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Az immár hagyományos ko-
lozsvári adventi könyvvásár új 
helyszínen, a nyáron felavatott 
Vallásszabadság Házában várja 
a könyvbarátokat csütörtök-
től vasárnapig. A számos új 
kiadványt, gazdag programot 
kínáló szemléről Nagy Péter,  a 
szervező Idea Könyvtér vezetője 
beszélt a Krónikának.

 » KISS JUDIT

Új helyszínen, a nemrég felújí-
tott Vallásszabadság Házában 
várja a könyvbarátokat az Idea 

Könyvtér által immár hatodízben 
szervezendő, csütörtökön kezdődő, 
vasárnapig tartó kolozsvári adventi 
könyvvásár. Meghittebb, klassziku-
sabb környezetbe költözött ugyanis 
az immár hagyományosan advent 
3. hétvégéjén tartott rendezvényso-
rozat, a nyáron átadott új közösségi, 
kulturális térbe, ahol kiadványok 
ezrei várják a kiadók és könyvüz-
letek standjain mindazokat, akik 

idén is fontosnak tartják, hogy ka-
rácsonyra könyvet ajándékozzanak 
szeretteiknek. Nagy Péter (portrén-
kon), az Idea Könyvtér vezetője, a 
vásár főszervezője a Krónikának 
elmondta, a szemle kiteljesedik 
azzal, hogy a kincses város szívé-
ben, a központban szervezik meg, 
könnyebb lesz az érdeklődőknek 
megközelíteni a helyszínt, mint a ko-
rábbi években. „Az Idea elsősorban 
az erdélyi kiadókat karolja fel, így 
javarészt erdélyi kiadványokat kínál 
az adventi könyvvásár. Természete-
sen van pár könyvárus, aki nemcsak 
erdélyi könyveket árul, de ez még-
iscsak specifi kus erdélyi szemle” – 
mutatott rá Nagy Péter. Hozzátette, 
a rendezvény keretében tartandó 
könyvbemutatókon kívül más prog-
ramok is várják az érdeklődőket: a 

Magyar Unitárius Egyház által mű-
ködtetett Vallásszabadság Házának 
múzeuma látogatható lesz a szem-
le idején, és az impozáns épület, 
a kincses város egyik legrégebbi, 
kívül-belül megújult polgári háza 
benépesedik az alagsortól az eme-
letig. Az épületben működő Idea 
könyvesbolt mögötti, üveggel elzárt 
gangrészben lesz a gyerekmegőrző, 
itt tartanak gyerekfoglalkozásokat 
is. „Gazdag lesz a könyvkínálat, az 
újonnan napvilágot látott kiadványo-
kat is megtalálhatják az érdeklődők 
a vásáron. Nagyjából harminc szá-
zalékkal nagyobb lesz az idei rendez-
vény, mint a múlt évi, a helyszínnek 
köszönhetően is. A helyszínváltozás 
refl ektorfénybe helyezi az eseményt, 
és ez mindenkinek jó: a Vallássza-
badság Házának, a kolozsváriak-

ÚJ HELYSZÍNEN, A VALLÁSSZABADSÁG HÁZÁBAN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET CSÜTÖRTÖKTŐL A KOLOZSVÁRI ADVENTI KÖNYVVÁSÁR

Kiteljesedik a kincses városbeli könyvszemle

Újonnan napvilágot látott erdélyi kiadványok is várják a könyvbarátokat a kolozsvári szemlén 

Újraforgatnak egy 1921-ben készült Drakula-fi lmet. Török Ádám operatőr és a címszereplőt alakító Pálff y Tibor sepsiszentgyörgyi színművész 

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
/I

DE
A 

KÖ
NY

VT
ÉR

FO
RR

ÁS
: 

FI
LM

.S
AP

IE
NT

IA
.R

O

nak, az Idea Könyvtérnek is” – mu-
tatott rá Nagy Péter. Úgy értékelte, 
az, hogy az Idea Könyvtér könyves-
bolt tavasztól a város szívében új 
helyszínen üzemel, új perspektí-
vákat nyitott meg mind az adventi 
könyvvásár, mind a további kultu-
rális élet megszervezésében.

A könyvvásár csütörtökön, de-
cember 13-án 11 órától nyitja meg 
kapuit, és vasárnappal bezárólag 10 
és 19 óra között várja a vásárlókat. 
A gyerekmegőrző naponta 15 és 19 
óra között, szombaton pedig egész 
napos programmal készül a gyere-
kek fogadására. A szervezők idén 
sem feledkeztek el a tomboláról: 
akik 50 lej feletti értékben vásárol-
nak könyvet, megnyerhetik a 20, 
egyenként 100 lejes könyvcsomag 
egyikét. A sorsolásra a vásár utolsó 
mozzanataként, vasárnap este 18 
órától kerül sor.

A szemlén több könyvet is bemu-
tatnak, többek közt Gaal György Uni-
táriusok a Házsongárdi temetőben  
című kötetét, Erdélyi Lajos Bennünk 
a nagyvilág. Portréfotók és interjúk 
című könyvét, Laczkó Vass Róbert 
Szonettek a Kálváriára című köny-
vét, Zágoni Balázsnak A „feltámadt” 
Mary Rose fedélzetén című kötetét. 
Földi táj az égen címmel kerekasz-
tal-beszélgetést tartanak Max Blecher 
három magyarra fordított könyvéről, 
Gálfalvi Ágnes és Jakabff y Tamás 
szerkesztőkkel  Balázs Imre József, 
Vallasek Júlia és Boda Edit fordító 
beszélget. Auguste de Gerando Er-
dély és az erdélyiek című könyvét 
is bemutatják a rendezvényen, je-
len lesz Gajda Péter, a kötet fordí-
tója-gondozója és H. Szabó Gyula 
szerkesztő. A részletes program az 
Idea Könyvtér honlapján olvasható.

 » A szemle ki-
teljesedik azzal, 
hogy a kincses 
város szívében, 
a Vallásszabad-
ság Házában 
szervezik meg, 
könnyebb lesz az 
érdeklődőknek 
megközelíteni a 
helyszínt, mint a 
korábbi években. 

 » A fi lmet a 
marosvásárhe-
lyi származású 
Lajthay Károly 
rendezte, ez 
lehet a világ első 
Drakula-fi lmje. 

 » KRÓNIKA

Az elveszett magyar Drakula-fi lm 
remake-jét forgatják a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
kolozsvári fi lmes szakának diákjai. 
A 13 fejezetből álló egész estés já-
tékfi lm elkészítése annak a celluloid 
fi lmes workshopnak a része, ame-
lyet a Sapientia EMTE fi lmes szaka 
az Erdélyi Magyar Filmszövetséggel 
társulva a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. támogatásával szervezett meg 
– olvasható az egyetem internetes ol-
dalán. A közlemény szerint a diákok az 
1921-ben magyar–osztrák–francia kopro-
dukcióban készült Drakula halála című 
fi lm remake-jét készítik el. A fi lmet a 
marosvásárhelyi származású Lajthay 
Károly rendezte egy évvel F. W. Mur-
nau Nosferatuja előtt, tehát ez lehet 
a világ első Drakula-fi lmje. Társ-for-
gatókönyvírója Michael Curtiz, azaz 
Kertész Mihály volt. A fi lm a máso-
dik világháború alatt elveszett, és a 
forgatókönyvét sem sikerült megta-
lálni, így a remake forgatókönyvé-
nek alapja Pánczél Lajos újságíró 
és fi lmkritikus fi lmregénye, amely 
feltételezhetően a fi lm alapján író-
dott. A 13 fejezet mindegyikét más 

rendező rendezi, eddig Buzási Gyo-
pár, Gödri Attila és Kovács Flóra ré-
szét forgatták le, 2018-ban további 
két fejezetet vesznek fel. A fi lm ope-
ratőrei Török Ádám és Dózsa Endre. 
Drakula szerepét Pálff y Tibor, Tillner 
doktorét Salat Lehel, Mary szere-

pét Molnár Enikő vállalta. A projekt 
felelőse dr. Lakatos Róbert Árpád, 
a Sapientia EMTE fi lmes s zakának 
oktatója, az Erdélyi Magyar Film-
szövetség elnöke. A fi lm látvány-
világának kialakításában dr. Radu 
Igazság segített, audiovizuális dra-

maturgia szempontjából Dr. Pálos 
György konzultált az alkotókkal, a 
stábok megszervezésében és a gyár-
tási folyamat elindításában Rebekah 
Jorgensen játszott kiemelten fontos 
szerepet, dr. Mira Marincaș pedig a fi l-
mek előhívását felügyeli.

Elveszett magyar Drakula-fi lm remake-jét készítik erdélyi fi lmesek




