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Magyar kultúra határok nélkül
Egységes nyelvi és hungarológiai képzés az első születésnapját ünneplő Balassi Bálint Intézetben

Jordán és Siklós 
tárgyalása

Tegnap délelőtt Jordán Tamás, a 
Nemzeti Színház igazgatója és 
Siklós Mária, az épület terve
zője megbeszélést tartott a sza
badtéri színpa d beépítésének 
lehetőségéről. Siklós Mária im
ponáló készséget tanúsított a 
megoldás keresésében. Javas
latai a színház vezetősége szá
mára elfogadhiatónak tűnnek, 
a felek közel kerültek a megol
dáshoz. A terv ékről és megva
lósításukról bővebb informáci
ót csak a műszaki szakembe
rekkel való konzultációk után 
adhat a színház. (M. K.)

A Nyugat költői
Ady Endre, Babits Mihály, Tóth Ár

pád, Juhász Gjoila és Kosztolá
nyi Dezső műveiből állította 
össze A Nyugat költői című pó
diumműsorát Szűcs Ildikó. Az 
előadás -  melyet Lator László 
költő vezet be - január 24-én, 
péntekeken este 7 órakor kez
dődik a Fészek Művészklubban 
(VII., Kertész utca 36.). (S. S.)

Orbán Viktor dedikál
Orbán Viktor január 25-én, szom

baton délelőtt 10 órától 16 órá
ig a Litea Könyvesboltban (I., 
Hess András tér 4.) dedikálja a 
Mi ezen az úton maradunk 
1956,2002 című emlékköny
vet. A kiadványban Orbán Vik
tor 2002. október 23-án, az Er
zsébet téren elmondott beszé
de olvasható, s válogatás a for
radalom sajtófiíreiből és nem
zetközi visszhangjáról. (T. T.)

Rajzolás és írás
A bádogdob című regény világhírű 

írója, Günther Grass A rajzolás
ról és az írásról című kiállítását 
rendezik meg az Országos Ide
gennyelvű Könyvtár kiállítóter
mében (V„ Molnár utca 11.).
A tárlat febrár 19-ig tekinthető 
meg. (Sz. P. E.)

Petőfi Sándor 
pokoljárása

Az Árgus Kiadó és a C. E. T. Belvá
rosi Kiadó mutatja be Makkai 
Ádám Úristen! Engedj meghal
ni! -  Petőfi Sándor pokoljárása 
és megidvezülése című kötetét 
ma 17 órakor a Fészek Művész 
Klubban (VII., Kertész u. 36.). 
A könyv Petőfi születésének 
190. évfordulója alkalmából je
lent meg. (H. N.)

Lajta Béla emlékezete
Százharminc éve, 1873. január 23- 

án született Laj :a Béla, a mo
dern magyar építészet úttörője. 
A nemzeti ornamentikára 
Huszka József motívupigyűjte- 
ménye hívta fel a figyelmét, 
majd erdélyi és felvidéki útjain 
tanulmányozta azokat. Az elsők 
között jutott el a szecessziós né
pies stűustól a funkcionalizmus 
elvéhez. 1910-től eltávolodott a 
lechneri formanyelvtől és mo
dernebb megoldásokat kere
sett. (E. Sz. P.)

Premier
A Magyar Alkotóm ivészek Orszá

gos Egyesületébe az elmúlt év
ben felvételt nyert alkotók mű
veiből nyílik kiállítás Premier 
címmel ma délután öt órakor a 
Duna Galériában. A kiállítás, 
amelyet Varga Amár László 
festőművész nyit meg, február 
9-ig tekinthető neg. (E. P. Sz.)

Bán Róberl: temetése
Bán Róbert filmrendezőtől január 

24-én, pénteken 13 órakor 
vesznek végső búcsút Buda
pesten, a Fiumei úti temető-' 
ben. Az életének 77. évében, 
december 30-án elhunyt ren
dezőt a Mafilm és a Magyar 
Filmművészek Szövetsége saját 
halottjának tekinti. (MTI)

Folytatás az 1. oldalról >
A születésnapját ünneplő Balassi 
Bálint Intézet, amelynek harma
dik jogelődje a Hungarológiai 
Tanács, folytatja az elődök alapte
vékenységét, de azok mellett új 
feladatokat is ellát. Ezzel egy 
olyan modell felé közelít, mondta 
el az intézmény egyéves munkájá
ról a tegnapi sajtótájékoztatón 
Ú jv á r y  G á b o r  főigazgató, mint 
amilyet például a British Council, 
a Goethe Intézet, a Cervantes In
tézet vagy a Francia Intézet meg
testesít.

A 2002. január 1-jén megala
kult Balassi Bálint Intézet eddigi 
munkájának egyik legnagyobb 
eredménye, hogy jelentősen elő
rehaladtak a hungarológiai kép
zés és tanítás egységes kerettan
tervének előkészületi munkála
tai. Jelenleg az államközi egyez
mények keretében több mint 
húsz ország harmincöt egyete
mén majdnem félszáz oktató ta
nítja a magyart mint idegen nyel-
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S ásköpeny és aranycsipke cím
mel a Kárpát-medence és kör

nyéke népeinek jellegzetes öltö
zeteit megörökítő rajzokból, li
tográfiákból és színezett rézkar
cokból rendezett kiállítást a Kö
zép-Európai Kulturális Intézet. A 
nyolc alkotó közel száz képe az 
1800-as évek első felében, mint
egy ötven év alatt született, több
ségük újságok, almanachok, 
díszalbumok és útleírások il
lusztrációjaként. A képek készí
tői közt találunk itt élőket és tá
voli országokból érkezőket is, eg
zotikumra vágyó utazókat, festő
ket, akik a falvak világát mint a 
művészi megújulás tiszta forrá
sát keresték fel, főhercegek és 
urak kísérőit, akik emlékeiket 
foglalták össze rajzaikkal, és még 
egy Monarchiában szolgáló kato
natisztet is.

A viseletsorozatok keletkezé
sét nagymértékben befolyásolta a 
korhangulat. Ekkor még nem be
szélhetünk széles körű etnográ
fiai gyűjtésekről és azok nagyará
nyú tudományos feldolgozásá
ról, de a romantika korában, a 
nemzettudat kialakulásának ide
jén a városi ember felértékelte a 
falvak szerepét, mivel a magyar

vet, ugyanakkor Budapesten is 
évente több száz külföldi diák 
vesz részt a komplex magyar 
nyelvi és hungarológiai képzés
ben. Tanulnak az intézményben 
olyan külföldi fiatalok, akik vala
melyik külföldi egyetem magyar 
szakán folytatják majd tanulmá
nyaikat, de érkeznek magyar 
anyanyelvű hallgatók a szomszé
dos országokból is. A Pécsi Tudo
mányegyetem vállalta, hogy 
egyetemi programként akkredi
táltatja a képzést, amelyet azután 
az intézet szakemberei valósíta
nak meg. így lesz biztosítható, 
hogy az egységes alapelveken 
nyugvó magyar nyelvi és hunga
rológiai képzés az úgynevezett 
bolognai nyilatkozat szellemében 
illeszkedjék az európai felsőokta
tási rendszerhez.

Mintegy háromszázötven diák 
lakik, tanul jelenleg az intézet két 
budapesti épületében. A Somlói 
úton négyszáz fős színházterem is 
rendelkezésre áll különböző iro-

lélek jellegzetességeit, a sajátos 
nemzeti karaktert vélték megta
lálni az egyszerű nép által megőr
zött öltözködésben és szokásvi
lágban. A falvak viselete mellett 
néhányan a korabeli polgári és 
nemesi ruházatot is megörökítet
ték, felvonultatva ezzel a városi 
élet jellegzetességeit is. A kiállí
tás címeként szolgáló sásköpeny 
és aranycsipke a képeken bemu
tatott társadalmi osztályok két 
végletére céloz. A sásköpeny az 
egyik legrégebbi eredetű -  a ter
mészeti népek által is alkalma
zott -  viseletdarab, vízlepergető 
volta miatt tulajdonképpen az 
esőköpeny ősi változata, amelyet 
százötven-kétszáz éve a Száva 
menti horvát parasztok viseltek. 
Az aranycsipke ezzel szemben 
gazdagabb területekre kalauzolja 
a látogatót, egy magyar nemes
asszony ruházatát díszíti.

A tárlat képei sokszínűségük
ben is rengeteg közös vonást 
hordoznak. A díszes viseletűk
ben megjelenő férfiak és nők 
többnyire valamely rájuk jellem
ző zsánerszerű jelenet szereplői: 
imádkoznak, legeltetnek, állato
kat etetnek, fonnak, aratnak, ze
nélnek vagy táncolnak. Gyakori a 
fiatal szerelmespárok ábrázolása 
is, ezzel ugyanis egy képen lehet

dalmi, zenei, színházi rendezvé
nyek megszervezéséhez. Gazdag 
volt a Balassi Bálint Intézet 2002- 
es programja. Az intézet adott he
lyet például a négy éve működő 
Apáczai Közalapítvány első, Ma
gyarul -  határok nélkül című kon
ferenciájának, amely lehetőséget 
adott, hogy a határon túli oktatási 
programok irányítói találkozza
nak az államigazgatás azon veze
tőivel, akik segítséget nyújthat
nak e programok megvalósításá
hoz. Az érdeklődést jellemzi, hogy 
közel száztíz olyan határon túli 
szervezet képviselői vettek részt a 
konferencián, amelyeknek az ok
tatási projektje az Apáczai Köz- 
alapítvánnyal az elmúlt két esz
tendőben kapcsolatba került. 
Szerveztek az intézményben 
könyv-, CD-bemutatót, itt volt az 
Országos Széchényi Könyvtár 
Corvinákat megidéző kiállítása, s 
részt vett a Sziget Fesztiválon is.

Ebben az évben a rendezvény- 
sorozat még gazdagabbnak ígér-

bemutatni a nők és a férfiak jel
legzetes öltözékét. A rajzok sze
replői egész alakosak, a lábbelitől 
a fejfedőig pontos képet kapunk 
a korabeli ruhadarabokról. Meg
tudhatjuk, kik hordtak bocskort, 
kik csizmát, s hogyan néz ki 
és mely területekre jellemző női 
fejfedő a párta, a pintli és a 
pacsa. Gyakran a háttér is felér 
egy néprajzi tanulmánnyal, ott 
ugyanis az adott vidék tipikus la
kóházait, épületeit, munkaeszkö
zeit láthajuk. Szinte minden fog
lalkozáshoz társul annak attribú
tuma, így a pásztorok mindig ku
tyával, hosszú bottal és juhokkal 
jelennek meg, a gulyások pedig 
lóról terelik a marhákat. A víz
part menti települések hátteré
ben csónakokat találunk, a hara
miákat és a határőröket fegyvere
ikkel, az öregembereket pipájuk
kal, az asszonyokat gyermekeik
kel örökítették meg az alkotók.

A többségében színes és rend
kívül jó minőségű eredeti képek 
a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj
teményének részét képezik, a 
tárlatot G ellér  K a ta l in  é s  B asics  

B e a tr ix  rendezte. A kiállítás feb
ruár 21-ig tekinthető meg a Kö
zép-európai Kulturális Intézet 
Galériájában (Budapest VIII., 
Rákóczi út 15.).

kezik. Alig egy hónap múlva ke
rül sor a már a Magyar Nyelvi In
tézetben elindított szakmai
módszertani konferencia követ
kező eseményére, a magyar mint 
idegen nyelv tanításának mód
szereiről. Április elején indulnak 
a Filmklub vetítései, amelyek so
rán elsősorban a magyarsággal, 
magyar kultúrával, történelem
mel, irodalommal kapcsolatos 
alkotásokat láthatnak a résztve
vők, Az én Bécsem, az én Buda
pestem című előadás-sorozaton 
viszont olyan tudósokat hallgat
hatnak meg a jelenlévők, akik a 
két kultúra kapcsolatáról, a köl
csönhatás eredményeként létre
jött értékekről beszélnek. A ma
gyar királyi városok története ép
pen úgy megjelenik a program
ban, mint a fürdőhelyeké, az or
ganikus építészet értékeiről ép
pen úgy szó esik majd, mint az 
1848/49-es szabadságharc törté
netéről. Többféle módon szeret
ne minél szélesebb közönségré-
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M a, a magyar kultúra napján 
K ö lc sey  F eren crő l, a Him

nusz költőjéről szerte az országban 
megemlékeznek. Ebből az alka
lomból a Petőfi Irodalmi Múzeum
ban négy órakor G y a p a y  L á sz ló  k i  
esszéíró Kölcsey című előadásával 
köszönti a magyar kultúra napját, 
utána M a k k a i Á d á m  költő ismer
teti a Himnusz új angol nyelvű for
dítását. Kecskeméten A magyar 
kultúra a változó Európában cím
mel rendeznek előadást a Katona 
József Könyvtárban. Miskolcon is 
színes programokkal várják az ér
deklődőket, tíz órakor Kölcsey Fe
renc emléktáblájánál tartanak ko- 
szorúzási ünnepséget, öt órakor 
T arr Ján os festőművész a magyar 
kultúra napja alkalmából rende
zett kiállítása nyűik meg az Ady 
Endre Művelődési Házban, fél hat
kor pedig Magyar Himnuszok 
címmel kezdődik ünnepi műsor a 
Városháza dísztermében. A szol-
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Pénteken kezdődik a Magyar 
Rádió Márványtermében a 

Bartók Rádió hangverseny-szer
kesztőségének hetedik országos 
dzsessztehetség-kutató versenye. 
A határon túli fiataloknak is meg
hirdetett s ezáltal nemzetközivé 
szélesedő versenyre basszusgitáro
sok és bőgősök jelentkezhettek. 
Fővédnökök: S za b a d o s G yörgy  és 
K le in h e in cz G ábor.

A versenyek fordulóit párhuza
mosan rendezik, az elődöntőket ja
nuár 24-én, február 21-én, márci
us 21-én (Bécsből és Sepsiszent- 
györgyről érkező) határon túliak 
fellépésével, valamint április 18-án. 
A döntő fordulót május 30-án élő
ben is közvetíti a Bartók Rádió. A 
magyar dzsessztörténet legendás 
alakjáról, V a jda  S á n d o rró l elneve
zett bőgős tehetségkutató zsűri el
nöke E gri János. A díszelnöki meg
hívást elfogadta a New Yorkból ér
kező John P a titu cc i dzsesszbőgő- 
művész, aki a basszusgitárnak is 
mestere, így ő a gitárosok verse-

teg előtt bemutatkozni maga az 
intézet is. Külföldön ezt a magyar 
nagykövetségek és a Collegium 
Hungaricumok segítségével te
heti meg, idehaza pedig egy a 
nyűt napon. Igazi nyűt napnak 
számíthatnak persze azok az ese
mények is, amelyek számos „kül
ső” érdeklődőt vonzanak. A ma
gyar századok márciusban elin
duló előadás-sorozata is ezek kö
zé tartozik majd. Az első előadá
son az intézmény névadója, B a 
la s s i  B á lin t verseiről tart előadást 
d r. K ő s z e g h y  P é ter . Ez a találkozó 
akár a 2004-es Balassi-év egyik 
első előkészítő rendezvényeként 
is felfogható. Lengyelországban, 
ahol már van két emléktáblája a 
magyar költészet nagy alakjá
nak, újabb három Balassi-em- 
léktábla elhelyezését tervezik, de 
Ausztriában, Németországban 
sem feledkeznek meg az intéz
mény névadójának, Balassi Bá
lint születésének ötszázadik év
fordulójáról.

noki Szigligeti Színházban este hat 
órakor ünnepi hangverseny lesz. 
A Honvédelmi Minisztérium is 
egész napos ünnepséget rendez, 
amelyen K o m o r  L e v e n te  humán- 
politikai helyettes államtitkár is
merteti a magyar honvédségben 
dolgozó művelődési szakemberek 
munkáját. Ezután H a v a s  Ica festő
művész kiállításának megnyitójá
ra és a Honvéd Együttes műsorára 
kerül sor, a megemlékezés délutá
ni programjában pedig a civil 
szervezetek kapnak szót a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány szervezé
sében. Új kiállítótermet avat a je
les nap és az intézmény tízéves 
fennállásának alkalmából a Kör
mendi Galéria a Fáik Miksa utcá
ban ötkor. A 120 négyzetméteres 
termet a galériához tartozó művé
szek -  G y a r m a ti  T ih a m ér , S ch en er  
M ih á ly , O ro sz  G ellért, B irk á s Ist
ván , S za b a d o s  Á rp á d , M á c sa i I s t
ván , P a p p  O szkár , N a g y  S á n d o r  és 
P a lo tá s  J ó z s e f  -  alkotásaival ren
dezték be.

nyén is díszelnököl. Az előzsűri 
döntése szerint tizenhat ifjú gitáros 
méri össze tudását a D a n d ó  P éter
ről, a Saturnus dzsesszrockegyüttes 
1997-ben elhunyt muzsikusáról el
nevezett basszusgitárversenyen. A 
produkciókat értékelő zsűri mun
kájában részt vesz Egri János (el
nök), B arcza  H orvá th  József, K ő sze 
g i  Im re, Z a n a  Z oltán , P apesch  P éter, 

B orla i Gergő. A versenyzőket Cseke 

G ábor (zongora) és M o h a y  A n d rá s  

(dob) kíséri. A rádió elismerései 
mellett bőkezű támogatók is fel
ajánlottak értékes díjakat, köztük 
hangszereket. Mindkét verseny 
győztese megkapja a Matáv külön- 
díját, egy lemezfelvételi lehetőséget, 
valamint meghívást kap a május 
31-én a Budapest Kongresszusi 
Központban rendezett Gálakon
certre, ahol együtt játszhatnak a 
díszelnök Patuticcivel. A gála att
rakciója, hogy erre az eseményre el
vállalta a fellépést P a t M eth en y , a 
gitárfenomén és Jack D ejo h n ette , a 
dobosok dobosa, akik Patuticcivel 
hármasban még soha sehol nem 
zenéltek együtt.

Sásköpeny és aranycsipke
A Kárpát-medence és környéke népeinek jellegzetes öltözetei

George Edward Hering-Stephen Catterson Smith Sólyomi parasztok című litográfiája

Megemlékezések 
a Himnusz költőjéről

A dzsessz ifjú tehetségei
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