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Szeretettel köszöntök mindenkit, aki időt szakított 
magának és eljött, hogy megnézze rendezvényünket!

Célunk évek óta nem változik: nemzeti kultúránk 
megőrzése, a keresztény értékrend ápolása szülőföl-
dünkön.

A napokban bukkantam erre a Tízparancsolatra. 
Szeretettel megosztom Önökkel a III-at.

AJÁNLÁS

Tóth-Páll Miklós
Bánffy Miklós- és Ezüstfenyő-dí-

jas színművész, az Ady Endre 
Társaság elnöke

Szatmárnémeti, 2019.
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Sem utódja, sem boldog őse...

Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény,
Lidérces, messze fény.

De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének
S lennék valakié,
Lennék valakié.

Ady Endre

1877. november 22. - Érmindszent
1919. január 27. - Budapest
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Finta Edit rövid szakmai életrajza:
Budapesten élő grafikus és festőművész. 1945. február 20-án született Kéz-

dialmáson (Székelyföld, Románia).
Édesapja Finta Árpád építész, műbútorasztalos, édesanyja Dezső Lujza ház-

tartásbeli. Öt gyermeket neveltek. Családját 1950-ben kitelepítették. Gyer-
mekei: Mózes-Finta Hanga: 1975. december 27. – 1976. január 4., Kolozsvár. 
Mózes-Finta Balázs: 1981. február 27. - Kolozsvár.

Általános iskolai tanulmányait 1952 és 1958 között, az ipariskolát az 1959-
1962 években, Szilágysomlyón végezte.

Munkásnőként a legjobb eredménnyel bejutott a marosvásárhelyi Zene- és 
Képzőművészeti Líceumba. 1966-ban itt érettségizett. A kolozsvári Kép-
zőművészeti Egyetemen 1968 és 1974 között ösztöndíjas hallgató. 1974-ben 
a legkiválóbb eredménnyel államvizsgázott. Az egyetem után is ,,munkás” 
lett. Szellemi szabadfoglalkozású művész. 1971-től itthon és külföldön éven-
te kiállított és kiállít, részt vesz nemzetközi bemutatókon. Eddig több mint 
60 egyéni kiállítása volt. Festmények mellett rézkarcokat, művészi fotókat, 
rajzokat, elektrografikát készít és csoportos kiállításokon szerepel. Könyvg-
rafikával is foglalkozott.

Művészeti díjak, ösztöníjak – válogatás:
• 2013 – I. Víz-Jel Nemzetközi Képzőművésze-

ti Biennále Baja – kiemelkedő alkotásáért – Em-
léklap

• 2009 – Nagybányai életérzés napjainkban. 
Munkácsy rajz-és festőverseny Budapest, Oklevél

• 2007 – Németországi ösztöndíj: Kulturszym-
posion M, Iserlohn 2007. Iserlohn, Németország 
– Emlékérem

• 2000 – Szilágysomlyó – Szilágysági Magyarok – 
Díszoklevél – Bá-thory-díj – Plakett

JANUÁR 19. - SZOMBAT

16:00 ÓRA, SZATMÁRNÉMETI VÁROSHÁZA KIÁLLÍTÓTEREM

Jégvirágok. In memoriam Ady Endre
Finta Edit festőművész tárlatmegnyitója
A kiállítást Muhi Sándor (grafikus, művészeti közíró) méltatja, Finta Edit írásai-
ból Méhes Kati (Poór Lili-díjas színművésznő) olvas fel.

www.fintaedit.hu
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Fontosabb egyéni kiállítások – válogatás:
• 2016 – Magyar Írószövetség Galériája Budapest – Üzenet – festészet 
• 2015 – Művészetek Háza, Gödöllő, Elfolyó homok csöndje – festészet 
• 2015 – Duna Palota, Budapest – Finta Edit gyűjteményes festészeti ki-

állítása a Magyar Kultúra Napján 
• 2014 – Országos Szabó Ervin Könyvtár, Budapest – Finta Edit Könyv-

művészeti és festészeti kiállítása
• 2012 – és 1998 – Magyar Írószövetség, Budapest Tükröződés és – No-

vember – festészeti kiállítás 
• 2012 – Vármegye Galéria, Budapest, Áttűnések című festészeti kiállí-

tás, Áttűnések című album bemutatása 
• 2007 – Galerie des Parktheaters, Iserlohn – olajfestmények, rézkarcok 
• 2006 – Duna Galéria, Budapest – Grafikák és fotográfiák – rézkarcok, 

rajzok, fotográfiák 
• 2004 – Keve Galéria, Ráckeve – Zsoltárok fehérben, zöldben – olajfest-

mények 
• 2004 – Vármegye Galéria, Budapest – Áhítat – olajfestmények 
• 2002 – Csontváry terem, Budapest – olajfestmények 
• 2001 – József Attila Színház, Budapest – Nap és Drapéria – olajfestmé-

nyek 
• 2000 – Csók István Galéria Nagyterme, Budapest – olajfestmények 
• 1999 – Esztergomi Vármúzeum Rondella Galéria Esztergom – rézkar-

cok, olajfestmények 
• 1998 – Antenna Hungária Átrium Galéria, Budapest – olajfestmények 
• 1997 – Művelődési Ház Leányfalu – A keret – olajfestmények 
• 2006 – Művészeti Galéria Konstanca – grafikák – Művészeti Galéria – 

Mamaia rézkarcok
Publikációk:

• 2017–2018. – Elfolyó homok csöndje. Töredékek. Saját írások és olaj-
festmények Irodalmi Jelen irodalmi művészeti folyóiratban. Szerkesztősé-
gük Arad, Budapest, München, Kolozsvár. Online.

• Könyv formában is megjelenik 72 oldal írás, 72 oldal olaj, vászon, Sza-
kolczay Lajos előszavával, Hudy Árpád utószavával. Támogatta az NKA 
Irodalmi Szakosztálya, határidő 2018 április 27.

• 2012– Finta Edit: Áttűnések. 2012, IAT Kiadó, Budapest
• 2005– Fiumei ablakok. Finta Edit képei, Király László versei. Timp Ki-

adó Budapest, 2018. március 17.
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Egy lélek kiáradása
Finta Edit, a festőművész, az író

(...) Lírai vallomásnak is gyönyörű Finta Edit ars poeticája. „Én festeni 
akarok. Megörökíteni a víz szépségét, tükröződését, a benne úszó haty-
tyúk néma lebegését, békéjét, a halak csendes, csillogó ezüstjét, a madarak 
végtelenig elhúzódó jelenlétét, tömegperspektíváját, az erdőket, a réteket, 
magas hegycsúcsokat, ahol soha nem olvad el a hó.”

Olyan mindenségoltárt képzel magának, amelynek monstranciája – a 
szépség. Amely előtt mindannyiunknak áldoznia kell. Mi szívesen tesszük 
ezt, hiszen akarvaakaratlan lélekben gazdagodunk. Ha végigfutunk fest-
ményeinek káprázatos telítettségén – a Várakozás rémisztő magányán, 
a Fiumei ablakok lengő reneszánsz illatán, a Fehér csend egymásba si-
muló tetőinek szeretet-mértanán, az Ofélia fájdalommal telített drámai 
hívószaván, az Iriszek kéken zsongó imatengerén, a Király és Királynő 
szimbólumokban megjelenő tisztaságán, a Fények drapéria mögötti lé-
lekvándorlásán, és a Zöld Nap a színpadi végtelenben című olaj-vászon

hölgykoszorújának szívszorítóan néma keserűségén (és még számtalan 
karakteres álom-opuszt említhetnék) –, azonnal érzékelhetővé válik az 
életmű sava-borsa.

„Lehet, egyszer megfestem az Eget és Földet összekötő monstrumot úgy, 
hogy légies legyen, utat mutasson a magasba, a végtelenbe, a csillagok, a 
Hold felé, az igazi alkotások birodalmába.”

Nem akármilyen vágy. Lehet, hogy szükségtelen is, hiszen mindez benne 
van az átpoetizált csöndet világmagyarázattá emelő életműben.

Szakolczay Lajos

Nem véletlenek tehát Finta Edit országos, Kárpát-medencei és nemzet-
közi sikerei. Mindemögött azonban ott rejlik a kommunista Romániában 
magyarként elszenvedett több évtizedes családi és személyes sérelmek 
özöne is. Az az alapvető létélmény, amely a képeken oly sokrétűen feje-
ződik ki: a félálom, a fél-halottság, a tárggyá lefokozódás, az elidegene-
dés, a papírszalag-bábuvá válás, az üres, tekintet nélküli arcokba, fejekbe 
záródás, az alkonyatiság, az egyedülmaradás, az elélettelenedés, az öltö-
zékfoszlányok, tépett drapériák, törmelékesedő falak közötti bolyongás. A 
tűzszerűen lobogó ruhákban vergődés az éles árnyékú félelemtárgyiasulás 
mozzanataiban – s mindez valamiféle neoszürreális, újgótikus miszticiz-
mus jellegzetességei által. És mindennek talán legösszetettebb megformá-
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lásai a Triptichon vagy a Romantika című alkotások. Ez utóbbin a falu-
si ház, a szakadó ruha és a fogas, a székelykapura is asszociáló képkeret 
motívumai a régmúlttól a máig ívelő folyamatos tragikum bensőségesen 
impresszív megidézői. Azt jelzik, hogy Finta Edit egységben látja a pusz-
tulás örök veszélyét, a közösségi és az egyéni sorsszenvedés mélységeit, 
s hogy formakultúrája széles szellemi birodalmakat ölel át. A művésznő 
mostani élményteljes tárlata, megkapón súlyos jelentéseket hordozó ki-
állítása erőteljesen és tanulságosan bizonyítja mindezt. Elmélyedésre és 
magunkba szállásra késztet – kétségtelenül és elkerülhetetlenül.

Bertha Zoltán

Emberközpontú, pontosabban: nőközpontú a festészete. Női figurái, me-
lyek jellemző tulajdonságukként arctalanok, figurális képei meghatározó 
témái, attribútumai. S rajtuk is a lélek problémáit hozza felszínre és jeleníti 
meg. Karakteres fogalmisággal írhatjuk körül ezt a képi világot, melynek 
központi kategóriája a magány, az egyedüllét, amely ugyanakkor fontos-
nak tartja az összetartozást, de érzékeljük az elvágyódást, a visszavágyó-
dást, az aggodalmat, a félelmet. Mindebből pedig nem csak festmény jön 
létre, hanem egy szuverén képi filozófia. Mindez pedig belülről árad Finta 
Editből. Ő igazi lélekfestő, ugyanakkor mindig megmarad a figura látvá-
nyának felfogásában, egyfajta realizmus (s természetesen szürrealizmus) 
keretei között s sosem lép ki a festői elvontság felé. Tárgyias festészet ez, de 
minden tárgy szinte jelképhordozó. Figuraközpontúságát mutatja, hogy 
ezen a kiállításon tiszta tájképe talán kettő ha van, ám ott is, ha embert 
nem is látunk, de az ember beavatkozását, keze nyomát szinte mindig. Ha 
táj jelenik meg női figuráival együtt, ott is folyamatosan egy sajátos belső 
és külső táj benyomásunk támad. Finta Edit ugyanakkor nagy jelentősé-
get tulajdonít a térnek, a térszerű feldolgozásnak, mert nagy szerepe van 
az elől lévő tárgyaknak és a mögötte lévő motívumoknak. Ez az előtt és 
mögött effektus szinte elvezet az álom és valóság érzékeltetéséhez, s ter-
mészetesen a kint és bent érzéséhez. Sok képével összefüggően érezzük, 
hogy szimultán módon adja vissza e kettősségnek az atmoszféráját, amely 
mint életérzés univerzálissá tágul. S ezzel együtt a művész akkor, amikor 
rejtőzködik, ugyanakkor mindig kitárulkozik is. Vannak titkai, de ezek a 
titkok fel is tárulnak…

Feledy Balázs
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„Végy karjaidra idő” - előadás Sinka István műveiből

A Pusztaszó zenekar 2009-ben rögzítette Sinka István tizenkét megzené-
sített versét, valamint nyolc prózai számot tartalmazó első CD-jét. A két 
alapító-zeneszerző, Nagy Szabolcs (Ghymes, Hobo Blues Band) és Pengő 
Csaba is annak a tájnak a szülötte, ahonnan Sinka István is elindult, kinek 
a békési, bihari vidéken mai napig élő kultusza van. Ezen verseinek meg-
zenésítésével újabb műfaji terület felfedezésével próbálkoznak. A prózai 
részeket előadó és egyes zeneszámokban éneklő Horányi László színmű-
vész évtizedek óta hiteles, értő előadója Sinka költészetének. A Sinka-ver-
sekhez írt zenék igen változatos stílusokat érintenek a Kárpát-medence 
népzenéjétől a folk-rockon át az impresszionizmusig.

A lemez anyagából sikeres előadások születtek többek között az Eszter-
gomi Várszínházban (itt a Gödöllői Kortárs Balett közreműködésével), a 
Gyulai Várszínházban, Egerben, Érden, a Ghymes Fesztiválon stb. is.

Sinka István Kossuth-díjas költő, író.
„Mert pap vagyok én ma, hű, / aranysarujú, napimádó táltos, aki hószin 
palástomból a szívem / kitakarom s a mellemből a hegyre vért csapolok a 
szent, felkelő nap / elé: az én népemért ...” (Wikipédia)

Született: 1897. szeptember 24. -  Nagyszalonta (Partium/Románia)
Elhunyt: 1969. június 17. - Budapest (Magyarország)

A produkció tagjai:

Horányi László – ének, próza
Nagy Szabolcs – zongora, ének
Szirtes Edina „Mókus” – ének hegedű, 
Pengő Csaba – nagybőgő
Molnár Dániel – ütőhangszerek

Részlet egy kritikából:
„A társadalom legmélyebb kútjából érkezett költő – mennyire elfelej-

tettük – személyét karakterében megragadó színművész: Horányi László 
versekkel, prózai részletekkel úgy állította elénk a Sinka István-i világot, 
hogy szinte éreztük a puszták illatát, s úgy vonult el előttünk az „ősök 
sorsa”, hogy emberségből, magyarságból ennél tanulságosabb leckét mos-
tanában senki sem adhatott volna.” (- th)

18:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA KISTEREM

Horányi László és a Pusztaszó zenekar Sinka István-estje



9

A Hampel Katalin Szalon divatbemutatója
Fellép: Sasvári Sándor (kétszeres EMeRTon-díjas, az év zenés színésze 
díjas (1991.), az év musical színésze díjas (1993.), Jászai Mari-díjas (2013.) 
színész és Sáfár Mónika (Jászai Mari-díjas - 2015.) színművésznő
Magyaros ruhabemutató budapesti modellekkel, közreműködnek a 
Harag György Társulat művészei.

JANUÁR 20. - VASÁRNAP

18:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA NAGYTEREM

Sasvári Sándor pályafutását énekesként és basz-
szusgitárosként kezdte. A Jokers, a Titanic és a 
Gallus-trió nevű magyar rockzenekarokban ját-
szott. Kerényi Miklós Gábor javaslatára jelentkezett 
1982-ben a Rock Színházba. Első nagyobb szerepe a 
Sztárcsinálók című rockoperában volt, Juvenalist játszotta. A Jézus Krisz-
tus szupersztár 1986-os magyarországi bemutatóján Jézust alakította. A 
Sztárcsinálókban szintén Jézust (Kiprios Jézus) alakította. 1993-ig volt 
a Budapesti Rock Színház tagja, 1993 óta szabadfoglalkozású művész. 
2014-től a Turay Ida Színház tagja. 1991-ben megkapta Az év zenés színé-
sze-díjat, 1993-ban pedig a Magyar Rádió kitüntette az EMeRTon-díjjal. 
A Dorian Gray című darabban játszott Londonban, Jean Valjean szerepét 
pedig Duisburgban játszotta Victor Hugo: Nyomorultak című darabjában 
(1997-1999). Assissi Szent Ferencet alakította az 1993-ban készült Julia-
nus barát barát című tévéfilmsorozatban.

http://sasvarisandor.hu/sasi
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Sáfár Mónika 1991-ben végzett a 
budapesti Színművészeti Főiskola 
prózai tagozatán. Már harmadéves-
ként egy főszerepre hívta Babarczy 
László, az akkor legendás hírű Kapos-
vári színház igazgatója. A főszerep 
zenés volt. Egy operett. Ettől kezdve 
csak zenés szerepek érték el: 1991-ben 
a Mária evangéliuma, amely egyben 
a főiskolai vizsgaelődása is lett rektori 
engedéllyel.

Két év múlva már a Fővárosi Ope-
rettszínház társulatában találta ma-
gát, ahova a frissen beiktatott igaz-
gató, Szinetár Miklós hívta. Nemcsak 
hívta, rögtön szerepet is kínált neki: 
Jakobi Leányvásárának főszerepét 
egy újszerű felfogásban.

Akkor megnyílt számára a világ az 
operett műfaja felé. Bár Kaposváron 
is játszott operettet, a fővárosban más 
módi szerint illett ezt a műfajt művelni. Sosem tudott és nem is akart májbajos 
primadonnákat alakítani, és öröm volt számára, hogy nem is várták el tőle a 
rendezők. Kifejezetten előnyére vált a prózai végzettség.

Hangi adottságai megengedték, hogy folyamatosan továbbképezze magát és 
az opera műfaja felé forduljon. Nagyon közel érezte magához ezt a műfajt.

Rátalált egy fantasztikus énekmesterre: Kaposy Margitra. Vele készült ebből a 
műfajból és egy szép napon elérkezettnek látta az időt, hogy próbát énekeljen 
az opera műfajában. Megjegyzi, abban az időben már ráragadt a musicalműfaj 
bélyege: túl volt a Miss Saigonon, a My fair Ladyn, a Kiss Me Kate-n és épp 
abban az évben, amikor az Elisabethet bemutatta, érkezett a vágy a szívébe, 
hogy operát énekeljen. Nem szokványos, ugye?

Szegedet választotta, Pál Tamás akkori zeneigazgatót ismeretlenül kereste fel, 
időpontot kért tőle és annyira jól sikerült a próbaéneklés, hogy aznap szerződ-
tette Boito: Mefistofele című operájának kettős főszerepére. Kovalik Balázzsal 
és Pál Tamással egy olyan gyönyörűséges munkában volt része, amit minden-
kinek kíván a saját területén. Persze azonnal jöttek a megjegyzések a budapesti 
Operaházból: „Mit keres a csizma az asztalon?” (a csizma ő volt, akit már el-
könyveltek egy másik műfajban…) De ez őt nem érdekelte, mert imádta ezt a 
szerepet és sikerei voltak benne!

Pál Tamás állandó szerződést ajánlott neki, ami igen megtisztelő volt: tehát 
egy éven át a Szegedi Opera tagja volt. Nagy boldogsággal dolgozott: megkapta 

www.safarmonika.hu



11

Tosca-t, Abigél-t, Örzsét a Háryból, mellette játszott Pesten a Víg özvegyet, 
Csárdáskirálynőt, Elisabethet, Luxemburg grófját, közben elénekelte külföl-
dön Verdi: Requiemjét, Beethoven IX. szimfóniáját stb.

Elég megterhelő volt az utazás is, de főleg csúcsra járatni az Isten ajándékát: 
a kincset érő hangszalagjait.

Úgyhogy műfajt kellett választania és az operát elhagyta egy időre. Hogy mi-
ért az opera esett áldozatul? Mert azt tapasztalta, hogy nem sok operaénekes-
nek volt fontos a színészi játék, a figurát meg sem próbálták eljátszani, csak 
elénekelni. Így pedig nem volt teljes az öröm számára.

Az élet prózai oldalára fókuszált:
Elérkezettnek látta az időt akkori férjével és olyan kertesházba költöztek, ahol 

volt hinta, homokozó…. és nemsokára megszületett kislányuk, Franciska. 
Boldogságos két otthontöltött év következett! Csak a gyermekével szeretett 

volna foglalkozni és mintha az élet is segítette volna, hogy ne búsúljon a szín-
pad hiánya miatt: az Operettet épp akkor újították fel, igazgatóváltás is volt, 
úgyhogy otthon babázott mámoros örömmel.

Egyszercsak megcsörrent a telefon: Kerényi Miklós Gábor új igazgatóként 
vele képzelte el a Marica grófnőt a felújított Operettben. Boldogan igent mon-
dott és azután még sok szerep következett.

2003-ban a Madách Színház castingot hirdetett az Operaház fantomjára. 
Megkapta Carlotta szerepét és azóta is töretlenül játsszák a darabot óriási si-
kerrel.

Közben vendégként dolgozott Kecskeméten (Marica grófnő, Víg özvegy, 
Doctor Herz), de újra nosztalgiája támadt az opera iránt: eszébe jutott, hogy 
Turandot hercegnő szívesen lenne, ha megadná a sors. ÉS MEGADTA!

Ahogy ez eszébe jutott, szintén ismeretlenül felhívta Kovács Jánost, a Magyar 
Állami Operaház akkori első karmesterét és meghallgatásra kért tőle időpon-
tot. Készségesen adott is lehetőséget, ő maga kísérte zongorán, majd az éneklés 
után megkérdezte: „Megenged nekem egy telefont?”

És a fülem hallatára felhívta Kesselyák Gergely akkori főzeneigazgatót: „Ger-
gő, megvan a Turandotunk tavaszra!”

Hát így lett ő egy színpadi próbával 2006 tavaszán Turandot.
Szerepálma sose volt, de ezt sajnálta volna, ha nem énekelheti el.
Ahogy az idő telt-múlt, és belenézett a tükörbe, látta, hogy lassan ki kell dob-

nia a léghajójából azokat a szerepeket, amelyek már nem röpítik felfelé: első-
ként Szilviától búcsúzott el a Csaárdáskirálynőből, akit már negyvenöt éves 
kor után nem illik elénekelni az ő felfogása szerint.

De jöttek a karakterszerepek a Madách színházban és ezek töltik ki szakmai 
élete nagy részét:

Operaház fantomja, Mary Poppins, Mamma Mia, Nyomorultak, Muzsika 
hangja, Szerelmes Shakespeare.

Az élete csupa csodákkal van tele, ilyen csodákat kíván Önöknek is!
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Budapest belvárosának sétáló utcájában, a Váci utca 8. szám alatt, az ud-
varban található az a patinás üzlet (a Hampel Katalin Szalon), melyben 
lelkes csapat dolgozik az egyik legrégebbi kulturális örökségünk átmen-
tésén, a régi magyar viseleti hagyományok újraélesztésén, ma hordható 
divatos formában.

Modelljeink megvalósítását alapos kutató- és tervező munka előzi meg. 
Célunk, hogy ruháinkon a hagyományokhoz hűen jelenítsük meg elmúlt 
korok díszítő elemeit. A polgári- és úri viseletek sok kézimunkával és 
díszítéssel újra élednek a modern kor követelményeinek megfelelő for-
mában: sujtás, zsinór, paszomány, lengyelke, pityke társulnak a nemes 
anyagok melle. Selyem, shantung, burett, bársony, brokát, moaré, gyap-
jú, csipke, tüll adjak meg a szalon kínálatának nosztalgikus és mégis mai 
hangulatát.

Cégünk 30 éve működik és törekszik a magas minőségi szint elérésére, 
mindenki megtalálja szalonunkban a bocskai, atilla, mente, díszmagyar 
férfi és női változatát. Az esküvőre készülő hölgyek is hordhatják a mai 
kornak megfelelő díszmagyart, bérelhetnek esküvői ruhát, menyecske ru-
hát, báli ruhát.

Ugyanúgy nagy figyelmet szentelünk a férfi alkalmi és vőlegény ruhák-
nak, melyek standard méretben megvásárolhatóak és bérelhetőek. Az 
egyedi megrendelések mindig megújulásra inspirálja az alkotókat, mely-
nek végeredménye a cég jó hírét öregbítik. A tradicionális szabásvonal 
mellett, a férfi öltönyök, szmokingok, frakkok is színesítik a szalon kínála-
tát. A minőség és kézművesség a tradíció és a frissesség adja meg az üzlet 
páratlan hangulatát.

http://hampelkati.com
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Hangszerbemutató és közös népdaléneklés Gulyás Ferenccel, az Ex 
Nox Együttes tagjával, hangszerkészítővel

JANUÁR 21. - HÉTFŐ

12:00 ÓRA, IPAROSOTTHON BÁBSZÍNHÁZI TEREM

„Nagyon fontosnak érzem a magyar zenei kultúra tudományos szintű 
megismerését és annak terjesztését. Ennek a nemes célnak a szolgálatára 
állítottam össze a „zene evolúciója a hiedelemvilág és a vallás szemszögé-
ből” című előadásomat, amelyben a magyar népi hangszerek segítségével 
mutatom be a zene kialakulását, fejlődését és szereprét az emberiség tör-
ténetében. Igen nagy elismerésnek tartom, hogy ennek az előadásomnak 
a megtartására nemzetközi kulturális antropológiai konferenciákon is 
rendszeresen felkérnek. Eddig a szegedi és az olaszországi bolonyai egye-
tem felkéréseinek tehettem eleget, de ez az előadásom nagy érdeklődés-
nek örvend a hazai iskolásgyermekek körében is” – fogalmazott Gulyás 
Ferenc.

http://gulyasferenc.com
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GG Tánc Eger: Játszótér (játék-szín-tér)
18:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ NAGYTEREM

Szereposztás:

Laura………………………………………Novák Laura
Anyuka.…………………………………....Kelemen Dorottya
Apuka.…………………………………......Emődi Attila
Sárga…………………………………….....Tóth Karolina
Zöld…………………………………….….Törteli Nadin
Kék …………………………………….….Joni Österlund
Piros…………………………………….....Rayco Lecuona Suarez
Fekete……………………………….…......Rovó Virág

Díszlet-jelmez koncepció: Topolánszky Tamás
Szcenika: Engler Imre, Fodor Zsolt
Jelmez kivitelezés: Szaniszló Tamásné
Zene: Bartók Béla, Gergely Attila - montázs
Dramaturg: Halasi Dániel
Ügyelő: Kiss Alexandra
Koreográfus-asszisztens: Kelemen Dorottya
Koreográfus: Topolánszky Tamás, „Harangozó díj”-as

„Oly boldog lennék Istenem, de boldog.
Kiszínezném vele az életem.”
    (Kosztolányi Dezső)

Nincs talán két olyan ember, aki ugyanazt a képet ugyanazokkal a SZÍ-
Nekkel színezné ki. Ráadásul gyermekek és felnőttek más SZÍNekben lát-
juk a világot. A gyermekszem számára a felnőttek világa gyakran tűnhet 
SZÍNtelennek vagy éppenséggel rózsaSZÍNűnek, pedig mi, felnőttek is 
SZÍNesben látjuk a világot. Illetve ha nem, az baj. Mily beszédes a ma-
gyar nyelv: akinek a fantáziája SZÍNes képekkel teli, az képes, aki nem, az 
kép-telen.

Történetünkben a játszótér hőse, Laura kibírhatatlannak találja szülei 
féltő gondoskodását és SZÍNtelennek életüket, így elindul, hogy megte-
remtse saját világát, azaz kiSZÍNezze a maga életét. Kalandjai végén azon-
ban meglepő felfedezésre jut...

www.gardonyiszinhaz.hu
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fotó: Gál Gábor
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Jékely-Kocsár: Mátyás Király Juhásza
- zenés magyar mesejáték a Harag György Társulat előadásában -

JANUÁR 22. - KEDD
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

17:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA NAGYTEREM

Szereposztás:

Mátyás király........................................Gaál Gyula
Beatrix, Mátyás király felesége...........Laczkó Tekla
Burkus király........................................Diószegi Attila
Kunigunda, Burkus király lánya........Bándi Johanna
Kölönte, udvari bolond.......................Péter Attila Zsolt
Csuporka, Kölönte menyasszonya.....Keresztes Ágnes
Baraboly vitéz.......................................Varga Sándor
Vakáciusz, a tudós...............................Bodea Tibor
Furtagyi, ezermester............................Orbán Zsolt
Berengár, udvarmester........................Zákány Mihály
Gergő, juhász.......................................Poszet Nándor
A juhász anyja......................................Méhes Kati

valamint................................................Kirner Katalin, Pop Erika, Tempe Stefani, 
Györfi Orsolya, Jankó-Szép Attila, Nagy Botond, Budai József, Kecskés Szabolcs

Tündérek: Bicsi Hanna, Gergely Denisa, Chindris Mădălina, Bârle Valentina, 
Ilban Oana, Babici Iulia, Babici Aida, Capac Teodora, Shibata Mayumi
Rendező: Tóth-Páll Miklós
Díszlettervező: Fornvald Gréti
Jelmeztervező: Szabó Anna
Zenei vezető: Manfrédi Annamária
Koreográfus: Gabriela Tănase
Rendezőasszisztens: Tamás Ágnes
Súgó/ügyelő: Fábry Zoltán

Bemutató:2018. 09. 26. 
Az előadás hossza kb. 90 perc.

„Valamikor a 90-es évek elején, Kulcsár Edit, akkori irodalmi titkár, adta a ke-
zembe a szövegkönyvet. Elolvastam és nem mertem felvállalni… Inkább rádió-
játénak tartottam, mint színpadi műnek.

Mátyás Király emlékév adta azt az ötletet, hogy olvassam újra ezt a klasszikus-
nak számító magyar mesejátékot, amit most örömmel bocsájtunk a nézők elé” 
- vallja az előadás kapcsán Tóth-Páll Miklós rendező

www.harag.eu
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fotó: Czinzel László
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19:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ ÁCS ALAJOS JÁTÉKSZÍN

Szelíden és szilárdan - Gajdó Delinke előadóestje Szabó Magda írásaiból

„Évek óta fokozódott bennem a vágy egy olyan előadás iránt, ahol olyan 
női életet élhetek, mutathatok meg, olyant…és nem tudtam szavakba ön-
teni, hogy milyent, csak éreztem. S akkor a Fennvaló összetalálkoztatott 
Szabó Magdával. Összebarátkoztunk és nem tudtam elengedni a kezét. 
Magdus (remélem, megbocsájtja nekem, hogy mint minden szerettemet, 
Őt is becézem) olyan gyermek, nő, feleség és ember volt minden gyenge-
ségével, gyengédségével, erejével, konokságával, hitével és olyan író nyi-
tottságával, rejtelmességével, gazdagságával, akit nem lehet nem szeretni, 
nem lehet nem játszani, nem lehet nem megmutatni minél több ember-
nek, minél több olvasatban, minél több megvilágításban. Szelíden és szi-
lárdan megszületett egy nagyjából 80 perces együttlétezésünk Magdussal.

Maradtam édesanya, gyermek, feleség és életemben először monodrá-
mát játszó színész. Szeretem!” – Gajdó Delinke.
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JANUÁR 23. - SZERDA

11:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ NAGYTEREM

A zenekarról: 12 éve játszunk gyerekeknek 
akusztikus hangszerelésben. Dalaink nagy ré-
sze saját szövegre íródott , de kedvenc költő-
ink verseit is szívesen zenésítjük meg és adjuk 
elő törekedve arra , hogy a gyerekek általunk 
is közelebb kerüljenek a magyar gyermekiro-
dalom nagyjaihoz. (Nemes Nagy Ágnes, Sze-
pesi Attila, Móricz Zsigmond költeményei és 
népköltések is szerepelnek a műsorban.)

A Brumi Bandi Band koncertjén magyar költők megzenésített gyer-
mekversei hallhatók

A műsorról:
A saját dalaink és a megzenésített versek mellett a koncert alatt nagy 
hangsúlyt kap a közös játék, zenélés és tánc. A tételek között találóskér-
désekkel vezetjük rá a gyerekeket a következő dal témájára, szereplőjére.

A zenekar tagjai:
Ambrus Hunor –zeneszerző , szövegíró, gitárok
Nagy Tamás – szövegíró , basszusgitár, furulya, vokál
Józsa Dániel – dobok, cajon, basszusgitár, vokál
Villányi Eszter - ének, ütőshangszerek

A koncert időtartama: 50-60 perc

http://brumibandiband.uw.hu



21

Magyar népdalest

19:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ NAGYTEREM

Fellép Debreczeni-Kis Helga (a Fölszállott a páva döntőse) citera és 
Korsós Kinga kobozkísérettel
valamint a
Vadalma együttes (Kalifornia, USA):
Bozzay Zina
Matthew Szemela
Misha Khalikulov

www.mediaklikk.hu/crew/debreczeni-kis-helga

Debreczeni-Kis Helga
Az autentikus népzene minél pontosabb elsajátítása és továbbadása mel-
lett fontosnak tartja a citera adta lehetőségek kihasználását minél széle-
sebb skálán. Küldetésének érzi, hogy általa minél többen úgy tekintse-
nek a citerára, mint egy nagyon virtuóz hangszerre, aminek helye van a 
nagyszínpadokon, fesztiválokon, és amin nem csak népzene játszható, 
hanem a jazzen keresztül a komolyzenén át a bluesig bármi! Duójával, a 
ZitheRandommal erre törekednek. Számos népzenei versenyen vett részt, 
így gazdagodhatott Arany Páva-díjjal, Arany minősítésekkel, Nívódíjjal. 
Legnagyobb sikere a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségku-
tató döntőjébe való bejutás. Jelenleg a Zeneakadémián tanul citera-népi 
hegedű szakon.

Korsós Kinga
Korsós Kinga kis kora óta foglalkozik a zenével, énekléssel. Középiskolá-
ját a szegedi zeneművészeti szakgimnáziumban kezdte népi ének szakon, 
ekkortól foglalkozik komolyan a népzenével. A második félévben ismer-
kedett meg a jellegzetes, moldvai hangszerrel: a kobozzal. Jelenleg a Liszt 
Ferenc Zeneakadémia koboz-ének szakos hallgatója.

Debreczeni-Kis Helga és Korsós Kinga egy népzenei táborban ismerked-
tek meg hat évvel ezelőtt.
Ezalatt a hat év alatt szoros barátság alakult ki köztük, ez átjárja a zenéjü-
ket is.
Koncertjeiken leggyakrabban moldvai népzenét játszanak, de szentesi, 
magyarbődi, bukovinai összeállításaik is vannak.
Úgy gondolják, kell egy olyan hely, ahol az ember kikapcsolódhat, kisza-
kadhat a mindennapokból, új és értékes dolgokat megismerve! Ezért el-
sősorban szülővárosukban és környékén moldvai táncházat szerveznek és 
tartanak tánctanítással, énektanítással egybekötve.
Céljuk, hogy a résztvevők megnyíljanak egymás előtt, és erős közösséggé 
formálódhassanak.
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A kaliforniai San Franciscoból érkező Vadalma együttes számos helyen 
és nagyon széles körű közönség előtt lép fel, a magyar-amerikai közössé-
gen kívül és belül egyaránt. Zenéjüknek legbelsőbb magja a magyar nép-
dal, mely köré intim és új utakat kereső módon az énekes és zeneszerző, 
Bozzay Zina olyan kíséretet álmodott, mely szándékában autentikusan 
jeleníti meg a magyar tradicionális hangzásvilágot. Az öböl partvidékéről 
származó Vadalma nevű együttesével, amelyben Matthew Szemela hege-
dűs és Misha Khalikulov csellista is közreműködik, Zina innovatív, intim 
módon írja át a gazdag népdalokat. Dalkészlete Erdély, Moldva, a Dunán-
túl, valamint a Kárpát-medence egyéb területeinek hagyományos falusi 
éneklésére épül, és ezeket a lélegzetelállító dallamokat, egyedi ritmusokat 
és sokszínű szövegeket hagyományos és eredeti kíséret is keretezi. Ezek a 
vibráló és bensőséges átiratok, új színt és ízt hoznak a magyar almafajták 
mellé. A cél, hogy szélesebb körű közönséget érjen el, és egy új arccal já-
ruljon hozzá ehhez a gyönyörű örökséghez.

“Zina a klasszikus zene felől közelít, és a cselló-hegedű hangszerelés, va-
lamint a két csodálatosan virtuóz, sokoldalú zenész kezén, felfogásában 
tovább virágzik hagyományos zenénk, újabb és újabb színeit megmutat-
va! Nem a populáris zene van rá hatással, nem a piaci igényekhez igazítja, 
nem fogyaszthatóvá akarja tenni a népzenét, így aztán kevésbé veszélyez-
teti őt, ami sok feldolgozást - hogy a lényege veszik el hagyományos ze-
nénknek. A Fonó Budai Zeneház népzenei igazgatójaként a magyar nép-
zenéből táplálkozó feldolgozásokat jól ismerve biztosan állíthatom, hogy 
Zina szerzeményei ízlésben, igényességben, választékosságban messze az 
átlag fölött vannak, ízlését, szemléletvilágát érdemes lenne megismertetni 
szélesebb zenei körökben...”

Berecz István, népzenei igazgató, Fonó Budai Zeneház

www.zinabozzay.com/vadalma
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JANUÁR 24. - CSÜTÖRTÖK

Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
19:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA NAGYTEREM

Szereplők:

Balázs, nyíri birtokos...........................Ferenci Attila
Pólika, a felesége..................................Tarpai Viktória
Zsani néni.............................................Vass Magdolna
Pepi néni...............................................Orosz Melinda
Mina néni.............................................Kacsur Andrea
Lajos bácsi............................................Kacsur András
Biri.........................................................Fornosi-Domáreckájá Júlia/Cséke  
               Adrienn Johanna
Veronika/Kisvicákné...........................Gál Natália
Viktor, pesti jogász..............................Szabó Imre
Borcsa, szakácsné................................Orosz Ibolya
Peták/Mircse........................................Sőtér István
Zsuzsi, szolgáló....................................Mónus Dóra

Koreográfus: Újszászi András
Rendező: Katkó Ferenc

Három napja tart a dínom-dánom Nyíri Balázsnak, a vidéki kisbirtokos-
nak a kúriáján. Ekkor Pólika, a háziasszony megelégeli a féktelen mulato-
zást és az azzal járó tékozlást, ezért visszaköltözik az őt felnevelő néniké-
ihez: Zsanihoz, Pepihez és Minához. Balázs hiába igyekszik megbékíteni 
és hazatérésre bírni makacs feleségét, ezért a férj úgy dönt, beveszi magát 
egy közeli kocsmába, ahol éjjel nappal húzatja a cigányokkal…

Móricz Zsigmond műve igazi prózai és színpadi örökzöld. Letűnt világot 
idéz a duhajkodó, ifjú dzsentri és feleségének története, de van benne va-
lami múlhatatlanul eleven, aminek ma is lehetetlen ellenállni.

Az előadás zenéjét a kárpátaljai születésű Pál István Szalonna Útravaló 
című albumának anyaga szolgáltatja. A koreográfiák ugyancsak autenti-
kus néptáncra épülnek.

Bemutató: 2015. szeptember 4. - Beregszász

 -jó magyar duhaj vígjáték két részben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drá-
mai Színház (Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház) előadá-
sában www.beregszasziszinhaz.com.ua
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JANUÁR 25. - PÉNTEK

Hetvenkedő János
11:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA NAGYTEREM

a Magyar Népmese Színház előadásában
Játszó személyek:

Balázsi István
Benedek Gyula
Boros Ádám
Mester Nikolett
Illés Dániel
Zanotta Veronika

Díszlet, maszk, bábok: Bérczi Katalin
Jelmez: Zanotta Veronika
Rendező: Rumi László

„Addig kergessen az isten botja, míg meg nem tanulsz félni!” – ezekkel 
a szavakkal indítja útjára az édesanyja Jancsit, ezt a világ lustája szófoga-
datlan fiúcskát. Számtalan kalandba keveredik, de igen tanulságos, hogy 
végül mitől is tanul meg a félni.

Bizony a dolog nyitja Hajnalka királykisasszony. Ez a népmese arra tanít 
meg bennünket, hogy ha üres a szívünk, nincs benne egy csöpp érzelem 
sem, bolyonghatunk a világban, sehol sem leszünk otthon. A szemünk 
láttára lesz a gézengúz Jancsiból, egy fele királysággal is elbíró János.

Az előadás 55 perces, óvodásoknak és alsó tagozatosoknak egyaránt 
ajánljuk.

www.magyarnepmeseszinhaz.hu
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Ady Endre: A Kalota partján

Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő juniusi Nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és virító sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon,
Óh tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végkép megpecsételtetett
Az én örök-bús ifjuságom:
Vonzódás, drága űzetés
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, junius van a szivemben,
Általvonult templomi népség
Belémköltözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

Nyugat/1914. 12. szám
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18:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ NAGYTEREM

Az örök Kalotaszeg - az Állami Magyar Népiegyüttes előadása

Az örök Kalotaszeg című előadás egy bánffyhunyadi zenész család, a 
Vargák („Csipások”) zenéje kapcsán foglalja össze Kalotaszeg tipikus ro-
mán, magyar, cigány népzenéjét, táncait.

Ha a Magyarország felől utazó átkel a Királyhágón, hamarosan Kalota-
szegen találja magát. Jellegzetes, dombos erdélyi táj, a Nyugati-Kárpátok 
árnyékában. Az első jelentősebb városka Bánffyhunyad, ahol fellelhetők 
még a falusi lét romjai, a megcsúnyult, modern építmények mögött. A 
város elején csillogó pléhfedelű, Mercedes jelvényű cigánypaloták, a leg-
újabb idők szomorúan hivalkodó építményei. A Főtéren tatárjárás után 
épült magyar református templom. A vasúton túl, Váralmás felé, cigány-
kolónia, düledező, széteső házakkal. Ezen a fertályon élnek ma is a „ma-
gyar”, református cigány „Csipások”. A család első híresebb tagja Varga 
Ferenc „Csipás”, a „balkezes” volt. Fiai is zenészek lettek, s mivel hagyo-
mányosan a cigányok szolgáltatták ezen a tájon mindenkinek a zenét, 
apjuk örökébe léptek. Egész Kalotaszegen közmegelégedésre játszottak, 
magyaroknak, románoknak, cigányoknak egyaránt. A fejben és szívben 
összegyűlt hatalmas tudás ifjabb Varga Ferenc „Csipás” művészetében 
tetőzött. Nem ismerünk máshonnan Kalotaszegről ennyire klasszikusan 
kiegyensúlyozott, az előadásmódra, hegedűtónusra, arányokra ilyen ma-
gas szinten figyelő hangszeres népzenét, amely az egyéni, virtuóz hangzás 
és a közösségi tudás ennyire örökérvényű, művészi szintézise. A „Csipás” 
név a magyar népzenészek között összefonódott Kalotaszeggel, legendává 
vált. Munkánkat segítette, hogy viszonylag nagy terjedelmű gyűjtések is 
rendelkezésünkre álltak.

Az a világ, amelynek zenéjét, táncait ebben a produkcióban összefoglal-
juk, végérvényesen elmúlt, ám a drasztikus, kijózanító változások, a durva 
pléh-realitás ellenére, fejünkben és szívünkben örökre megmarad. Együtt 
élünk őseink Kalotaszegével. A vidék nemzeteinek jellemző táncai össze-
fonódnak ezzel a zenével, amely egységes, örökérvényű és magyar.

Kelemen László

In memoriam Varga Ferenc „Csipás” www.hagyomanyokhaza.hu/mane
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Zene: Kelemen László
Viselet: Tóth Ildikó
Díszlet: Ménes Ágnes
Fény: Kovács Gerzson Péter
Néprajzi tanácsadó: Borbély Jolán
Rendező-koreográfus: Farkas Zoltán „Batyu”
Külön köszönet Tötszegi Andrásnak és Teklának (Kalotaszeg) a műsor-
hoz nyújtott segítségért.
Előadja: a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara
Szólót énekelnek: Szerencsés Martina, Hetényi Milán 
Zenekarvezető: Radics Ferenc
Tánckarvezető: Kökény Richárd
Tánckari asszisztensek: Borbély Beatrix, Jávor Katalin, Ágfalvi György
Művészeti vezető: Pál István Szalonna
Együttesvezető: Mihályi Gábor
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JANUÁR 26. - SZOMBAT

15:00 ÓRA, ÉSZAKI SZÍNHÁZ ÁCS ALAJOS JÁTÉKSZÍN

Kocsis István: Táltos paripa - a magyar hitvilág szimbólumai
- könyvbemutató -

A táltos paripa és Tündér Ilona kultuszának rejtélyei

Tíz eszten deig foglalkoztam a Tündér Ilona és a táltos paripa kultuszának 
rejtélyeivel, s felismerhet tem, hogy ré ges-régen nem számított rendkívüli-
nek, ha valaki e rejtélyekről beszélt. Az sem számított rend kí vüli nek, ha 
valaki fel ismerte, megszelídí tette, majd meg  ül te a táltos paripát. De még 
az sem, ha a táltos paripa hátán berepült Tündér Ilona kasté lyá ba. Az tán 
egyre kevesebben ismerték fel a táltos paripát, egyre ke ve sebben tudták 
meg sze  lí díteni, egyre ke veseb ben tudták meglova gol ni, s így egy  re keve-
sebben jutottak el Tündér Ilona kastélyába. 

Felvetettem még azt is A táltos paripa és A szakrális szerelem című 
könyv emben, hogy Platón korá ban a gö rögök közül már igen kevesen, de 
a ma gyarok közül Mátyás korá ban is elég sokan meg ülték a táltos paripát. 
Ezért mondják sokan, hogy a ma  gyar társadalom fejlődése „meg késett”? 
Nem, nem ezért, mégis azt mondjuk, hogy nem vé letle nül és nem jogta-
lanul beszélnek e megkésettségről. Nem vélet le nül és nem jogtalanul, de 
félreértik és félrema gyarázzák, mert nem tudják felfogni a ma gyar mű-
veltség évezredeket átvészelő archaikus, szakrális hagyományainak a nagy 
rejtélyeit. A leg fontosabb: ha e megkésettség azt je lenti, hogy a ma gyar 
társadalom év századokon át „kor sze rűtle nül” ragaszkodott a szakrális 
királyság szent ha gyo  má nyaihoz, akkor áldott megké sett ségről be szél-
hetünk.

Alig hi eri Dante írta meg az egyik legszebb köny  vet a tál tos pari páról és 
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Tündér Ilonáról – Is teni Színjá ték címen jelent meg e könyv ma gya rul, 
Babits Mihály gyö nyörű for dításá ban –, de Dante már nem merte nevén 
nevezni se a tál tos paripát, se Tündér Ilonát, s ami kor megtudta, hogy 
meg annyi magyar népmese szól a táltos pari páról és Tündér Ilonáról, s 
hogy a Magyar Király ságban e meséket még meg szabad érteni, így fa kadt 
ki: „Boldog Magyaror szág!” 

Dante bizony tisztában volt a tál tos paripa és a Tündér Ilona kultuszának 
a jelen tőségével, irigyel te is a korabeli magya rokat, de a mai magya rokat 
már nem irigyelné. Mert a mai ma gyarok már nem ismerik a táltos paripa 
minden titkát, s még azt sem képesek felfogni, miképpen lehetett a tál-
tos paripa hátán belovagolni Tündér Ilona kasté lyába, mert nem ismerik 
a magyar ős történetnek, a régi magyar hitvilágnak mindazon rejtélyeit, 
ame lyek ismerete nélkül a táltos paripa és Tündér Ilona kultusza va ló  ban 
felfog hatat lan rej tély marad.  

A beavatás legrejtélyesebb – de hajdan legmin dennapibb! – útjáról is 
szólok a táltos paripa és a Tün dér Ilo na kultuszáról szóló könyveimben: 
be avatásról a szakrális sze relem által. De nem könnyű megértenünk, hogy 
miért Tün dér Ilo na kastélya és a táltos paripa volt ebben a kultuszban a 
legfontosabb. Bizony nem könnyű, hiszen ámul  va figyelhetünk fel arra, 
hogy bár nem könnyű megér te nünk, mi csoda is a táltos paripa, a Tün dér 
Ilo na kul tuszának a rejtélyeit még nehezebb felfog nunk… Mert Tün dér 
Ilona az, aki mi to ló  giánkban és archaikus népme sé ink ben sokkal rejté-
lye sebb, mint bárki, illetve bár mi más. Gyak ran nagyon ma gasan he-
lyezkedik el az Égi Hierarchi ában (betölt ve Nagy bol  dog asszony szerep-
körét), de sok eset  ben ő is egyszerű boldog asszony, Időt len Égi Asszony. 
Ha „csak ennyi”, akkor a nép mese hőse el is nyer  heti a sze rel mét, és kö-
vet kezhet a külön leges lakodalom, amelyről ne héz meg álla pítani, hogy az 
Égi vagy a földi világban tör ténik. 

Az Égi vagy a földi világban? Tündér Ilona égi lény, de a régi korok ma-
gyarja – mint a népme sé ben a legkisebb ki rályfi – elindult megkeresni. És 
meg is találta? Meg ta lál hatta az égi lényt, aki fényből való? Meg találhatta, 
mégpe dig a Tündér Ilona kastélyában… Ahova hogyan is jutott be? A tál-
tos paripa hátán… Mindenekelőtt arra kellett te hát képesnek lennie, hogy 
felismerje, meg sze lí dít se, majd meg ül je a táltos pari pát, aki a népme sé-
ben csak parazsat eszik, nem is ehetne semmi mást, hiszen ő is fényből 
való… Ho gyan tudta meg    ülni a régi korok ma gyarja a fényből való táltos 
paripát? Neki magának is fénybe kellett öl töz nie, hogy megülhesse. Ez 
„átöltözés” volt talán a legnehezebb próbája a beavatásának.

Annak felismerése a legfontosabb, hogy a régi magyar élet ma tanulmá-
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nyozható személyes ta pasz  talatok által is. És feltehetjük a kérdést: ha a 
táltos paripa a mai kutatót is átröpítheti Tündér or szágba (pontosan Tün-
dér Ilona kasté lyába), akkor az miért ne vállalhatná e rejtélyes utazást? 
Mert elvárják tőle, hogy jó hangosan azzal ijesztgesse el magától a táltos 
pa ripát, hogy márpedig metafi zi kai megközelítése, magyarázata a régi 
magyar életnek, illetve hitvilágnak nemcsak hogy nem lehetséges, de rá-
adásul tilos is? 

Mire akartam ezzel felhívni a figyelmet? Ha ké pesekké válunk a táltos 
paripa hátán berepülni a Tündér Ilona kasté lyába, és megtanulunk ott 
tájé kozódni, akkor a réges-régi ma gyar élet legsajá tosabb rejtélyei tárul-
hatnak fel előt tünk... 

Mikor először írtam e kérdésekről, arra is vá la szolnom kellett: szabad-e 
írni róluk? De arra is: jo gom van-e hall gatni róluk? Szerencsére felis mer-
tem, hogy Danténak ugya naz az alapélménye! 

Amit Dante az Isteni Színjátékban elmond a szakrális szerelemről, az 
bizony nagyon hasonlít arra, amit a régi magyar hitvilág emlékeit meg-
őrző mitoló giában megismer hetünk. Igen, a régi magyar hit világ boldo-
gasszonyait, tün déreit is felidézi Dan te Beatricéje. Ezért mondhatjuk azt, 
hogy a régi idők magyarja is bizonnyal bejárta azt az utat, amelyet később 
Dante. Neki is volt Beatricéje, azaz Tündér Ilonája. Akivel miképpen is 
találkoz ha tott? Fénybe öltözöt ten... Bizony, Dantét olvasva is a régi korok 
magyarjainak a világában járunk. Dante Beatricé jé nek a rejtélye talán ma 
már nem is fejthető meg a régi magyar hitvilág ismerete nél kül. Természe-
tesen Petőfi János vitéze Iluskájá nak és Vörösmar ty Csongor és Tündéje 
Tündéjé nek a rejtélye sem.

Kocsis István
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Zenei utazás a Föld körül
19:00 ÓRA, SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA NAGYTEREM

Illényi Katica és a Szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia koncertje

Illényi Katica - Magyarország Érdemes 
Művésze, Liszt- és Artisjus-díjas hege-
dűművész, a Magyar Művészeti Akadé-
mia tagja - különleges egyénisége hazai 
zenei életünknek, nemzetközileg elismert 
hegedűművész.

Pozitív személyisége, szakmai felké-
szültsége, munkássága és ismertsége lehe-
tővé teszi, hogy népszerűségén keresztül 
széles társadalmi rétegekhez eljussanak a 
magyar szerzők művei, a komolyzene és 
az igényes jazz-zene egyaránt, valamint a 
magyar zenei kultúra rangja, nemzetközi 
elismertsége világszerte növekedjék.

A hegedűlés mellett kíváló énekes és 
szteptáncos, valamint a világon az egyet-
len magyar theremin művész, aki kon-
certezik ezen a hangszeren, melyet nem 
kell megérinteni a megszólaltatásához.

Édesapja hatására - aki a Magyar Állami 
Operaház hegedűse volt - 3,5 éves korá-
ban kezdett hegedülni. A Zeneakadémián diplomázott, ahol a Különleges 
Tehetségek osztályába nyert felvételt és 14 évesen már főiskolai tanulmá-
nyokat folytatott.

Komolyzenei- és jazzkoncertek, fesztiválok előadója itthon és külföl-
dön, hazai és nemzetközi zenekarok kíséretével, többek között a Miskolci 
Szimfonikusok, a Pannon Filharmonikusok, Győri Filharmonikus Ze-
nekar, Savaria Szimfonikus Zenekar, Dohnányi Szimfonikus Zenekar, a 
Varsói Nemzeti Opera Zenekara, Ankara-i Bilkent Szimfonikus Zenekar, 
Vietnámi Szimfonikus Zenekar... A Magyarországon kívüli magyarlakta 
területek állandó fellépője.

Klasszikus zenei koncertjein felcsendülnek a zeneirodalom gyöngy-
szemei, magyar zeneszerzők művei mellett filmzenék és filmslágerek, 
jazz-standard-ek. Bartók, Kodály, Liszt, Weiner Leó, Vecsey Ferenc, 
Csajkovszkij, Dvorak, Gershwin, Paganini, Vivaldi, Rimszkij-Korszakov, 
Morricone, Michel Legrand, John Williams művei. Jazzkoncertjein kvar-

www.katicaillenyi.com
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tetje kíséri. Zongorakísérője Bundzik István tanár úr, a Miskolc-i Bartók 
Béla Zenei Konzervatórium jazz-tanszak tanszékvezető tanára.

Magyarországon a közszolgálati televíziókon rendszeresen láthatóak 
koncertjei.

Lemezei arany-és platinalemezek.
Nemzetközileg ismert előadóművész, felvételeit milliók nézik meg a You 

Tube-on és más közösségi oldalakon.
A hazai zenei kultúrát nemzetközileg reprezentáló művészek sorába vá-

lasztották Kocsis Zoltán, Rost Andrea és Sebestyén Márta mellett 2010-ben.
Jótékonysági koncertjein felhívja a figyelmet egymásra utaltságunkra, az 

önzetlen segítőszándék fontosságára. Többek között részt vett a Város-
misszióban Budapesten a Katolikus Egyház felkérésére, Győrben az Evan-
gélikus Egyház meghívására és a Vöröskereszt munkájában is.
Testvérei: 2010-ben a Művészetek Palotájában adott két teltházas koncer-
tet a világ négy táján szétszóródott muzsikus testvéreivel:

Illényi Anikó (Svájc) a Winterthur-Stadtorchester szólamvezető csellistája
Illényi Ferenc (USA) a Houston-i Szimfonikusok első hegedűse
Illényi Csaba a Bécs-i Zeneakadámián diplomázott hegedűművész

Theremin: A Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyter-
mében mutatta be Magyarországon elsőként a theremin nevű hangszert, 
melyet nem kell megérinteni a megszó-
laltatásához. Jelenleg összesen öt koncer-
tező theremin művészt tartanak számon 
világszerte, közöttük Illényi Katicát, mint 
egyedüli magyart.
Díjak, elismerések:
• A Magyar Rádió eMeRton díját 2002-
ben kapta.
•Artisjus-díjat 2010-ben kapott.
• A Liszt-díjat 2012. március 15-én vette át.
• A Magyar Művészeti Akadémia Zene-
művészeti Tagozatának köztestületi tagja 
2014-től.
• Magyarország Érdemes Művésze díjat 
2015. március 15-én vette át.
• The Akademia Music Award, Los Ange-
les, The Best Cover Song: 2016. áprilisá-
ban a Volt egy-szer egy Vadnyugat című 
thereminen előadott felvétele a legjobb 
felolgozásért járó elismerésben részesült.
• A Kőbánya Díszpolgára címet 2018-ban 
vette át.



36

Tanulmányai - hegedűművészi tanulmányok:
• 1991. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hegedű kamaraművészi és 
hegedűtanári diploma, jeles minősítéssel
• 1982-1991. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Előkészítő Tagozat, 
Különleges Tehetségek Osztálya, tanára Kovács Dénes
• 1982-1986. Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola érettségi - csak 
közismereti tárgyak, mert a zenei tárgyakat a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen végzi
• 1984-ben az akkori Nyugat-Németországban, korengedménnyel a Det-
mold-i Zeneművészeti Főiskola, Musikhochschule Detmold hegedűsza-
kos növendéke. Tanára: Varga Tibor
• 1980-1981. Svájc, Sion, a nemzetközi „Festival Tibor Varga” hegedű 
mesterkurzus
• 1971-1982. hegedű tanulmányok, mint magántanuló, tanára Illényi Fe-
renc az Operaház Zeneakarának hegedűművésze. 3 és fél éves korában 
kezdte zenei tanulmányait
Egyéb tanulmányok, hangszerek:
• 2014. Summer Theremin Academy, Franciaország
• 2014. hangképzés, Magyar Hajnal Énekstúdió
• 2013-tól tanul theremin nevű hangszeren
• 1996. jazz tánc. Tanára Földi Béla, Budapest Táncszínház
• 1994. színészmesterség. Fővárosi Operettszínház Stúdiója
• 1992-1996. jazz ének OSZK, tanára Garay Attila
• 1991- től klasszikus hangképzés, magánúton, tanárai Sík Olga, Adorján 
Ilona, Szilágyi Olga
• 1991-2014. sztepp tánc, tanárai: Pécsi Gizi, Bóbis László, Pirovits Árpád
Albumai (CD és digitális megjelenések):
• 2017 Illényi Katica és barátai koncert, Kongresszusi Központ
• 2016. Theremin Christmas CD
• 2016. Újévi koncert a Budapesti Vonósokkal CD-DVD
• 2014. 80 nap alatt a Föld körül CD-DVD
• 2014. Live in Budapest DVD
• 2013. Reloaded Jazzy Violin CD
• 2013. Világhírű filmzenék CD
• 2012. Hegedűvel a világ körül 3CD -1DVD
• 2012. Classic violin DVD
• 2011. Illényi Katica és testvérei koncertje a Művészetek Palotájában/CD- DVD
• 2009. Szerelmesék DVD
• 2008. The Jazzy Violin CD
• 2007. Tavaszi koncert a Zeneakadémián DVD
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• 2006. Koncert a Művészetek Palotájában 2006 CD-DVD
• 2005. Honeysuckle rose / Mézillatú nyár CD
•2002. Premier/CD
Koncertfelvételei (DVD megjelenések):
• 2017 január 14. Illényi Katica és barátai koncert. Kongresszusi Központ
• 2016. január 1. Újévi koncert a Budapesti Vonósokkal, Budapest, Royal 
Bálterem
•2014. Művészetek Palotája, Újévi koncert 2014. Január 4. Győri Filhar-
monikus Zenekar
• 2013. Klasszik Violin
• 2011. Művészetek Palotája, Nemzeti Hangversenyterem, 2011. decem-
ber 16. Győri Filharmonikus Ze-nekar vendég: Illényi Csaba
• 2010. Illényi Katica és testvérei koncertje a Művészetek Palotájában /A 
4 Illényi koncertje / Dohná-nyi Szimfonikus Zenekar / 2010. december 4.
• 2010. Koncert a Vígszínházban Faludi Judittal, Szenthelyi Miklóssal és a 
Magyar Virtuózokkal 2010. május 24.
• 2009. Szerelmesék / Tivoli Színház 2009. április 29.
• 2008. Koncert a Tháliában / Thália Színház 2008. december 6.
• 2008. Stéphane Grappelli emlékkoncert / Thália Színház 2008. december 5.
• 2007. Tavaszi koncert a Zeneakadémián / 2007. május 10.
• 2006. Koncert a Művészetek Palotájában, Erkel Ferenc Kamarazenekar/ 
2006. febr. 5.
• 2005. Művészetek Palotája, 2005. október 26.
• 2004. Pendüljünk egy húron / 2004. november 25-26. Thália Színház
Főbb színházi szerepei:
• Lehár Ferenc: A Mosoly országa, Mimi szerepében, 1991. New York
• Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, Stázi szerepében, 1992. Toronto
• Szirmai Albert: Mágnás Miska, Rolla grófnő, 1993. Toronto
• Karinthy-Aszlányi K.-Gyulai Gaál J.-J. Romhányi: A hét pofon, Maisie 
Terbanks szerepében, Budapest, Karinthy Színház, 1995.
• Hegedűs a háztetőn, a Hegedűs szerepében, Budapest, 1997. Madách 
Színház
• My Fair Lady, Elisa szerepében, 1998. Toronto

Hobby: jóga, bodyART
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JANUÁR 27. - VASÁRNAP

Magyar fa sorsa - 100 éve halt meg Ady Endre

15:00 ÓRA, ASTORIA VENDÉGLŐ

Újabb Ady-értelmezések - konferencia -

Megnyitóbeszéd:
Tóth-Páll Miklós, az Ady Endre Társaság elnöke, Szatmárnémeti

Előadások:
• Szőcs Géza, Orbán Viktor, Magyarország miniszerelnökének kulturális főtanácsadója,  
              Budapest
Ady Endre öröksége

• Rákai Orsolya, MTA-BTK Irodalomtudományi Intézet, osztályvezető, Budapest
Az Ady-kultusz kultúrtörténeti jelentősége

• Mercs István, Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, elnök, Nyíregyháza
Földessy Gyula és az Ady-filológia

• Gerliczki András, irodalomtörténész, egyetemi docens (Nyíregyházi Egyetem), Nyíregyháza
Ady Endre költői jelképrendszere

• Karádi Zsolt, irodalomtörténész, egyetemi tanár (Nyíregyházi Egyetem), Nyíregyháza
Ady magyarsága

• Tóth-Páll Miklós, Bánffy Miklós-díjas színművész, Szatmárnémeti
Mária-kép Ady Endre költészetében

• Végh Balázs Béla, irodalomtörténész, egyetemi docens (BBTE), Börvely
Ady az erdélyi irodalom értékrendjében

• Kereskényi Sándor, irodalomtörténész, muzeológus, Megyei Múzeum, Szatmárnémeti
Az Ady-kánon kialakulása

Szervezők:
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Szőcs Géza (költő)
Édesapja Szőcs István, újságíró, kriti-

kus; édesanyja Márton Ráchel műfordító. 
A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudomány-
egyetemen végzett magyar–orosz szakon 
1978-ban. 1974-1977 között az Echinox 
című háromnyelvű diáklapot szerkesz-
tette. 1977-1981 között az Igazság című 
napilap irodalmi munkatársa volt. 1979-
1980 között Sütő András javaslatára egy 
évig Herder-ösztöndíjas volt Bécsben.

1981-1982 között Tóth Károly Antal-
lal, Tóth Ilonával és Ara-Kovács Attilával 
szerkesztette az Ellenpontok című sza-
mizdat kiadványt. Ennek következtében a román államvédelmi hatóság 
(Securitate) többször is letartóztatta és bántalmazta. 2012-ben derült ki, 
hogy apja is a Securitate ügynöke volt, jelentett róla. 1985-1986 között a 
kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet kutatója volt. 1986-
1989 között Genfben volt újságíró. 1989-1990 között a Szabad Európa 
Rádió budapesti irodavezetőjeként működött. 1989-től a Magyar Napló 
munkatársa lett.

A romániai rendszerváltás után 1990-ben visszatelepült Kolozsvárra, 
ahol újságírói-szerkesztői munkája mellett politikai szerepet is vállalt: 
1990-1991 között az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
főtitkára, 1991-1993 között politikai alelnöke volt. 1990-1992 között 
szenátorrá választották. 1992 óta az Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó 
Kft. elnöke. 1992 óta a Magyar Szemle szerkesztő-bizottsági tagja. 1994-
1996 között az Orient Express felelős kiadója volt. 1996-1998 között a 
Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének elnökségi tagja lett. 1996-
2000 között a Duna TV-t felügyelő Hungária Televízió Közalapítvány 
(HTVKA) ellenőrző testületének tagja volt.

2007-től az Irodalmi Jelen főmunkatársa. 2008-tól a HTVKA kuratóri-
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umának FIDESZ delegálta elnökségi tagja. 2010-től 2012-ig a második 
Orbán-kormány Nemzeti Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős 
államtitkára. 2011-től a Magyar PEN Club elnöke. 2012-től a miniszterel-
nök kulturális főtanácsadója.

2016 októberében nagy visszhangot váltott ki, hogy „rendkívüli csapás-
nak” nevezte a magyar sajtószabadságra nézve a Népszabadság felfüg-
gesztését, különösen, hogy az archívum sem hozzáférhető. Ennek nincse-
nek, nem lehetnek gazdasági okai, az archívum a magyar kultúra része, a 
magyar jelenkor történetének része – jelentette ki.

Díjak:
• 1976 – a Romániai Írószövetség Debüt-díja
• 1986 – Graves-díj
• 1986 – Füst Milán-díj
• 1990 – Az Év Könyve-jutalom
• 1992 – Déry Tibor-díj
• 1993 – Bethlen Gábor-díj
• 1993 – József Attila-díj
• 2004 – Szépirodalmi Figyelő-díj
• 2006 – Magyar Művészetért-díj
• 2008 – a Romániai Írószövetség díja a Limpopóért
• 2009 – a Bécsi Európai Akadémia nagydíja
• 2010 – Báthory-díj
• 2013 – Magyarország Babérkoszorúja-díj
• 2015 – Kossuth-díj
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Prófécia Szomolyáról

Bor-ura derű

Kaló Imre - a 2011. év Borászok Borásza bor- és életszemlélet kóstolót tart

- zenés irodalmi est a borról István István, Nagy Csongor Zsolt, Péter 
Attila Zsolt és Rappert-Vencz Gábor előadásában

„Az én tevékenységem egyetlen célt szolgál, hogy a magyar szőlő- és 
borkultúra ezen a tájon is újjáéledjen. Boraimat ennek oltárán áldozom 
fel” – vallja a borász.

ASTORIA VENDÉGLŐ
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Kaló Imréhez széles mosollyal érkezik az ember, mert táltoshoz jött, 
aki a természet rendjéért felelős. Szomolyán, ezen a gyümölcstermesztő 
Bükk-aljai településen valóságos búcsújáró hely a Kaló Imre pincéje, mert 
szájról szájra terjed, hogy itt meg lehet merítkezni magyarságban, hitben,

ember- és természetszeretetben. És hogy el ne felejtsük: közben het-
ven-százféle bort kóstoltat a házigazda, aki hivatását tekintve erdész. Kaló 
Imre a sokféle méretű hordó erdejében cseppenként adagolja a mondan-
dót-ivandót.

Hopp egy klasszikus: „a bor nem alkohol.”
Mondják, Kaló az őrült borász. Hát mit mondjunk: több éves barrique-

rozét ép eszű ember se nem kínál, se nem iszik, de Kaló Imre komolyan 
kínálja (ezt is az Úr adta) és mi komolyan kóstoljuk. A kinti világ szabá-
lyai megszűnnek, de ez nem azt jelenti, hogy a jó szövegért elviseljük a 
gyenge borokat (eleve erre a kis időre nem iszunk még közepeset sem), 
hanem azt, hogy elfogadjuk Kaló Imre szabályait. Prést nem használ, kéz-
zel csömöszöl, olykor 60 napig áztatja a kékszőlőt.

Felszáll a hordók fölé és onnan, más dimenzióból láttatja velünk a hét-
köznapokká fűrészelt hülyeségeinket. Közben jó, érdekes, izgalmas, szen-
zációs és megint csak érdekes borokat szippant a hordóból és mondja 
és mondja. Borászati-világnézeti, átszellemültségi előadást tart egy nem 
létező természetvallás-tudományi egyetem nagyon is létező professzora-
ként.

Hopp még egy klasszikus: „adni az tud, aki teremt.”
Mészáros Gabriella írta róla nagyon pontosan, hogy ő az az ember, akit 

egyáltalán nem érdekel, hogy mi történik körülötte.
Kaló Imre az utolsó belülről irányított ember egy kívülről irányított vi-

lágban.

http://elitbor.hu/boraszat/kalo-imre
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Köszönjük Kalló Imre önzetlen segítségét, és hálásak vagyunk, hogy hoz-
zájárult a borbemutató létrejöttéhez!

Ady Endre Társaság
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© Finta Edit
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TÁRSSZERVEZŐK:

Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ

Zanotta Art

Harag György Társulat Brighella Bábtagozat

„Dinu Lipatti” Filharmónia

Felelős kiadó:
Tóth-Páll Miklós (Bánffy Miklós- és Ezüstfenyő-díjas színművész)
Korrektúra: Méhes Kati (Poór Lili-díjas színművésznő)
Tördelőszerkesztő: Végh Balázs



Ady Endre: A szétszóródás előtt

(...)
Minket korszakok tűz-dühe nem edzett
S fölolvaszt a világ kohója
S elveszünk, mert elvesztettük magunkat.
     [1914. január]
Ady Endre: A nagy hitető

(...)
Nagy Hitető, sokan veled tartunk,
Nagy Elárult, úgy fáj, hogy itt vagyunk,
Úgy vágyjuk jég-ajkunkra az ajkad
S mondani te Együgyűségeddel:
Harmadnap föltámadunk.

Társaságunk tevékenységéről bővebben a www.adyendretarsasag.ro oldalon vagy 
közösségi oldalunkon, a www.facebook.com/adyendretarsasag címen olvashatnak.


