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Az erdélyi magyar kulturális és 
tudományos élet gazdagításá-
ért magyar állami kitüntetés-
ben részesítették Kolozsváron, 
a főkonzulátuson kedden 
Egyed Emese irodalomtörté-
nészt, egyetemi tanárt, vala-
mint Essig Kacsó Klára kép-
zőművészt.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

E ssig Kacsó Klára képzőművész 
és Egyed Emese irodalomtör-
ténész, egyetemi tanár vette 

át az Áder János köztársasági elnök 
által odaítélt állami kitüntetést Ma-
gyarország kolozsvári főkonzulá-
tusának rendezvénytermében ked-
den. Az ünnepségen Szabó Attila 
muzeológus és Tar Gabriella-Nóra 
színház- és irodalomtörténész mél-
tatta a díjazottakat.

A tapasztalatokat termékenyen 
mozgósító beavatás
Egyed Emese irodalomtörténész-
nek, egyetemi tanárnak a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje kitün-
tetést adományozták, hiszen az er-
délyi magyar tudományos és kul-
turális életben kimagasló szerepet 
töltött be a felvilágosodás korának 
kutatása során elért eredményei, 
illetve jelentős oktatói tevékeny-
ségei által. Tar Gabriella-Nóra 
laudációját személyes történettel 
kezdte, melyben Egyed Emesét 
mint költőt ismerhetünk meg. 
Egyed Emese nevével, különleges 
hangulatú verseivel, helyenként 
enigmatikus szóhasználatú írásai-
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A nyitott kapu, amely befogadja a kultúrát

Egyed Emese irodalomtörténésznek a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztje kitüntetést adta át Mile Lajos főkonzul 

 » Ez a különle-
ges város olyan 
elvárásokat 
fogalmaz meg 
tagjai felé az 
iskolán, a kü-
lönleges épített 
örökségeken és 
kultúrán keresz-
tül, amelyek 
szinte létre 
hívják az értékte-
remtést. 

 » Csergő 
Domokos zene-
szerző kifejti, a 
mű cselekménye 
követi a Minó-
taurosz-legen-
dát, amelynek 
meghatározó 
szimbóluma a 
labirintus. 

val először a 90-es évek első felében 
Szatmárnémetiben találkoztam, a 
Helikont olvasva – fogalmazott a 
színház- és irodalomtörténész. Hoz-
zátette, első hivatalos találkozásaik 
során Egyed Emesét professzorként 
ismerhette meg, aki előadást tartott 
a 18. századi kert kultúrájáról, illet-
ve a felvilágosodás kori természet-
szemléletről. Oktatási tevékenysége 
és kutatási területe sokrétű. Az 1700 
és 1849 közötti magyar irodalom 
története mellett színházi kultúrát, 
kritikai szövegkiadást, a hungaro-
lógiai tanulmányok történetét és 
intézményeit, illetve antik irodal-

mat és kultúrtörténetet tanít. Mint 
elhangzott, Egyed Emese tudósként 
hisz a tapasztalatokat termékenyen 
mozgósító beavatásban, emellett 
keresi és ösztönzi a generációk és 
diszciplínák közötti jótékony pár-
beszédet. Iskolateremtő egyéniség, 
akinek az erdélyi színházi kultúra 
szisztematikus, csoportos kutatásá-
nak irányítása is a nevéhez fűződik”

– tette hozzá Tar Gabriella Nóra. 
Egyed Emese köszönőbeszédében 
Kolozsvárról és annak szépségei-
ről beszélt. „Ez a különleges város, 
olyan elvárásokat fogalmaz meg 
tagjai felé az iskolán, a különleges 
épített örökségeken és kultúrán ke-
resztül, amelyek szinte létre hívják 
az emberi kapcsolatokat, az érték-
teremtést, tehetségek támogatását, 
a művészet óvását és féltését, va-
lamint a kapcsolatok visszatérését 
azok megszakíthatatlan, különle-
ges és sokrétű változatához – fogal-
mazott Egyed Emese. „Kolozsvári 
emberként szeretném megköszön-
ni ezt az elismerést. Úgy vélem, 
hogy olyan kapuban állunk, amely 
azért nyitott, hogy befogadja a kul-
túrát és művészetet” – tette hozzá.

Kalotaszegi alkotótábor
Essig Kacsó Klára a zsoboki kép-
zőművészeti alkotótábor létreho-
zása érdekében végzett munkája, 
valamint közösség- és kultúraszer-
ző tevékenysége elismeréseként 
vehette át a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést. A szép iránti 
szeretetét a családi környezet biz-
tosította számára, édesapja fes-
tészettel foglalkozott. Az otthon 
esztétikailag stimuláló környezete 
meghatározó volt számára, emiatt 

lett festő. Tanárként rengeteg gene-
rációt nevelt a rajzra, rajzmódszer-
tanra – kezdte laudációját Szabó 
Attila. – Essig Kacsó Klára 1996-ban 
megalapította, és 25 éven át vezette 
a Szilágy megyei Zsobokon műkö-
dő alkotótáborát, ahol száznegy-
ven képzőművész ismerkedhetett 
meg Kalotaszeggel, valamint a 
hagyományos népi kultúránk által 
megőrzött Zsobokkal és vidékével. 
Mindannyian hozzájárultak a több 
száz alkotást számláló gyűjtemény 
kialakulásához, amely az erdélyi 
és magyar képzőművészeti kultúra 
ezredfordulójáról a hagyomány és 
avantgárd határán korképet nyújt-
hat a művészettörténet számára. 
Az alkotómunka mellett a művelő-
déstörténet különböző területein 
tevékenykedő előadók jelenléte is 
gazdagítja a tábor programját szép-
irodalommal, zenével, néprajzzal, 
művészettörténettel, illetve fi lm-
esztétikával.

Essig Kacsó Klára táborának fő 
munkatársa Banner Zoltán, akivel 
megalkották a Képzőművészet Zso-
bokon – A kalotaszegi alkotótábor 
című művészeti albumot. A zsobo-
ki tábor az egyik leghosszabb ideig 
működő alkotói projektnek bizo-
nyult, melynek felkarolását több 
éve szakmai közintézmények is 
fontosnak tartanak – zárta laudáci-
óját Szabó Attila. Essig Kacsó Klára 
köszönőbeszédében elmondta, ah-
hoz, hogy a tábor huszonöt éven át 
tudjon működni, szüksége volt egy 
csapat munkájára. A legnagyobb 
segítséget a férjétől kapta, Essig 
Józseft ől, illetve barátai is segítet-
ték munkáját: Egyed Emese, Szabó 
Zsolt, Szabó Attila.

 » K. J. 

Csergő Domokos Asterion – Leve-
lek a labirintusból című művének 

ősbemutatóját tartják ma 19 órától a 
Kolozsvári Magyar Operában. Az in-
tézmény közleménye úgy fogalmaz, 
a társulat tánckarának előadásában 
a zene, mozgás, látvány hármasa se-
gíthet saját labirintusaink fölé emel-
kedni. Csergő Domokos zeneszerző 

kifejti, a mű cselekménye követi a 
Minótaurosz-legendát, amelynek 
meghatározó szimbóluma a labirin-
tus. A középkorban spirituális értel-
mezése került előtérbe, a bűnbánat 
és az üdvözülés útját szimbolizálta. 
„A labirintus útjai előadásunkban a 
felsoroltak mellett az emberi agyte-
kervényekre is utalnak: a szereplők, 
és ezáltal a néző is mindvégig egy 
bonyolult és szüntelenül változó vi-
lág problémáin elmélkedik, a kiutat 
keresve. Egy röpke óra alatt a szere-
lem, az egó, a magány labirintusá-
ban bolyongó szereplőinkkel együtt 
táncol a hallgatóság, miközben rock-
zenével társított szimfonikus popot 
hallgat” – fogalmaz a zeneszerző. 
Jakab Melinda rendező-koreográ-
fus elmondta, számára az Asterion 
ékszer, mely rengeteg szépséget, ki 
nem mondott gondolatot, érzelmet 
rejt magában. „Ezek jutnak majd 
felszínre a zenében, ezeket lehet 
viszontlátni a táncművészek szemé-
ben, mozdulataik harmóniájában 
vagy éppen kuszaságában. Átélve 
személyes beavatásunkat, mindany-
nyian a labirintus középpontja fele 
száguldunk, egy jobb világ remé-
nyében” – fogalmazott Jakab Melin-
da. Kulcsár Szabolcs karmester úgy 

vélekedik, igazi zenei labirintusba 
kalauzol minket Csergő Domokos 
Asterionja: azt az érzetet kelti, mint-
ha a knósszoszi palota szobáiban 
kalandoznánk, mely mindegyiké-
ben más és más hangulat uralkodik. 
„Nehéz besorolni egyetlen műfaji 
meghatározásba, mégis egységes 
világot képez a pop, rock, jazz, és 
az elektronikus zene szimfonikus 
ötvözésének egyedi zenebolygóján. 
Külön érdekessége, hogy felhang-
zik benne Szeikilosz sírverse, a 
legrégebbi teljes egészében fenn-
maradt zenei mű a világon: „Amíg 
élsz, ragyogj, ne bánkódj semmin, 
az élet csak rövid ideig tart, az idő 
véget vet neki” – hívja fel a fi gyel-
met a karmester. A Minótaurosz le-
gendája köré épülő mű időutazás, 
amely a múlt-jelen-jövő idősíkjaival 
párhuzamosan az én belső idősík-
jainak határait is feszegeti. „Mind-
annyian keressük a kinti és benti 
labirintusokban való tájékozódás 
eszközét, Ariadné fonalát, amelyre 
rábízhatjuk magunkat. Egy életút 
során egyszerre él bennünk a törté-
net mindenik főhőse, mi vagyunk a 
bezárt Minótaurosz, Thészeusz és a 
labirintus egyaránt” – fogalmaz az 
opera közleménye. 

Igazi zenei labirintus: ősbemutató az operában

Az opera tánckara lép fel az Asterion című új produkcióban 
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Rangos díj 
a Colectiv fi lmnek

Az Alexander Nanau rendezte 
Colectiv című román dokumen-

tumfi lm nyerte az Európai Parla-
ment (EP) és az Európai Filmaka-
démia 2021-es LUX közönségdíját 
– jelentették be tegnap. David Sasso-
li, a parlament elnöke Strasbourgban 
adta át a LUX-közönségdíjat a fi lm 
rendező-producerének, Alexander 
Nanaunak. Idén az EP-képviselők és 
a közönség választották ki a nyertest, 
a LUX-díjjal az Európai Parlament 
2007 óta támogatja az európai fi lmek 
terjesztését. Az elismerés olyan euró-
pai koprodukciókat mutat be a széle-
sebb közönségnek, amelyek aktuális 
politikai és társadalmi kérdésekkel 
foglalkoznak. A nemrég Európai 
Filmdíjjal kitüntetett Colectiv című 
dokumentumfi lm Románia hivatalos 
Oscar-jelöltje volt, azonban a rangos 
díjat nem kapta meg. Az azonos nevű 
bukaresti szórakozóhelyen 2015-ben 
történt tűzeset körülményeit és követ-
kezményeit dolgozza fel az alkotás, 
amely „elszomorító és dühítő látlelet 
napjaink Romániájáról”. Témája a 
tragédia, amelynek következtében 
146-an sebesültek meg, 26 ember 
a helyszínen életét vesztette, 38-an 
pedig különböző kórházakban haltak 
meg. (Krónika)




