincs-
kereső. Az idei majális ugyanis 
sok új meglepetést tartogat, köz-
tük a rendezvény kabaláját, amely
név szerint Peti a Ye ti. Kreatív és 
ügyességi játékok, forralt bor, fer-
geteges hangulat várja a diákokat 
még a vizsgaidőszak terhe előtt. 
Napközben a hangulatért Kadó 
felel, majd az afterpartyn Nick 
Havsen veszi át a terepet.

Az új év első hónapjában igazi ze-
nés színházi és zenei csemegék-
kel készül közönségének a nagy-
váradi Szigligeti Színház: janu-
árban zenés vígjáték, operett és 
a debreceni Kodály Filharmónia 
vendégjátéka várja a nézőket.

A Rejtő Jenő regényéből Ham-
vai Kornél, Darvas Benedek és 
Varró Dániel által színpadra vitt, 
Vesztegzár a Grand Hotelben cí-
mű, szilveszterkor bemutatan-
dó előadás január 31-én 19 órától 
(Ady Endre-bérlet) lesz látható.

Csókos asszony című, tavaly 
debütált operettjével érkezik 
Nagyváradra a Szatmárnéme-
ti Északi Színház Harag György 
Társulata. Az olyan közismert 
slágereket, mint a Csókos asz-
szony, az Éjjel az omnibusz tete-
jén, a Los Angeles, a Mi muzsikus 
lelkek, a Gyere, te nímand!, vagy 

a Van a Bajza utca sarkán egy kis 
palota, felvonultató előadást ja-
nuár 13-án (Tanay Emil-bérlet), 
illetve 14-én (Bessenyei György-
bérlet) láthatja a közönség.

Január 22-én 18 órától, a ma-
gyar kultúra napján a Kodály Fil-
harmónia vendégeskedik a Szig-
ligeti Színházban. A Bihar Me-
gyei Tanács és Debrecen Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
tának, illetve a megye és a cí-
visváros kulturális intézménye-
inek együttműködése kereté-
ben Nagyvárad testvérváros-
ának klasszikus zenei formá-
ciói a névadó, Kodály Zoltán, 
olyan zeneműveivel lép színpad-
ra, mint a Budavári Te Deum, a 
Galántai táncok, avagy a Psal-
mus Hungaricus. A koncerten 
közreműködik a Kodály Kórus, il-
letve a Kodály Filharmonikusok.

„Erzár király kicsi sámlin kuk-
sol, térdén jegyzettömb, köröt-
te gyűrött papírhegyek. Ő maga 
is gyűrött, mint egy búval bélelt 
arc, amelyet elfelejtettek kivasal-
ni. Pedig hajdan micsoda nagyhí-
rű író volt Fékezhetetlen agyvele-
jű világvándor, szeretnivaló sze-
leburdi, és mégis nemesen egy-
szerű, mint az ég kékje. Ám sok-
szor csak a bolondját járatták ve-
le. Bele is fáradt, hogy sehol sem 
értik meg. És ő sem érti az embe-
reket. A szavaikat főleg nem, ha 
azok csak üres kilégzések – egy 
szavakkal dolgozónak pedig ez 

igazán szomorú dolog. És most 
egy sámlin ücsörög, kezében író-
szer és nem jön az ihlet. Egyszer 
csak bekopog egy furcsa, macs-
kaformájú gyerek és azt mondja: 
Fussunk! És futnak. A távolban 
halványan felsejlik egy kedves, 
barátságos kis zöldövezet. Meg-
érkeztünk! – így a macskafor-
ma. Az én nevem Mikkamakka. 
Ez pedig a Négyszögletű Kerek 
Erdő. Itt senkit nem érhet bán-
tódás.” A nagyváradi Szigligeti 
Színház Lilliput Társulata ismét 
műsorra tűzi A Négyszögletű Ke-
rek Erdő című előadását, amely 

január 14-én vasárnap 11 órától 
lesz látható az Árkádia Bábszín-
ház nagytermében. Helyeket elő-
zetesen a színház jegypénztárá-
ban lehet foglalni. Színpadra ír-
ta és rendezte: Szabó Attila, ter-
vező Kasza Julianna, zeneszerző 
Csernák Zoltán Samu, koreog-
ráfus Györfi Csaba, rendezőasz-
szisztens Ozsváth Zsuzsa. Sze-
replők: Hanyecz Debelka Ró-
bert, Csepei Róbert, Daróczi Ist-
ván, Balogh Judit, Németi Emese, 
Stéfán Bodor Mária, Lélek Sándor 
Tibor, Birtalan Katalin, Oláh Ani-
kó Katalin, Varga Imre.

VANmeSE – váradiak 
táncelőadása
A Nagyvárad Táncegyüttes leg-
újabb gyermekprodukciója vers, 
ritmus és tánc látványos találko-
zása a néphagyományokkal. „A 
mai kisgyermekek mindennapja-
iban egyszerre megférnek a ha-
gyományos gyermekdalok és já-
tékok, a számítógépes nyelvezet, 
régi mesék és új történetek, csu-
hé baba és kindertojás, a körü-
löttük lévő világ modern elemei. 
Ezt az új összhangot keressük 
mai költők gyermekszemüveggel 
írt, friss verseivel, ritmusjátékok-
kal, sok-sok zenével és tánccal” – 
mondja az előadásról Foltin Jolán 
rendező. A darab kiváló kortárs 
szerzők gyermekverseire épít, 
amelyeket kortárs zeneszerzők, 
Kiss Ferenc és Lázár Zsigmond 
zenésítettek meg. A gyermekver-
sekből és népszokásokból építke-
ző előadás rítusok és ritmusok já-
téka. Az előadás rendezője Foltin 
Jolán, a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Erkel Fe-
renc-díjas magyar táncművész, 
koreográfus, rendező. A zenés-
táncos darab szereplői a Nagyvá-
rad Táncegyüttes tánckara és ze-
nekara, valamint a Szigligeti Tár-
sulat színészei. Az előadás 6 éves 
kortól javasolt. Jegyek a Kolozs-
vári Magyar Opera jegypénztárá-
ban kaphatók.

Megjelent Kemény Zsigmond
A rajongók című kötete

A Négyszögletű Kerek Erdő januárban az Árkádia Bábszínházban

Éltes Barna szobrász kiállítása Kézdivásárhelyen

Borkóstoló és Arany-előadás az EME-nél
Téli majális ötödik alkalommal

Zenés január a Szigligeti Színházban

Médiareferenst keres az unitárius egyház

A Magyar Unitárius Egyház pályázatot hirdet az egyházi médiarefe-
rensi munkakör betöltésére. A munkakör betöltőjének feladata a Ma-
gyar Unitárius Egyház médiatevékenységének megszervezése, va-
lamint a belső egyházi és a külső világi közvélemény tájékoztatása. 
A teljes munkaidős állásra felsőfokú végzettségű, szakmai gyakor-
lattal rendelkező, jó kommunikációs készséggel rendelkező, dinami-
kus személyek jelentkezhetnek. Az angol és a román nyelv ismerete 
előnyt jelent. A pályázóknak a Magyar Unitárius Egyház címére pos-
tai (Episcopia Unitariană, 400105 Cluj, B-dul 21 decembrie 1989 nr. 
9), valamint elektronikus (ekt@unitarius.org) úton az alábbiakat kell 
beküldenie: szakmai önéletrajz, szakmai ajánlás, a munkaköri célki-
tűzésekhez igazodó, 2 éves cselekvési terv, 6000–8000 leütésnyi 
terjedelemben. A munkaköri leírást a fenti elektronikus címen lehet 
igényelni. A pályázatok beérkezésének határideje 2018. január 25. Az 
alkalmasnak tűnő pályázókat az Egyházi Képviselő Tanács Elnöksé-
ge személyes beszélgetésre hívja.




