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A nagy érdeklődésre való 
tekintettel idén is megszerve-
zik a székelyföldi operahetet 
Csíkszeredában. A júniusi ren-
dezvénysorozaton, akárcsak 
a tavaly, négy alkotást láthat 
majd a közönség, közöttük 
olyan neves műveket, mint 
Erkel Ferenc Hunyadi Lász-
ló című operája vagy Lehár 
Ferenc Cigányszerelem című 
operettje.

 » ISZLAI KATALIN

I smét Csíkszeredában vendég-
szerepel a nyáron a Kolozsvári 
Magyar Opera társulata. A szé-

kelyföldi operahét első, tavalyi 
kiadásakor a szervezők arról be-
széltek, hogy reményeik szerint 
a hiánypótló kulturális esemény 
hosszú távú együttműködés első 
állomása lesz. Úgy tűnik, ezt az 
elképzelést sikerült megvalósítani: 
június 2–7. között megszervezik a 
rendezvénysorozat második kiadá-
sát a Szakszervezetek Művelődési 
Házában. A részletekről sajtótájé-
koztatón számolt be tegnap Szép 
Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera 
igazgatója és Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere. 

NÉGY ELŐADÁSSAL VENDÉGSZEREPEL A NYÁRON CSÍKSZEREDÁBAN A KOLOZSVÁRI MAGYAR OPERA

Idén is megszervezik a székelyföldi operahetet

Szép Gyula, az opera igazgatója és Ráduly Róbert polgármester ismertette az operahét részleteit 

 » Ez a meghí-
vás egyedinek 
számít Székely-
földön, más 
városokban vagy 
a feltételek nem 
adottak, vagy 
nincs nyitottság 
anyagi áldoza-
tokra. 

Mint Ráduly felidézte, nagy népsze-
rűségnek örvendett tavaly az opera-
hét, végig telt házas előadásokat tar-
tottak, ezért is döntöttek úgy, hogy a 
korábbi elképzeléseknek megfelelő-
en folytatják a hosszú távú együtt-
működés kiépítését a Kolozsvári Ma-
gyar Operával. Az egyeztetések után 
kialakult a rendezvény programja, 
amelyet a tavalyi műsorrend szerint 
állítottak össze, és az árak is válto-

zatlanok maradtak. Ez azt jelenti, 
hogy idén is egy magyar operát, egy 
magyar operettet, egy külföldi zene-
szerző által írt operát és egy gyere-
keknek szánt daljátékot adnak elő. 
Utóbbira 30 lejbe kerül a belépő, az 
első három esetében 50 lejbe felnőt-
tek számára, a kedvezményes jegy 
pedig 40 lej. Szép Gyula elmondta, 
megtisztelő számukra, hogy idén 
is visszahívták őket Csíkszeredába. 

Hozzátette, ez a meghívás egyedinek 
számít Székelyföldön, más városok-
ban vagy a feltételek nem adottak, 
vagy nincs nyitottság anyagi áldoza-
tokra egy hasonló kezdeményezésre. 
A jegyekből befolyó bevétel ugyanis 
nem fedezi a kiadásokat, a különb-
séget pedig az önkormányzat a saját 
költségvetéséből téríti meg. A tár-
sulattól egyébként 170-en utaznak 
Csíkszeredába az esemény kapcsán, 
és ismét láthatja a közönség Miklósa 
Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnőt.

Az operahéten négy előadással 
várják az érdeklődőket. Az egyik 
Erkel Ferenc Hunyadi László című 
háromfelvonásos operája, amelyet 
június 2-án és 4-én 19 órától adnak 
elő. Június 5-én és 6-án 19 órától 
Lehár Ferenc egyik legnépszerűbb 
operettje, a Cigányszerelem lesz 
látható, június 7-én 19 órától pedig 
Giuseppe Verdi Rigoletto című há-
romfelvonásos operáját tekintheti 
meg a közönség. Mivel a szervezők 
a fi atalabb generációra is gondol-
tak, negyedik előadásként Kacsóh 
Pongrác János vitéz című daljátékát 
viszik színpadra június 3-án 13 és 18 
órától. Jegyek vásárolhatók a Csíki 
mozi jegypénztárában munkanapo-
kon 9 és 18 óra között, szombaton 10 
és 15 óra között, csütörtöktől pedig 
már online is az Eventbook.ro jegy-
értékesítő portálon.
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Kolozsvári művészek 
kiállítása

A Barabás Miklós Céh kolozsvári 
csoportjának éves kiállítását 

nyitják meg ma 18.30-tól a kincses 
városbeli szépművészeti múze-
umban – közölte az intézmény. A 
mintegy 200 tagot számláló, 91 éves 
múlttal rendelkező országos szak-
mai szervezet, a romániai magyar 
hivatásos képzőművészeket tömö-
rítő Barabás Miklós Céh negyedik 
alkalommal szerepel csoportos ki-
állítással a kolozsvári múzeumban. 
Akárcsak az előző esztendőben, idén 
is a céh legnépesebb, kolozsvári 
csoportja villantja fel éves művészi 
termésének színe-javát. Festők, 
szobrászok, grafi kusok, keramiku-
sok, üveg-, textil- és fotóművészek, a 
huszonévesektől a száz felé közelí-
tőkig vonultatják fel általuk leg-
jobbnak vélt munkáikat. A Barabás 
Miklós Céh tagsága nem egyfajta 
művészeti ideológia mentén szerve-
ződött. Berkeiben a legkülönfélébb 
művészi hitvallású alkotók kaptak 
helyet. Ilyenformán a klasszikus 
hangvételű munkáktól a posztmo-
dernekig, a fi guralitás jegyében 
fogantaktól a geometriai és lírai 
absztraktig, a legkülönbözőbb tech-
nikában megvalósított művészi alko-
tások vallanak készítőik érzelem- és 
gondolatvilágáról, elképzeléseikről, 
újszerű kísérleteikről. A megnyitón 
felszólal. Lucian Nastasă-Kovács, a 
múzeum igazgatója; Vákár István, 
a Kolozs Megyei Tanács alelnöke; 
Kolozsi Tibor szobrászművész, a Ba-
rabás Miklós Céh elnöke és Németh 
Júlia műkritikus.

 » KRÓNIKA

Bemutatták Székely János A nyu-
gati hadtest című regényének 

román nyelvű fordítását kedden Bu-
karestben, a Balassi Intézetben. Az 
1979-ben megjelent kisregényt Mari-
us Tabacu műfordító ültette át román 
nyelvre, a kötet a Curtea Veche Kiadó 
gondozásában látott napvilágot. 
Kósa András László, a Balassi Intézet 
bukaresti központjának igazgatója 
az MTI-nek elmondta, hogy a művet 
Tabacu már 1989-ben lefordította, 
meg is jelent, de a rendszerváltás for-
gatagában gyakorlatilag ismeretlen 
maradt. Ezért a Balassi Intézet fel-
kérésére Tabacu most újrafordította, 
és az Armata de apus címmel jelent 
meg. Romániában most először Buka-
restben mutatták be, de Aradon, majd 
Iași-ban a Filit elnevezésű irodalmi és 
műfordítói nemzetközi fesztiválon is 
megismerheti a közönség. A buka-
resti Balassi Intézet az idén hat-hét 
magyar irodalmi mű megjelentetését 
tervezi román nyelven, közöttük Vida 
Gábor Egy dadogás története és Ahol 
az ő lelke című regényeit – mondta az 
igazgató. A bemutatón Székely János 
kisregényéről Filip Florian román író 
beszélt, akit Márton Evelin kérdezett. 
Ezt megelőzően felolvasószínházi 
előadásban elevenítette meg a novel-
lafüzér egyik fejezetét Lari Giorgescu, 
a Bukaresti Nemzeti Színház színé-
sze Kovács Zsuzsánna rendezésében. 
Filip Florian az MTI-nek elmondta, 
harminc évvel ezelőtt a román írók 
meglehetősen rossz és boldogtalan 

helyzetben voltak, hiszen a diktatú-
ra ellenére jelentek meg jó könyvek, 
de ezek nem juthattak el a nemzet-
közi könyvpiacokra, mert nem adták 
ki őket a külföldi kiadók. Úgy vélte, 
most is szinte lehetetlen meggyőzni 
őket, hogy negyven-ötven évvel ez-
előtt megjelent könyveket adjanak 

ki, ugyanis a kiadók is elsősorban a 
sikerekre hajtanak, és üzleti szem-
pontok szerint működnek. Ezért is 
tartja fontosnak, hogy Székely János 
kisregénye most megjelenhetett ro-
mánul, hiszen, mint mondta, a könyv 
a kelet-közép-európai irodalom egyik 
gyöngyszeme, amit fel kell fedezni. 
Úgy vélte, A nyugati hadtestben Szé-
kely János ritkán látott technikával, 
fi lmszerűen, meglehetősen pontos 
leírásokkal jeleníti meg a mindenko-
ri nagy értékekhez való viszonyulást, 
amelyek ma is aktuálisak. A román 
író szerint az erdélyi magyar írók 
munkáit nem ismeri eléggé a román 
olvasóközönség, mert igen kevés al-
kotás jelenik meg románul. Szerinte 
ezen kormányzati szinten kellene 
változtatni, több támogatást kellene 
fordítani erre a célra. Példaként emlí-
tette, hogy az erdélyi származású Bar-
tis Attila, Dragomán György és Bodor 
Ádám regényeit is csak azt követően 
adták ki a román kiadók, hogy ezek 
a művek nemzetközi sikert értek el. 
Székely János (1929–1992) a 20. száza-
di magyar irodalom sokoldalú egyéni-
sége, költő, prózaíró, drámaíró, tanul-
mány- és esszéíró, műfordító. Tordán 
született, 1940-ben Marosvásárhelyre 
költözve a Református Kollégium-
ban tanult, majd 1943-tól a Katonai 
Reáliskolában volt huszárhadapród. 
1944-ben a századát a közeledő front 
elől Nyugat-Európába vitték, közben 
fogságba esett, ahonnan 1946-ban 
tért haza. 1956 és 1989 között a ma-
rosvásárhelyi Igaz Szó szépirodalmi 
folyóirat versrovatát szerkesztette.

Bemutatták Székely János regényének román fordítását

 » Az erdélyi 
magyar írók mun-
káit nem ismeri 
eléggé a román 
olvasóközönség.




