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Csaba királyfi mint irodalmi téma 
legutóbb Arany Jánost foglalkoz-
tatta, így újdonságként hat a szé-
kely legendák hőse történetének 
G. Nagy Ilián általi feldolgozása, 
színpadon való megjelenítése. 
A rockopera zenei anyaga Bene 
Zoltán és Szakál Attila munkája, 
a bemutató augusztus 20-án lesz 
Gyergyószárhegyen, a Lázár-kas-
tély udvarán.

kovács tímea

A Magyarországon élő G. Nagy 
Ilián drámaírónak az volt a 
vágya, Székelyföldön széke-

lyek dolgozzanak a rockopera színre-
vitelén, ahhoz, hogy minél hűebben 
tükrözzék a székely világot. Ennek 
érdekében sikerült toboroznia olyan 
társulatot, amely maximálisan meg-
felel ennek a feladatnak: köztük van a 
P. Mobil exénekese, Rudán Joe, a csík-
szeredai Nagy István Művészeti Kö-
zépiskola két tanára, fellépnek kolozs-
vári és sepsiszentgyörgyi énekesek, de 
énekel a Csíki Játékszín két művésze 
is, a szárhegyi néptánccsoport pedig 
táncelemekkel fűszerezi a darabot. 
Az előkészületekben szerepet vállalt 
a csíkszeredai Tündérground együt-
tes két tagja is, Bene Zoltán és Szakál 
Attila.

A produkció létrejöttének fo-
lyamatáról Bene Zoltán számolt be 
a Hargita Népe napilapnak. Mint 

mondta, a zenészek csak az énekszö-
vegeket és dallamokat kapták meg, 
a hangszerelést ők maguk végezték; 
május elejétől június végéig napi 12 
órát dolgoztak, hogy elkészülhessen 
a kétórás produkció zenei anyaga.

Elégedetten állapította meg, hogy 
bár emberpróbáló volt a tempó, si-
került befejezni a munkát, most már 
csak a végső csiszolások vannak hátra.

A darab zenei világáról elmond-
ta, hogy ötvözték benne a klasszikus 
hangzásvilágot a kortárs zenével, így 
a szimfonikus zenétől a metálhang-
zásig terjed, de visszaadják a hetve-
nes évek rockzenéjét, lírai pop-roc-
kos hangulatát.

– Talán lesz, aki merésznek véli, 
hogy a mai divatos elektronikus zene 
elemeit is beépítettük az előadásba – 
jegyezte meg. Hozzátette, hogy bár 
a magyar rockoperák zöme magyar 
népzenei elemekre épül, a Csaba ki-
rályfi előadásban ez csekély mértékben 
jelenik meg.

A darabról szólva közölte, hogy 
a rockopera öt jelenetre tagoló-
dik, mindegyik jelenethez sajátos 
hangzás társul. Az első energikus, 
ünnepi; a második harc, amelyben 
metálhangzások dominálnak; a har-
madik jelenet fenséges, magasztos, 
a negyedik realista, mintegy a mai 
világ metaforája, az ötödik pedig az 
idealizált megoldás, a himnikus be-
teljesedés. 

KéSZüL A CSABA KIráLyfI roCKoperA

Hűen tükröznék
a székely világot

A SZoptAtáS VILáGhete 

Az anyatej fontosságára hívják fel a figyelmet
Idén huszadik alkalommal kerül sor 
augusztus első napjaiban a Szopta-
tás Világhete elnevezésű rendez-
vénysorozatra, melynek célja az 
anyatejes táplálás népszerűsítése. 
A kampányba a Csíki Anyák egye-
sülete is bekapcsolódott.

hN-információ

K ét évtizeddel ezelőtt az a 
riasztó tény váltotta ki az 
igényt a világméretű rendez-

vény megszervezésére, hogy a szopta-
tási arány 50% alá esett. A statisztikák 
világszinten javultak mára, kétségtelen 
azonban, hogy bizonyos társadalmi 
berendezkedések, a nem megfelelő 
kórházi körülmények, a tápszergyár-
tók agresszív kampányai, vagy akár 

csak a rossz beidegződések a mai napig 
sok esetben megakadályozzák a ki-
zárólagos és hosszan tartó szoptatást. 
Az európai átlaghoz képest a romá-
niai kisbabák elkeserítően kis hánya-
dának, mindössze 12,6 százalékának 
van része születésük pillanatától 4-6 
hónapos korukig kizárólagos anyate-
jes táplálásban, illetve a 2 éves korig 
folytatott igény szerinti szoptatásban 
– míg a skandináv országokban ez az 
arány 90% körül mozog.

A Csíki Anyák Egyesülete az 
elmúlt év során több alkalommal 
szervezett előadást, beszélgetést a 
szoptatásról. Levelezőlistájukon 
folyamatosan igyekeznek segíteni 
egymásnak a szoptatási nehézsé-
gek túllépésében, a nagyobb lép-

tékű rendezvényeken (pünkösdi 
búcsú, Ezer Székely Leány Napja, 
Tusványos) sátorukban biztosíta-
nak megfelelő körülményeket a kis-
mamáknak a szoptatáshoz.

A Szoptatás Világhetének je-
gyében az egyesület ma délelőtt a 
megyei kórház újszülött osztályára 
látogat el, ahol a szoptatás helyes 
elkezdéséről, folytatásáról és fenn-
tartásáról szóló füzeteket adnak át 
az épp bent lévő kismamáknak. 

A Csíkszeredai Városnapok 
keretében az egyesület ismét „sát-
rat ver”: a központi parkban a 
CsAkEgy-sátorban ma 16 órától az 
anyatejes táplálás fent idézett sta-
tisztikái apropóján beszélgetnek a 
szervezők és az érdeklődők.

Bene Zoltán: a tempó emberpróbáló volt, de sikerült befejezni a munkát
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TERJESZTŐINKET: 

Csíkszeredában
Nistor Attila: 0747–140901 (központ)
imre istván: 0745–107618 (központ)

Rácz Dezső: 0740–619711 (Kalász és Tudor negyed)
Elekes Csaba: 0745–544590 (Csíksomlyó és környéke)

Banceanu tibor: 0743–978705  
(Zsögöd és környéke)

Székelyudvarhelyen
krafft istván: 0742–419786
Jakab Zoltán: 0743–643995
Győrfi András: 0744–391537


