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Kolozsvári könyvhét fantasytól betegnaplóig

Bár a kínálaton érződött, hogy 
a könyveseknek, kiadóknak 
egyszerre két erdélyi város-

ban kellett kínálniuk a szellemi 
táplálékot, választékban így sem 
volt hiány. A kézműves ékszerek, 
csecsebecsék, mézeskalács idén 
háttérbe szorult, a főszerep ez-
úttal valóban a könyveknek, pró-
zának, költészetnek, az írás mű-
vészete mögötti kulisszatitkok-
nak jutott. A vásár kiválósága pe-
dig nemcsak a sűrű, egyszerre kü-
lönböző helyszíneken is zajló iro-
dalmi estekkel, kötetbemutatók-
kal, felolvasásokkal teljesedett ki, 
de a valódi kincskeresés örömé-
ben is. Egyik pultnál ugyanis Dan 
Brown legújabb regényére, a ma-
gyarul nemrégiben kiadott Eredet-
re lelt a keresgélő. Egy lépéssel ar-
rébb már Stephen Hawking a min-
denség elméletét és az időt magya-
rázza kozmikus fotóból készített, 
új borítók mögött, csupán egy haj-
lásnyira Wass Albert és Arany Já-
nos egész polcokat elfoglaló műve-
itől. Az eldugottabb sarkokban jó-
formán banikért talált a jó szimatú 
olvasó régi térképeket, hideghábo-
rús orosz USA-kritikát megfogal-
mazó propagandakiadványt olyan 
szerző tollából, aki valószínűleg 
nem is létezett a borítón vállalt név 
alatt. A gyűjtögetés lázából csak a 
Cerkabella sátránál hangosan zo-
kogó, lelkes apró olvasók rángat-

ták ki az embert, akik apukák, 
anyukák nadrágszegélyét cibálva 
könyörögtek a sünös, nyulas, tör-
pés történetekért. Közben felnőtt-
ként suttyomban, gyorsan vásá-
roltuk meg magunknak a Székely-
földi legendárium legújabb rajzfil-
mes DVD-jét.

Fantasy az erdélyi könyvpiacon

A kilencedik osztályt végző Lu-
pescu Kata fiatal író tavalyi best-
sellerének második kötete erőtel-
jes felütéssel indította csütörtökön 
a vásárt: a szerzőt jóformán alig 
hagyták dedikálásra váró rajon-
gói, hogy eljusson a színpadig kö-
tetének bemutatására. A kígyózó 
sor a beszélgetés után pedig csak 
nőtt. A klasszikus irodalom ked-
velői méltánytalanul kicsinylik le 
a fantasyt, holott ez a műfaj sok-
szor még erőteljesebb elvárásokat 
követel egy teljesen új, kitalált vi-
lág felépítésével olyan nemzetközi, 
alaposan lerágott csontokként is-
mert sikerek, mint a Harry Potter-, 
A gyűrűk ura-, a Trónok harca-tör-
ténetek után.

Lupescu Katának sikerült meg-
lépnie a sikeres fantasyhez veze-
tő akadályokat egyedi, eleven ka-
rakterekkel tele kalózvilágával, 
amelyben cinikus humor, társa-
dalomfilozófia, pattogó, erőteljes 
párbeszédek, rugalmas fordula-

tok váltják egymást. A könyv ép-
pen ennek köszönhetően koránt-
sem csak tinédzserek számá-
ra nyújt tartalmas olvasnivalót. 
A Kalózlány első kötetének megje-
lenésekor tavaly elsősorban az er-
délyi irodalomban szokatlan mű-
fajnak és a szerző fiatal korának 
emlegetésétől volt hangos a kri-
tika. Mindez azonban csak hab a 
tortán, hiszen a folytatás, a Poko-
li kör a bevezető hangulatú előd-
jénél még elgondolkodtatóbb me-
rítésű. Az olvasó pedig máris vár-
ja a hatkötetes sorozat folytatásá-
nak megjelenését.

Intim sorok egy újságírótól

A nyolcadik kolozsvári könyv-
hét legérzékenyebb hangulatú 
könyvbemutatóján Nánó Csaba 

vallott őszintén alkoholizmusról, 
agorafóbiáról, rákbetegséggel va-
ló megküzdésről. Bár a Tegnap–
Betegnapló című könyve az új-
ságíróként tevékenykedő szerző-
nek nem az első kötete, ez az el-
ső, amely csak önmagáról szó-
ló, egyszerre önéletrajzi és csalá-
di műfajú alkotása. A mű a hosszú 
évek során leírt tapasztalatokból 
és szavakból született. Őszinte, de 
összeszedett vallomás arról, mi-
ért nyúlt az alkoholhoz, és miért 
volt nehéz észrevennie az egész-
séges határt. Vallomás arról, ho-
gyan kényszerítette agorafóbiája 
arra, hogy egy évig ki se mozdul-
jon lesötétített szobájából, mind-
ez egyes szám harmadik sze-
mélyben. A Betegnapló azonban 
még bensőségesebb hangulatban, 
egyes szám első személyben veze-

ti végig az olvasót a diagnózis fel-
állításától a tünetmentessé nyilvá-
nításig. A vallomás mellett azon-
ban mindkét rész végén a küzde-
ni akarással, a fel nem adással és 
pozitív tanácsokkal tehet pontot 
az érdeklődő olvasmányélménye 
végére. Éppen ezért a tartalom tá-
volról sem csak azoknak nyújt él-
vezetet, akik ismerik, vagy akik 
jobban meg szeretnék ismerni a 
hullámvölgyes utat bejárt újság-
írót, hanem azoknak is, akik hoz-
zá hasonló gondokkal küzdöttek, 
vagy csak meg akarják érteni, ho-
gyan válhatunk igazán győztesek-
ké saját kereteink között úgy, hogy 
elsősorban önmagunkat győzzük 
le. Nánó Csabának ez sikerült, mi 
pedig megtanulhatjuk tőle.

KÁDÁR HANGA

A Kolozsvári Művészeti Múzeum-
ban nyílt meg május 10-én a Di-
namikus törekvések című kortárs 
képzőművészeti tárlat. A kiállítá-
son a pécsi egyetem képzőművész 
tanárai mutatkoznak be. A Bánffy-
palota emeleti termeiben látható 
tárlat elsősorban a pécsi és a ko-
lozsvári művészeti egyetemek kö-
zötti kiváló kapcsolatnak köszön-
hetően jöhetett létre. Az együttmű-

ködés többek között azóta vett len-
dületet, hogy a Ion Andreescu Kép-
zőművészeti és Design Egyetem 
egyik végzőse, Nyilas Márta festő-
művész – egyben a mostani kiállí-
tás egyik kurátora – a kilencvenes 
évek közepén Pécsett telepedett 
le, és az ottani egyetem képzőmű-
vészeti karának tanára lett. A mű-
vésznő három évvel ezelőtt egyéni 
tárlattal tért vissza szülőváro sába, 
hogy most tanártársaival mutas-
sa be a kincses városban a pécsiek 
„tudományát”.

A pécsi Művészeti Kar Magyar-
ország egyetlen felsőfokú zenei és 
képzőművészeti képzést integrál-
tan folytató központja. Az itt folyó 
magas fokú oktatás pedig egyedül-
álló módon tudományegyetemi kö-
zegben biztosítja a művészeti kép-
zés legmagasabb szintjét is – a mű-
vészeti doktori képzést. Ugyanak-
kor a Művészeti Kar számára a Pé-
csi Tudományegyetem intézményi 
kerete egyedülálló lehetőséget kí-
nál interdiszciplináris kutató-al-
kotó tevékenységre. A kar hatszáz 
növendékével, nyolcvan oktatójá-
val a régió kulturális életének meg-
határozó alakítója. Művésztaná-

rai, növendékei rendszeres részt-
vevői, díjazottjai a régió, az ország 
és Európa művészeti eseményei-
nek. Pécs városának kulturális ha-
gyományai, a képzőművészeti élet-
ben elfoglalt jelentős szerepe pedig 
inspirálóan hat a Művészeti Kar 
közösségére.

Átjárás egyetemek között

Ha a román–magyar kapcsola-
tok nem is műkődnek mindig zök-
kenőmentesen, a két művésze-
ti egyetem kiváló viszonyt ápol 
egymással: az Erasmus-program 
esetükben egy évtizede remekül 
működik. Ennek is köszönhető, 
hogy tanárok, diákok ismerik egy-
más munkásságát, és részben en-
nek tulajdonítható a jelen kiállí-
tás is. Tavaly a kolozsváriak állí-
tottak ki Pécsett, ezt viszonozták 
idén a pécsi egyetem művész-ok-
tatói – mesélte lapunknak Nyilas 
Márta festőművész. Festő-, grafi-
kus-, szobrász- és keramikusmű-
vészek egyaránt elhozták alkotá-
saikat a Bánffy-palotába. A kiállí-
tás igyekszik megmutatni egy le-
hetséges keresztmetszetet e sok-

színű szellemi műhelyből. „Nem 
voltak megkötések a kiállítás da-
rabjainak összeállításakor, nem 
volt egységesítő stílus, minden-
ki a saját művészeti- és világfel-
fogása szerint fejezi ki magát, és 
ez lemérhető a tárlaton is” – tet-
te hozzá a művésznő. A kiállítók a 
különböző képző- és alkalmazott 
művészeti szakok, illetve a ze-
nei intermédiaszak oktatói, akik 
a magyar képzőművészeti térben 
változatos művészeti irányvona-
lakat, stratégiákat képviselnek. 
Az általuk megjelenített sokré-
tű látásmód az oktatásban is ér-
vényesül.

Pécs megragadja a képzeletet

A kiállítás megnyitóján Ioan Sbâr-
ciu egyetemi professzor, a Kolozs-
vári Képzőművészeti és Design 
Egyetem szenátusának elnöke el-
ismerő szavakkal jellemezte Ne-
mes Csaba pécsi képzőművészt, 
aki Nyilas Márta mellett a tárlat 
másik kurátora. Mindketten a pé-
csi egyetem doktori iskolájának 
témavezetői. Nemes a megnyitón 
hangsúlyozta: bár budapesti szü-

letésű, és 12 éves lehetett, amikor 
először járt Pécsen, ott egy má-
sik világba csöppent, amely erő-
sen megragadta a képzeletét: „egy 
szokatlanul szabad várost ismer-
tem meg a kádári rendszer szür-
keségében, még ha annak idején 
ezt nem is tudatosítottam magam-
ban”. Nemesnek alkalma volt be-
pillantani a város ellenkultúrájá-
ba, járt olyan kiállításon, ahol a hí-
res Pécsi Műhely tagjai szerepel-
tek, és a gyerekek intuitív mód-
ján átélte, hogyan lehet egy alko-
tás hiteles és korszerű. „Az egyko-
ri virágzó helyi progresszió persze 
csak a kommunista diktatúra szél-
árnyékában létezhetett. A közpon-
tosított helyzetű magyar kultúrpo-
litika úgy feledkezett meg Pécsről, 
hogy közben akaratlanul is bizo-
nyos fokú autonómiához juttatta az 
ott alkotókat” – tette hozzá a mű-
vész. A tárlatot megnyitó beszédé-
ben Nemes Csaba azt is elmond-
ta, hogy számára Pécs „a haladást, 
a modernitást, egy lehetséges új 
nyelvet, magát a nyugatos gondol-
kodást jelentette”.    

 
NÁNÓ CSABA

Bár egymásra szervezték a kolozsvári és csíksze-

redai könyvhetet, idén sem csalódhatott a látoga-

tó a kincses város nyolcadik ünnepi könyvvásá-

rán. Hidegháborús propagandakiáltványoktól, a 

fantasy-kalandregényen át intim vallomásig min-

den műfajban lubickolhattak az olvasni szeretők. 

Pécsi képzőművészek részvételével nyílt időszakos kiállítás a Bánffy-palotában

A kiállító művészek

A május 20-ig látogatható kiállí-
táson a következő művész-taná-
rok alkotásai szerepelnek: Ádám 
Zoltán, Bóbics Diána, Böhm Ger-
gely, Budai Lotte, Bullás József, 
Burkus Judit, Colin Foster, Ernszt 
András, Fusz Görgy, Gaál Tamás, 
Gerendy Jenő, Hegyi Csaba, 
Kovács Balázs, Lengyel Péter, 
Losonczy István, Lukács József 
Jóka, Mészáros Gergely, Nagy 
Márta, Nemes Csaba, Nyilas 
Márta, Palatinus Dóra, Ráthonyi 
Kinga, Simon Péter Bence, 
Somody Péter, Tóth Zsuzsa.

Nánó Csaba szerzővel (balra), lapunk szerkesztőjével, Zilahi Csaba rádiós újságíró beszélgetett
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