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Izraelből, Libanonból, Svájcból, Bul-
gáriából is érkeznek jazz-zenészek 

Kolozsvárra a hétvégén, a november 
8–10. között zajló Transilvania Jazz-
fesztivál 13. kiadására. A kincses város 
lakói és a műfaj kedvelői számára jól 
ismert fesztivál keretében három este 

várják a Kolozsvári Rádió koncert-
termébe a zenekedvelőket, összesen 
négy neves jazzbanda lép színpadra.

Pénteken, november 8-án 19 órától 
az Omri Mor Trió adja meg az alaphan-
got. A zongoravirtuózként számontar-
tott Omri Mor Jeruzsálemben született, 
így művészete a Közel-Kelet zenei vilá-
gából merítkezik. Zenei repertoárjában 

fokozatosan váltotta egymást a klasz-
szikus zene és a jazz, hogy aztán eljus-
son az andalúz, latino, afró és kubai 
dallamokhoz. És mindezeket a lehető 
legtermészetesebb, legorganikusabb 
módon szője egésszé, így teremtve egy 
újszerű, közönségére hipnotikus erő-
vel ható zenei nyelvet.

Omri Mor Kolozsváron Karim Ziad, a 
világzene és a jazz világában egyaránt 
otthonosan mozgó dobos társaságában 
lép színpadra, aki szintén előszeretettel 
ötvözi a jazzt az általa ismert népek ze-
néivel. A formációt a dél-afrikai–izraeli 
származású nagybőgős, Gilad Abro 
egészíti ki, aki a legismertebb izraeli 
jazz-zenészekkel dolgozik együtt.

A fesztivál keretében hazai zenészek 
is fellépnek, szombaton, november 
9-én este 19 órától az Adi Stoenes-
cu Group szórakoztatja a kolozsvári 
közönséget, a formáció tagjai szinte 
mind más-más országból érkeznek. 
Paolo Profeti szaxofonos mifelénk és 
Olaszországban egyaránt koncerte-
zik, ahogy Michael Acker nagybőgős 
is többnyire tájainkon lép fel, míg a 
dobos Borislav Petrov Bulgáriából ér-
kezik. Az általuk bemutatott egyedi 
zenei repertoárt Adi Stoenescu szer-
zeményei alkotják, melyeket a szerző 
elektronikus zongorán ad elő – ez 
az egyetlen elektronikus hangszer a 
színpadon. Hangzását tekintve a ban-

da zenei világa erősen emlékeztet a 
hagyományos jazzre. Bár a szerzemé-
nyek számos indie, pop- és rockzenei 
elemet is tartalmaznak, azokat a gya-
kori improvizáció és a zenészek közötti 
spontán interakció fogja össze.

A szintén szombaton 20.30 órától 
színpadra lépő Yves Theiler Trió már 
más hangot üt meg, a kortárs európai 
jazz egyik legnagyobb neveként szá-
montartott Yves Theiler művészete 
egyszerre gyökerezik a hagyományos 
jazz-zenében és a merész kísérletezési 
vágyban. Lukas Mantel dobos és Luca 
Sisera nagybőgőssel improvizációt és 
kompozíciót bátran ötvöző zenét hoz a 
kincses városba, melyben a szabadság 
és kiszámíthatóság váltja egymást mo-
dern, újszerű hangzásban.

A vasárnap 19 órától fellépő Tarek 
Yamani Trió újra a világ másik tájaira 
repít, a jazz afroamerikai gyökereit a 
klasszikus arab zenével ötvözi. A bej-
rúti születésű zongorista, zeneszerző 
Ugo Alunni és Igor Spallati olasz zené-
szekkel lép színpadra, előadásmódju-
kat a spontán improvizációk, meglepő 
fúziók jellemzik.

A fesztivál egyes koncertjeire 45 le-
jért lehet jegyet venni, de 100 lej elle-
nében bérlet is váltható a kolozsvári 
Florin Piersic moziban, a Humanitas 
könyvesboltokban vagy online az 
Eventbook.ro oldalon.

Világhírű muzsikusokat vonultat fel Kolozsváron a 13. Transilvania Jazzfesztivál
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Az Omri Mor Trió is fellép a november 8. és 10. közt tartandó jazzfesztiválon a kincses városban 

A természeti, történelmi, etni-
kai és kulturális sokszínűsé-
géről ismert Erdély rengeteget 
adott nekem – fogalmazott 
Bodor Ádám Kossuth-díjas író, 
miután tegnap Budapesten át-
vette a Nemzet Művésze díjat.

 » KISS JUDIT

„K öszönet a sorsnak, hogy 
Erdélyben születtem” 
– így fogalmazott a ko-

lozsvári születésű Bodor Ádám 
Kossuth-díjas író, akinek tegnap 
nyújtották át a Nemzet Művésze dí-
jat a Pesti Vigadóban. Az elismerést 
Czakó Gábor író is megkapta. Bodor 
Ádám az abszurd stíluselemekkel 
átszőtt, a kortárs magyar irodalmat 
gyarapító szépírói életműve elisme-
réseként vehette át a Nemzet Művé-
sze díjat az emberi erőforrások mi-
niszterétől és a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) elnökétől. Bodor 
Ádám elmondta: az elismerés mér-
földkő alkotói pályáján még akkor 
is, ha életútja vége felé részesült 
benne, a Nemzet Művésze díjra 
ezért „egy boltív záróköveként” 
tekint. Az író köszönetet mondott 
a sorsnak, amiért Erdélyben szü-
letett, és élte le élete felét, mert ez 
a természeti, történelmi, etnikai és 
kulturális sokszínűségéről ismert 
vidék rengeteget adott számára. A 
Nemzet Művésze díjat öt évvel ez-
előtt alapította a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) kezdeményezésé-
re az Országgyűlés, így már hatodik 

A NEMZET MŰVÉSZE DÍJJAL TÜNTETTÉK KI TEGNAP BUDAPESTEN A KOLOZSVÁRI SZÁRMAZÁSÚ BODOR ÁDÁM ÍRÓT

Köszöni a sorsnak, hogy Erdélyben született

Bodor Ádám Kossuth-díjas író (középen): „a Nemzet Művésze díj mérföldkövet jelent alkotói pályámon”
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alkalommal adhatják át a magyar 
művészeti élet legmagasabb rangú 
elismerését – emlékeztetett az MTI 
szerint a díjátadón mondott köszön-
tőjében az MMA elnöke. Vashegyi 
György hangsúlyozta: a Nemzet Mű-
vésze díj várományosait nem öncélú 
érdek vagy magamutogatás vezérli; 
őszinte alázattal teszik közkinccsé te-
hetségüket. Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere elmondta: a 
magyar nemzet fennmaradásának 
záloga az volt, hogy táplálkozni tudott 
ősei hagyományaiból, a keresztény-
ségből és Európa kultúrájából. Bodor 
Ádám 1936. február 22-én született 

Kolozsváron. Apja, Bodor Bertalan 
banki tisztviselő volt, akit 1950-ben a 
Márton Áron katolikus püspök elleni 
koncepciós perben öt év börtönre ítél-
tek. Bodor Ádámot 16 éves korában 
szintén elítélték, mivel kommunistael-
lenes röplapokat terjesztett. 1952–1954 
között a szamosújvári börtönben ült. 
Szabadulása után egy évig gyári mun-
kásként dolgozott, majd 1955–1960 kö-
zött a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézetben tanult. 1960-tól az Erdélyi 
Református Egyházkerület levéltárá-
ban, majd 1964-től egy másoló-for-
dító irodában dolgozott. Egy évvel 
később, 1965-ben publikálta első 

novelláját a kolozsvári Utunk című 
folyóiratban, négy évvel később első 
novelláskötete is megjelent A tanú 
címmel. 1968 óta szabadfoglalkozású 
író. 1982-ben Magyarországra tele-
pült. 1984-től 1988-ig lektor a Magvető 
Könyvkiadónál, majd ugyanitt szer-
kesztő. Magyarországon publikálta 
az Eufrátesz Babilonnál című novel-
láskötetét, 1991-ben nyerte meg a ké-
sőbb megjelent Sinistra körzet című 
kötetének egyik történetével a Holmi 
novellapályázatát. Művei megjelen-
tek román, angol, német, francia, 
norvég, dán, olasz, lengyel, bolgár, 
szerb, horvát, szlovák, észt nyelven 
is. Czakó Gábor Kossuth-díjas író a 
magyar irodalmat gyarapító szépírói 
életműve elismeréseként, nyelvrégé-
szeti tevékenységéért és a humanista 
gondolkodás tanításának megbecsü-
léseként nyerte el a Nemzet Művésze 
díjat. Czakó Gábor az elismerés átvé-
tele után mély meghatottságát fejezte 
ki, köszönetet mondva feleségének 
is, aki társként segítette az életben és 
az alkotásban is. A Nemzet Művésze 
díj odaítéléséről a Nemzet Művésze 
díj bizottsága dönt, a testületet 11 
Kossuth-díjas művész alkotja. A díj a 
színházművészet, irodalom, zenemű-
vészet,  képzőművészet, fotó- és fi lm-
művészet, építőművészet, táncművé-
szet, iparművészet,   népművészet és 
cirkuszművészet alkotóinak adomá-
nyozható. A Nemzet Művésze cím az 
előzőleg Kossuth-díjban részesített és 
65. életévüket –  tánc-, valamint cir-
kuszművész esetében 50. életévüket 
– betöltő művészeknek adható, a cí-
met egyidejűleg legfeljebb 70 személy 
viselheti.
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