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A FILHARMÓNIA ÉS A TÁNCEGYÜTTES IS ÉLŐ ELŐADÁST TART MAROSVÁSÁRHELYEN, MÉRIK A KÖZÖNSÉG LÁZÁT

Elővigyázatosan nyitnak a kulturális intézmények

A Maros Művészegyüttes a Paradicsom kőkertjében... című foklórműsorával kezdi az évet

Marosvásárhelyen óvatosan, de 
elkezdik megnyitni kapuikat a 
kulturális intézmények. Egyes 
események az online térben 
zajlanak, mások pedig már 
közönség előtt.

 » ANTAL ERIKA

A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia és a Maros Művé-
szegyüttes közönség előtt 

tartja az év első előadásait, a Tom-
pa Miklós Társulat online bemuta-
tóra várja pénteken a nézőit, ahogy 
az Ariel Ifj úsági és Gyermekszínház 
előadásai is online tekinthetőek 
meg egyelőre. Pablo Boggiano ve-
zényli az újévi szimfonikus hang-
versenyt a Kultúrpalota nagyter-
mében, amelyet a tervek szerint 
csütörtökön adott elő és pénteken 
este 7 órától megismétel a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia. A 
Maros megyei önkormányzat alá-
rendeltségébe tartozó intézménnyel 
közösen szabályzatot fogadott el, 
amely a rendezvényeken való rész-
vételre vonatkozik. A nagyterembe 

összesen 186 jegyet adnak el, biz-
tosítva, hogy a látogatók az előírt, 
legkevesebb másfél méteres távol-
ságot betarthassák. A koncertjegyek 
nem helyre szólnak, a közönség az 
érkezés függvényében foglalhatja 
el a helyét a teremben. Belépéskor 

lázat mérnek, valamint kötelező a 
kézfertőtlenítés és a maszkviselés. 
A Maros Művészegyüttes hosszú idő 
után január 8-án fogadja nézőit a te-
remben a Paradicsom kőkertjében... 
című foklórműsorával. Az egészség-
ügyi biztonsági szabályok értelmében 

a helyfoglalás az érkezés sorrendjé-
ben történik, érkezéskor lázat mér-
nek, kötelező a szájmaszk viselése 
és a kézfertőtlenítés. Ahogy Kiss 
Emőke, az együttes kommuniká-
ciós szakembere a Székelyhonnak 
elmondta, a pénteki előadásra vala-
mennyi jegy elkelt már, legközelebb 
január 10-én, vasárnap este tekint-
hető meg a karácsonyi szokáso-
kat, székelyföldi hagyományokat, 
énekeket megjelenítő, táncjelene-
tekbe ágyazott műsor Varga János 
rendezésében. Az Ariel Ifj úsági és 
Gyermekszínház vasárnapi Lúdas 
Matyi című előadására online lehet 
jegyet váltani a színház honlapján 
a Műsor / naptár menüpontot meg-
nyitva, a jegyvásárlás címkére kat-
tintva. A mesedarab vasárnap 10 és 
22 óra között nézhető meg.

 »  A koncertje-
gyek nem helyre 
szólnak, a közön-
ség az érkezés 
függvényében 
foglalhatja el a 
helyét a terem-
ben. Belépéskor 
lázat mérnek, 
valamint kötelező 
a kézfertőtlenítés 
és a maszkviselés. 
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 » K. J.

Ember és klíma – Elméletek. 
Forgatókönyvek. Pszichózisok 

címmel jelent meg a kolozsvári 
Koinónia Kiadónál Lucian Boia 
román történész új kötete magyar 
nyelven. Amint a kiadó közölte, a 
történész újonnan napvilágot lá-
tott kötete „kissé kilóg a történelmi 
sorból”: korábbi könyvei ugyanis 
főként lokálisabb vonatkozáso-
kat, a magyar–román történelmi 
feszültségeket taglalták. Az Ember 
és klíma globális kérdésre keres 
izgalmas megközelítési lehetősé-
geket az özönvíztől egészen nap-
jainkig, a szerzőtől megszokott 
könnyed, gondolatébresztő stílus-
ban. „Minthogy az év végi, év ele-
ji ünnepeket csuromvizes-esősen 
tudjuk magunk mögött, aktuális-
nak mondható Boia Ember és klí-
ma – Elméletek. Forgatókönyvek. 
Pszichózisok című kötete” – írta a 
kiadó. Az új évben tervezik, hogy 
online bemutató keretében mutat-
ják be a kötetet, amelyet, akárcsak 
a korábbiakat, Rostás-Péter István 
fordított. Az Ember és klíma szem-
léletes példákon keresztül mutat 
rá, hogy az adott kor ideológiai, 

gazdasági vagy éppen politikai 
környezete hogyan befolyásolhat-
ja az objektív valóságról alkotott 
képünket. „Talán ez izgalmasabb 
is, mint maga a tények megismeré-
se. Ma már egyre több összefüggést 
vélünk felfedezni, de talán majd 
csak más idők más perspektíváiból 
derül ki, mennyiben értelmezzük 
helyesen ezeket. Lehet, hogy nem-
csak a kutatási módszereinket kel-
lene továbbfejlesztenünk, hanem 
a megismerés etikáját is? Amire 
ez a könyv megtanít, az a meglévő 
tudásunk iránti alázat” – írta a kö-
tetről Bartók Blanka éghajlatkuta-
tó. Kovács Zoltán Csongor, a Zöld 
Erdély Egyesület elnöke rámutat, 
a klíma és az ember kölcsönhatása 
és ennek értelmezése a kezdetektől 
napjainkig kíséri sorsunkat az özön-
víztől a kipufogógázokig. Lucian 
Boia végigvezet történelmünkön: 
változó tények és megfigyelések, 
furcsa gondolatok és elméletek, fé-
lelmek, grandiózus tervek és víziók 
a klímáról. A tőle megszokott szak-
mai alapossággal és érdekességek 
felvillantásával mutatja be, mi volt 
és hogyan éltük meg, de a gondol-
kodásra serkentett olvasó már azt 
is sejti, hogy mi várható. Lucian 

Boia történésznek számos kötete je-
lent meg már magyar nyelven. Kivé-
teles történészi életműve, valamint 
a magyar és a román nép közötti 
kapcsolatok javításához nagyban 
hozzájáruló munkái elismerése-
ként Áder János köztársasági elnök 
a Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jével tüntette ki tavaly év elején. 
Lucian Boia 1944-ben született Bu-
karestben, 1967 óta tanít a Bukaresti 
Tudományegyetem történelem ka-
rán, amelynek 1990 óta professzora. 
Többtucatnyi (román, angol és fran-
cia nyelvű) történelmi esszékötet és 
monográfi a szerzője, a legnagyobb 
visszhangot keltő sikerkönyvei kö-
zül több – Történelem és mítosz a 
román köztudatban, Az ókori Dá-
ciától a nagy egyesülésen át a mai 
Romániáig, Az Első Világháború 
– ellentmondások, paradoxonok, 
újraértelmezések, Hogyan románo-
sodott el Románia, Miért más Ro-
mánia?, Az 1918-as nagy egyesülés 
– nemzetek, határok, kisebbségek 
– magyarul is megjelent. Kivételes 
munkásságát Németország is álla-
mi kitüntetéssel ismerte el: Lucian 
Boia 2018-ban kapta meg a német 
érdemrend érdemkeresztjének lo-
vagi fokozatát.

Ember és klíma: újabb könyve jelent meg Lucian Boiának magyarul

Babaelőadással indítja az új évet a Harag György Társulat

A járványügyi korlátozások enyhítésének köszönhetően újra „életre kelhet” a színház Szatmárnémetiben. Vasárnap 11 
órára az Iparosotthonban található bábszínházi terembe várja a Harag György Társulat a nézőket, közülük is a legfi atalab-
bakat. A Brighella Bábtagozat előadásában lesz látható a Ciróka című babaelőadás, amely 1-4 éves gyermekeknek szól. Az 
előadás építőelemei közismert mondókák, valamint játszadozás hangokkal, mozgással és ritmusokkal. Két jó barát közös 
játéka: bújócska, fogócska, kukucska egy „babaidőszámítás” alatt, mely alvástól alvásig tart. Az előadás időtartama 20 
perc, ám sajnos az azt követő játék, melyben a kicsik saját maguk is felfedezhetik a díszletet, a hangszereket, játszhatnak 
a színészekkel, a járványhelyzetre való tekintettel elmarad. A szereplők: Nagy Anikó és Nagy Tamás, hangoló Bandura 
Tibor, a díszlettervező és rendező Bandura Emese. Jegyek korlátozott számban – összesen harmincan vehetnek részt az 
előadáson – az Északi Színház jegyirodájában vásárolhatók meg, hétköznaponként 10 és 17 óra, szombaton pedig 10 
és 13 óra között. A helyek korlátozott száma miatt kérik a közönséget, a jegyeket elővételben váltsák meg.




