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Irodalmi estek, színházi produkciók is várják a 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár közönségét novemberben

Könyvek és könyvszeretők találkozója
November 15. és 18. között szervezi meg a Románi-
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ai Magyar Könyves Céh a Marosvásárhelyi Kulturális
Központtal közösen a 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásárt, amelynek idei mottója: „Több mint könyv”.
A várható programokról, a könyvbemutatókról és íróolvasó találkozókról a könyvvásár helyszínén, a Nemzeti
Színház előcsarnokában tájékoztattak a szervezők.

K

áli Király István, a Romániai
Magyar Könyves Céh elnöke,
a marosvásárhelyi nemzetközi könyvvásár megálmodója és
főszervezője a könyvek és a könyvszeretők találkahelyének nevezte
a tegnapi sajtótájékoztatón a színházat: itt tartják ugyanis november
15. és 18. között a rendezvénysorozatot. Káli elsősorban Gáspárik
Attila színigazgatónak mondott köszönetet, aki rendelkezésükre bocsátja az intézményt, illetve amiért
a színház munkatársai is közreműködnek.

Költők, színészek, könyvek
„Több mint könyv” – ez a vásár
mottója, amely azt sugallja, nemcsak a könyvvásár helyszíne a
színház, nem csupán könyvismertetők és dedikálások szerepelnek
a programban, de számos járulékos program is, valamennyinek
a könyv, az írott kultúra az alapja. „Nagy ajándék számomra, hogy
évek, évtizedek óta koordinálhatom a könyves rendezvényt, és
még nagyobb öröm, hogy számos
fiatalt, gyereket is sikerült bevonni, és megszerettetni velük a könyvet, az olvasást” – fogalmazott a
főszervező. A vásár kiemelkedőbb
programjait Szepessy Előd társszervező, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke ismertette,
aki elmondta, a színvonal meg-

őrzésére, illetve annak emelésére idén is törekedtek, akárcsak az
előző években. November 15-én
délelőtt 10 órakor tartják a hivatalos megnyitót a Nemzeti Színház előtt Bertóti Johanna költő,
előadó részvételével. Aznap két
színházi előadás várja az érdeklődőket a színház nagytermének
színpadterében, ahol Tasnádi István: Nézőművészeti főiskola című
darabjában Katona Lászlót, Mucsi
Zoltánt és Scherer Pétert láthatja
a nagyérdemű. A Versajándék Vásárhelynek elnevezésű irodalmi
esten több költővel találkozhat a
közönség, ott lesz a rendezvényen
Erdős Virág, Fekete Vince, Kemény István, Lövétei Lázár László,
Markó Béla, Oravecz Imre, Tolnai Ottó. A mai magyar irodalom
szépségéről is tartanak kerekasztal-beszélgetést, amelynek meghívottjai anyaországi írók, költők.
Koltai Róbert előadóestjét is láthatja, hallhatja a közönség, amelyet a
művész erre az alkalomra készített, tehát ősbemutatónak számít a
vásárhelyi esemény.

Ezren jelentkeztek
az olvasóversenyre
Az 5. alkalommal meghirdetett Olvasd és játssz velünk! elnevezésű,
diákoknak szóló olvasóvetélkedő
évről évre több gyerek érdeklődését
kelti fel. Az idén több mint 300 csa-

Kultúrdömpinget ígérnek. A novemberi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői a színházban
pat nevezett be a versenyre, amely
azt jelenti, hogy közel ezren olvasták el a felsorolt könyveket. Az olvasóvetélkedőt négy kategóriában
hirdették meg – ismertette Makkay
Kinga, a gyerekprogramok szervezője. A 4. osztályosoknak Berg Judit
– Kertész Erzsi A négy madár titka,
az 5–6. osztályosoknak. Szabó Róbert Csaba Vajon nagyi és az aranyásók, a 7–8. osztályosoknak Zágoni
Balázs: A gömb, valamint a középiskolásoknak Bódi Attila Lázadni
veletek akartam című könyvét kel-

lett elolvasniuk. Mivel nyolcnál több
csapat jelentkezett, október végén
előválogatást szerveznek. Az elődöntő feladatlapjait október 22-én
e-mailben kapják kézhez a csapatok, amelyeket október 31-ig kell
visszaküldeniük. A döntőbe jutó
csapatok névsorát november 5-én
szintén e-mailben közlik a szervezők. A döntősök a könyvvásáron
találkoznak majd egy újabb játékra. Újdonságnak számít a színház
részéről a kezdeményezés, hogy
azok, akik a vásárban 100 lejnél na-

gyobb értékben vásárolnak könyvet, két színházjegyet kapnak arra
az előadásra, amelyet szeretnének
megtekinteni – jelentette be Gáspárik Attila. A színházigazgató, mint
minden évben, ez alkalommal is kifejezte sajnálatát, hogy a város még
mindig nem rendelkezik egy olyan
nagy méretű vásártérrel, csarnokkal, kiállítási helyiséggel, ahol a hasonló, nagy volumenű kulturális
rendezvényeket megszervezhetnék.
ANTAL ERIKA

„Azt mondják, nőregényt írtam. Borzalom” – bemutatták Mikola Emese könyvét Kolozsváron
Írónőt avattunk kedd délután a
tüneményesen felújított egykori
kolozsvári unitárius püspöki rezidencia, a Vallásszabadság Háza
takaros dísztermében? Meglehet.
Tény, hogy a nagyváradi származású, Kolozsváron élő, a dantei
emberélet útjának felén túljutó,
gyermekét felnevelő, magánvállalkozóként működő, (mellesleg
rövid ideig lapunk munkatársaként is dolgozó) és tanulmányait máig folytató Mikola Emesétől
eddig sem állt távol a tollforgatás.
Szakmai publikációi, könyvrecenziói, karcolatai, kisebb-nagyobb
szösszenetei napv ilágot láttak
nagyváradi, kolozsvári lapokban,
irodalmi folyóiratokban, no meg
az interneten. Ezúttal önálló szépi roda l m i mu n káva l, regén nyel
rukkolt elő. Mint maga vallotta,
egyszer csak kikívánkozott belőle a mondanivaló, spontánul kezdte leírni a gondolatait, érzéseit,
kíváncsian arra, hogy hitelesen
tudja-e közvetíteni mindazt, ami
benne kavarog. Később már tudatosan fűzte össze a szálakat, alakította a jellemeket, hogy minél
teljesebb legyen a kép. Megszállottan törölt és átírt, vont be és ejtett
ki szereplőket, s akár egy kísérleti

színházban, már maga sem tudta,
mi fog történni a hőseivel a következő felvonásban. Önálló életre

keltek… Semmi különleges, semmi extra – mondja a szerző – csak
maga az élet… Mintha egy bisztró

teraszán üldögélne az ember egy
szép nyári délután, és figyelné a
körülötte nyüzsgő tömeget, elképFOTÓ: BEDE LAURA

Önálló szépirodalmi munkával, regénnyel rukkolt elő a nagyváradi származású, Kolozsváron élő Mikola Emese

zelné, ki mit gondol, mit érez, kire haragszik, és kit szeret, honnan
jön, és merre tart, vagy éppen miben talpal. Csak maga az élet (csupa kisbetűvel): eszünk, alszunk,
szeretünk és gyűlölünk, vitázunk
baráttal és barátnővel, acsargunk
férjre és szeretőre, gyermeket nevelünk, főzünk-mosunk-takarítunkvasa lu n k, majd hu l la fá radta n
lerogyunk egy hokedlire, és olvasunk, olvasunk… vagy írunk.
A szép kiállítású kis kötet még
nyomdaszagú, frissen érkezett a
nagyváradi nyomdából. Mellesleg
„szállítója”, a Holnap Kiadó vezetője, a Várad folyóirat főszerkesztője
s a szóban forgó mű szerkesztője,
Szűcs László meg is várakoztatta a
közönséget, mert nem számított a
délutáni kolozsvári csúcsforgalomra. De türelmesen vártunk, hiszen
ő volt a kötet felvezetője, a szerző beszélgetőtársa is. Szűcs László bevezetőjében „bátor kolozsvári
könyvnek” nevezte a regényt, majd
feltette a kérdést, amit egyébként a
néhány nappal korábbi nagyváradi könyvbemutatón is a szerzőnek
szegezett: „Hol voltál eddig, Mikola Emese?”
JAKAB MÁRTA

