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A székelyföldi vendégmun-
kásokról szól Lövétei Lázár 
László legújabb kötete, az idén 
napvilágot látott Feketemun-
ka. A költőnek hétfőn este 
adták át a Helikon folyóirat 
idei Kemény Zsigmond Irodal-
mi Díját Kolozsváron.

» K. J.

I dén Lövétei Lázár László költő 
kapta a kolozsvári Helikon iro-
dalmi folyóirat Kemény Zsig-

mond Irodalmi Díját, amelyet a 
lapban közlő szerzők egyikének 
ítélnek oda. A díjátadót hétfő dél-
után tartották Magyarország ko-

lozsvári főkonzulátusának díszter-
mében. „Úgy szólalj meg, mint a 
költő, aki feketemunkás; úgy szó-
lalj meg, mint a feketemunkás, aki 
költő; úgy szólalj meg, hogy ne szó-
lalj meg – hadd őket beszélni; és 
ha már hagytad, és meghallgattad, 
úgy szólalj meg, hogy el ne halkul-
janak (...) úgy beszélj, hogy az pat-
togjon, mint a labda, előre-hátra, 
jobbra-balra, úgy beszélj, hogy az 
repüljön, mint a jégmadár, bukjon 
le, mielőtt fölfele száll” – fogalma-
zott Horváth Benji költő, műfor-
dító Lövétei munkásságát méltató 
laudációjában. Ezzel Lövétei Lá-
zár László legújabb, Feketemunka 
című kötetére utalt, amely a Pesti 
Kalligram kiadónál látott napvilá-
got az idén. „A 90-es évek eleje-kö-
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Csontszáraz riportokból születő versek

Karácsonyi Zsolt, a Helikon főszerkesztője adta át az elismerést Lövétei Lázár László költőnek (középen) 

zepe. A hőskor. Feketemunkások 
Magyarország szinte minden szeg-
letében. Tartózkodási és munka-
vállalási engedély nélkül. Tartoz-
tam ezzel a könyvvel magamnak 
is, a népes rokonságnak is – de 
legalább ennyire izgalmas volt a 
kérdés, hogy ezekbe a csontszáraz 
riportokba vajon sikerül-e annyi 
vért (érzelmet?, lelket?) diktálni, 
hogy megmozduljanak, és vers-
ként kezdjenek viselkedni” – írja a 
kötetről a költő. Lövéteivel a díját-
adó rendezvényen Mărcuțiu-Rácz 
Dóra beszélgetett. Az est házigaz-
dája Karácsonyi Zsolt, a Helikon 
főszerkesztője volt. A folyóirat ál-
tal létesített elismerést a korábbi 
években Antal Balázs, Szántai Já-
nos, Láng Orsolya, Márton Evelin 
és Vida Gábor vehette át.

Lövétei Lázár László 1972-ben 
született Lövétén. Középiskolai 
tanulmányait Székelyudvarhelyen 
végezte a Tamási Áron Líceum-
ban. Tanári diplomáját 1998-ban 
szerezte a kolozsvári BBTE ma-
gyar–román szakán. 1998 óta a 
csíkszeredai Székelyföld kultu-
rális folyóirat szerkesztője. Fon-
tosabb verseskötetei: A néva-
dás öröme (1997); Távolságtartás 
(2000); Két szék között (2005); 
Zöld (2011); Alkalmi (2017). For-
dításkötetei: Mircea Cărtărescu: 
Lulu (regény, 2004); Filip Florian 
– Matei Florian: Kölyök utca (re-
gény, 2014); Alexandru Vakulovs-
ki: Hányinger utca (regény, 2015). 
Fontosabb díjai: a Romániai Írók 
Szövetségének Debüt-díja, 1997; 
Déry-díj, 2005; Radnóti-díj, 2008; 
József Attila-díj, 2009; az Erdélyi 
Magyar Írók Ligája nagydíja, 2011.

» „Úgy szó-
lalj meg, mint a 
költő, aki feke-
temunkás; úgy 
szólalj meg, mint 
a feketemun-
kás, aki költő” 
– hangzott el a 
laudációban. 

» ANTAL ERIKA

Rendkívüli hangversenyre várja 
a közönséget a Marosvásárhelyi 

Állami Filharmónia csütörtök este 7 
órától a Kultúrpalota nagytermében: 
a szimfonikus zenekarral együtt lép 
színpadra az Ineff able jazz-zene-
kar. A szervezők fi atalos koncertet 
ígérnek, ahol a klasszikus zene öt-
vöződik a jazzel. György Levente, a 
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia új igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta, ez a fajta koncert számá-
ra nem idegen, része a menedzseri 
tervének, hiszen, az átjárást keresi 
a nagyon komoly zene és a fi atalok 
számára érthetőbb, feldolgozhatóbb 
zene között. Ami nem jelenti azt, 
hogy elrontják a klasszikus zenét, 
hanem könnyebben emészthetővé 
teszik a fi atalok számára. „Benne 
van a menedzseri tervemben, hogy a 
klasszikus zene találkozik a rappel, 
a jazzel, a folkkal. Ezt a jazzvonalat 
képviseli az Ineff able együttes, ame-
lyet, ha nem lettek volna meghíva, 
én hívtam volna meg őket az elkö-
vetkezendő három évben” – muta-
tott rá az igazgató. Hozzátette, míg 
150 évvel ezelőtt a patetikus hang-
vételű áriákat értékelték, 2021-ben 

egy olyan világban élünk, amelyben 
minden felgyorsult, az ifj úságnak 
pedig nincs türelme olyan mérték-
ben a komolyzene fogyasztásához, 
mint 150 évvel ezelőtt. „Ha meg 
akarjuk tartani közönségünket, ne-
künk szükséges hidakat építenünk a 
különféle zenék között” – mondta az 
igazgató. Fantasztikus lehetőségnek 
nevezte a csütörtöki zenei eseményt, 
és arra kérte a fi atalokat, hogy hasz-
nálják ki, és tiszteljék meg jelenlé-
tükkel a fellépőket a Kultúrpalota 
nagytermében.

Fiatalos zene a fi ataloknak
A közeljövő terveiről szólva György 
Levente érdeklődésünkre arról is 
beszélt, hogy a fi lharmónia kultúr-
politikáját nem változtatta meg, 
csak kiegészítette. Ahogy eddig 
is voltak szimfonikus hangverse-
nyek, továbbra is lesznek. György 
Levente, aki az elmúlt tizenöt év-
ben operaéneklésből élt, szeretne 
operaesteket szervezni, amelyeken 
egy-egy opera történetét mesélik el 
röviden, hetven percben egy mode-
rátorral, vetítenek feliratozással, 
valamint elhangzik egy-két ária, 
duett, kórusbetét is. „Ezáltal is sze-
retném az ifj úságnak „feltálalni” az 

olyan nagy címeket, mint a Varázs-
fuvola, a Tosca, az Aida, a Carmen, 
a Bohém élet, ami az operairoda-
lom alapja, ábécéje” – ismertette 
a terveit az igazgató. Hozzátette, 
amellett, hogy nagyon támogatja 
a műfajok közti átjárásokat, mégis 
ragaszkodik a klasszikus zenéhez, 
amit modern eszközökkel, új formá-
ban szeretne tálalni.

Valóra vált álom
A 2016-ban alakult csíkszeredai ze-
nekar, az Ineff able saját szerzemé-
nyeivel lép színpadra, ismertette az 
együttes menedzsere, Bodó István a 
csütörtöki koncert beharangozóján. 
Ugyanakkor nagy megtiszteltetés-
nek nevezte, hogy a fi lharmónia el-
fogadta a kihívást és együtt léphet-
nek színpadra. Mint mondta, a négy 
év alatt, amióta együtt dolgozik az 
együttessel, két nagy albumot adtak 
ki saját szerzeményeikből, és akkor 
határozták el, hogy egy nagy, közös 
koncerten lépnek fel a szimfonikus 
zenekarral. A koncertet hosszabb 
szervezési folyamat előzte meg – 
mondta Ciprian Bota, a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia titkára, aki 
januárban kezdett egyeztetni a me-
nedzserrel. Az ő megkeresésére hall-

gatott bele a fi atalok zenéjébe, amely 
azonnal elnyerte a tetszését és felis-
merte, hogy érdemes megszervezni a 
közös koncertet.

Hidat tervez a klasszikus és a modern zene között a fi lharmónia

Adomány a Székely
Nemzeti Múzeumnak

F inta Edit kézdialmási születésű, Bu-
dapesten élő festőművésztől kapott 

jelentős adományt a sepsiszentgyör-
gyi Székely Nemzeti Múzeum. Varga 
Mihály múzeumigazgató az utóbbi 
évek egyik legszebb adományának 
nevezte a felajánlást, tegnap a sajtó 
képviselőinek rögtönzött kiállítás 
keretében mutatta be a közgyűjte-
ménybe került alkotásokat. A mú-
zeum birtokába került Finta Edit két 
olajfestménye és tizenkét grafi kája, 
ezek között van rézkarc, linóleummet-
szet és tusrajz is, ugyanakkor több 19. 
századi olajfestmény. Négy alkotás id. 
Vastagh György (1834–1922) műhe-
lyében készült, de kaptak ismeretlen 
Biedermeier-kori arcképeket is, és egy 
alkotást, amely a nagybányai festőis-
kola stílusjegyeit hordozza. „A művek 
rongáltak, komoly restaurálásra szo-
rulnak, de értékük így is rendkívüli, 
hiszen az erdélyi kötődésű id. Vastagh 
György műveinek gyűjtése prioritás 
múzeumunk számára” – fejtette ki az 
igazgató. A múzeumnak eddig két id. 
Vastagh György-festménye volt, két 
idős arisztokrata hölgy portréja. Az 
adományba kapott képeken is kellett 
azonosítaniuk, kiket ábrázolnak, való-
színűleg székelyföldi nemesi családok 
tagjait. A többi festmény esetében ki 
kell deríteni az alkotókat, ebben a 
Nemzeti Galéria szakemberei segí-
tenek a múzeumnak. A festmények 
vászna elkorhadt, képátültetésre lesz 
szükség, a restaurálás darabonként 
1000–1500 euróba kerül – fejtette ki 
az igazgató. Hozzátette, az adományo-
zónak voltak aggályai, hogy az éppen 
felújítás alatt álló múzeum megfelelő 
módon tudja-e tárolni az alkotásokat, 
ám erre kiemelten fi gyelnek. Nagy 
megtiszteltetés, és nagy öröm minden 
adomány, a Finta Edittől kapott 
alkotások becsült összértéke mintegy 
százezer lej, ilyen értékű adományt rit-
kán kap a közgyűjtemény – összegezte 
az igazgató. (Bíró Blanka)
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György Levente operaénekes, a marosvásárhelyi
fi lharmónia igazgatója az intézmény terveiről beszélt




