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Bemutatták a Csíksomlyói 
passió – Egy színházi előadás 
zarándokútja című könyvet 
tegnap Csíkszeredában. A kö-
tetben a produkció alkotói, 
színészei vallanak arról, mit je-
lentett számukra a magyarság 
zarándokhelyén, a csíksomlyói 
Nyeregben is bemutatni az 
előadást.

 » MOLNÁR RAJMOND

A budapesti Nemzeti Szín-
ház és a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes Csíksomlyói 

passió című produkciójáról szó-
ló kötetet mutattak be tegnap 
Csíkszeredában. A két társulat 
tavaly márciusban vitte színre 
az előadást, amely azóta is nagy 
sikerrel fut a teátrumban. Az al-
kotók úgy döntöttek: zarándok-
útra mennek az előadással, a 
csíksomlyói Nyeregben is bemu-
tatják azt a helyi közönségnek. 
Az idei, augusztus 18-ai ünnepi 
előadásra mintegy huszonötez-
ren látogattak el, és százezernél 
is többen követték figyelemmel 
a Duna Televízió közvetítésének 
köszönhetően. 

A Csíksomlyói passió című 
könyvben a produkció alkotói, szí-
nészei vallanak arról, mit jelen-

A BUDAPESTI NEMZETI SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁNAK CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKÚTJÁRÓL MUTATTAK BE KÖTETET CSÍKSZEREDÁBAN

Könyv született a Csíksomlyói passióról 

 » Aki látta a 
produkciót, az 
meggyőződhetett 
arról, hogy a „a 
budapesti Nem-
zeti a szó szoros 
értelmében is a 
nemzet színháza.”

tett számukra a magyarság zarán-
dokhelyén előadni a produkciót. A 
tanúságtétellel is felérő vallomá-
sok és megrendítő régi szövegek 
mellett a Prima Primissima díjas 
Benkő Imre és Eöri Szabó Zsolt 
exkluzív fényképei teszik igazán 
emlékezetessé a művet – hangzott 

el tegnap Magyarország csíksze-
redai főkonzulátusán a könyv 
bemutatóján. Lukácsy György, a 
könyv szerkesztője kifejtette, a szí-
nészekkel készített interjúk olyan 
tanúságtételről adnak bizonyla-
tot, amiért a műfaj kedvelőinek 
mindenképpen érdemes kezükbe 

venniük a könyvet. „Egyszerűen 
nem lehet semlegesen elmenni 
emellett. A kötetben látható fotók 
pedig teljes mértékben visszaad-
ják a csíksomlyói előadás, és az 
azt megelőző előkészületek főbb 
mozzanatait” – magyarázta. Vid-
nyánszky Attila, a Nemzeti Szín-
ház vezérigazgatója, a Csíksomlyói 
passió rendezője családi elfoglalt-
ság miatt nem lehetett ott szemé-
lyesen a könyvbemutatón, viszont 
videóhívás révén megosztotta 
gondolatait a jelenlévőkkel. „Fo-
kozott és nagyon erős törekvése 
a Nemzeti Színháznak a külhoni 
magyar területekkel való kapcso-
latteremtés, nagyon sokat teszünk 
ennek érdekében. Számomra az 
eddig legmeghatározóbb színházi 
élmény volt a Csíksomlyói passió” 
– fogalmazott.

Tóth László, Magyarország csík-
szeredai főkonzulátusának veze-
tője az előadást és az azt bemu-
tató könyvet méltatta. Véleménye 
szerint aki látta a produkciót, az 
meggyőződhetett arról, hogy a „a 
budapesti Nemzeti Színház a szó 
szoros értelmében is a nemzet 
színháza”. „Mi a főnkonzulátu-
son a nemzet közjogi egyesítésén 
fáradozunk, de azon túl ugyano-
lyan fontosnak tartjuk a kulturá-
lis kötődés erősítését, mélyítését 
is. Nagyon fontos, hogy nyitottak 
legyünk az ilyen kulturális esemé-
nyek befogadására” – húzta alá.
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 » TŐKÉS HUNOR

Sajtófotókból nyílt tárlat Kolozsvá-
ron a Minerva-ház alagsori termé-

ben, ahol az érdeklődők harminchat 
képet láthatnak a közel száz, a Brassaï 
2017 fotópályázatra beérkezett kép-
ből. Harmadik alkalommal hirdette 
meg 2017-ben a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesülete a Brassóban 

született, Európa-szerte híres fotó- és 
fi lmművészről (1899–1984) elnevezett 
pályázatot, ahová romániai magyar 
és külhoni fotóriporterek, újságírók 
képeit várták. A pályázatra jelentkez-
hettek magyarországi és a világban 
másutt élő magyar fotósok is azzal a 
kikötéssel, hogy Romániában készült 
vagy a külhoni magyarok életével fog-
lalkozó képekkel pályáznak. Ennek 

a vándorkiállítása érkezett el Kolozs-
várra, amely 12-ig látható a kincses 
városban. A korábbi évekhez hason-
lóan közel harminc alkotó mintegy 
ezer felvételét értékelte a Dorel Găină 
képzőművész, a Kolozsvári Képzőmű-
vészeti és Formatervezői Egyetem 
tanára, Dragoş Georgescu fotómű-
vész, a nagykárolyi Károlyi-kastély 
kulturális központ igazgatója, Tóth 
István fotóművész, az Euro Foto Art 
Egyesület elnöke, valamint Rácz Éva 
és Szűcs László, a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesületének elnöke és al-
elnöke. Az idei győztes Kerekes István 
lett, a marosvásárhelyi születésű, Mo-
sonmagyaróváron élő alkotó, akiről a 
kiállítás megnyitóján megtudhattuk: 
többszörösen díjazott fotóművész 
nemzetközi szinten. Szűcs László meg-
jegyezte, Kerekes István olyan díjjal is 
rendelkezik, amelyet rajta kívül öten 
kaptak meg eddig, és ő a legfi atalabb, 
aki magáénak tudhatja. Ez nem más, 
mint a Nemzetközi Fotóművész-szövet-
ség legmagasabb fokozatú díja, a FIAP 
háromgyémánt-diplomás fotóművésze 
cím. A díjak és különdíjak ünnepélyes 
átadására a vándorkiállítás egyes ál-
lomásain kerül sor, így Kolozsváron 
fotóriport kategóriában a II. díjat Bán-
hegyesy Antal, az Euro Foto Art Egye-
sület Szathmári Pap Károly-plakettel 
járó elismerését pedig Reményik And-
rea vehette át. A díjátadás és kiállítás 
további állomásai: a nagyváradi Euro 
Foto Art galéria, Csíkszereda, Maros-
vásárhely és Bukarest.

Kiállítás Kolozsváron a Brassaï sajtófotó-pályázat munkáiból

 » A pályázatra 
jelentkezhettek 
magyarországi 
és a világban má-
sutt élő magyar 
fotósok is.

Színészi vallomások is olvashatóak a gazdag fotóanyaggal ellátott, Csíksomlyói passió című kötetben 

Január 10-ig látogatható a kincses városban a sajtófotókat felsorakoztató vándortárlat

A Látó folyóirat 
idei nívódíjasai

A Látó szépirodalmi folyóirat 
szerkesztősége huszonhetedik 

alkalommal osztja ki 2018-ban a 
lapban publikáló szerzők közül válo-
gatva évzáró nívódíjait. Huszonhat 
év alatt több mint 50 alkotó vehette 
át a vers, próza, esszé és debüt ka-
tegóriában az elismerést. 2018-ban 
Codău Annamária, Márton László, 
Ozsváth Zsuzsa és Závada Péter 
veheti át a díjjal járó pénzjutalmat – 
közölte a szerkesztőség. A díjátadót 
december 15-ikén 17 órától tartják a 
marosvásárhelyi G. Caféban, az este 
házigazdája Kovács András Ferenc. 
A díj történetének első évében (1991) 
a romániai magyar szellemi élet mű-
helyei, a média jelentős intézményei 
és személyiségei iránti megbecsülés-
ként Látó-díjban részesült a Balogh 
Edgár vezette Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon munkaközössége, 
a Marosvásárhelyi Rádió kulturális 
szerkesztősége Jászberényi Emese 
személyében és Makkai János, a 
Népújság főszerkesztője rangos 
publicisztikai tevékenységének elis-
meréseképpen. A Látó szépirodalmi 
folyóiratot 1989 decemberében 
alapították az Igaz Szó folytatása-
ként Marosvásárhelyen. Első száma 
1990 januárjában jelent meg, nevét 
Batsányi János azonos című verséről 
kapta. A december 15-i rendezvény 
és a nívódíj támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap, a Bethlen Gábor 
Alap, a Communitas Alapítvány, az 
Aranka György Alapítvány.




