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Egyazon programsorozat kere-
tében ünnepelnek egy héten 
keresztül a román és magyar 
kultúra napja alkalmából 
Marosvásárhelyen. A Studium – 
Prospero Alapítvány által szer-
vezett eseménysorozat tegnap 
felolvasással kezdődött.

 » ANTAL ERIKA 

N emcsak egy-egy napot szán a 
kultúrának a román, illetve 
magyar kultúra napján, de 

egész hetes rendezvénysorozatot 
szervez a Studium – Prospero Ala-
pítvány Marosvásárhelyen, ahol 
Mihai Eminescu születésnapján, 
január 15-én kezdődött és január 
22-én, a Himnusz letisztázásának 
dátumán zárul a kulturális prog-
ram. Idén a felolvasómaratonok 
nem 24 órásak, hanem déli 12-től 
este 10-ig tartanak, ezen kívül 
lesznek kerekasztal-beszélgetések, 
előadások, de még konyakkósto-
lás is – jelentette be tegnap Vass 
Levente, a Studium – Prospero 
Alapítvány ügyvezető igazgatója. 
A tegnapi románkultúra-napi felol-
vasásnak Ligia Voro volt a társszer-
vezője, aki azt hangsúlyozta, hogy 
egy ilyen nap jó alkalom arra, hogy 
felkeltsék a városlakók fi gyelmét az 
irodalom, az itt élő vagy itt élt szer-
zők életműve, illetve az idén kerek 
évfordulós írók, költők életműve 
iránt. Példaként az 1909-ben szüle-
tett Eugen Ionesco írót, az abszurd 
dráma megteremtőjét, az 1809-ben 
született Vasile Cârlova költőt, a 10 
napja elhunyt Emil Brumaru írót, 
költőt említette, és természetesen 
Mihai Eminescut, aki január 15-én 

született. A magyar kultúra napján, 
január 22-én is marosvásárhelyi 
vagy Marosvásárhelyhez kötődő 
szerzők műveiből javasolnak fel-
olvasni a szervezők, valamint a 
kerek évfordulós szerzők írásaiból. 
Vass Levente Ady Endre szerelmi 
költészetére hívta fel a fi gyelmet, a 
költőóriás éppen száz éve hunyt el 
január 27-én.

A felolvasómaraton társszevezője 
a Maros megyei könyvtár és a Teleki 
Téka, a sajtótájékoztatón mindkét 
intézményt Lázok Klára, a Téka ve-
zetője képviselte, aki elmondta, a 
román és a magyar felolvasáshoz is 
alkalmanként 120 könyvet biztosíta-
nak, hogy annak is legyen miből vá-

logatnia, aki nem hoz magával ott-
honról olvasnivalót. A felolvasások 
helyszíne a Studium Könyvár, a Rigó 
(most General Avramescu) utca 11 
szám alatt. A kultúra hetén ma este 
6-tól a Studium – Prospero Kulturá-
lis Központban, Szentgyörgy (Forra-
dalom) utca 8. szám alatt az erdélyi 
szászok múltjáról és jelenéről érte-
kezik László Lóránt történész ma-
gyar nyelven. Holnap ugyanott Rudy 
Moca, a Romo Sapiens Egyesület 
képviselője A roma lét és nem roma 
lét között címmel tart román nyel-
vű előadást, majd pénteken Puskás 
Attila, a Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület elnöke 
a marosvásárhelyi örményekről ér-
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tekezik. A román nyelvű előadást 
örmény konyakkóstoló követi. Ja-
nuár 21-én, hétfőn a marosvásár-
helyi zsidó közösség múltjáról Spi-
elmann Mihály történész beszél 
magyar nyelven. A rendezvény-
sorozat magyar nyelvű felolvasó-
maratonnal ér véget január 22-én: 
a Studium – Prospero Alapítvány 
könyvtárában déli 12 és este 10 óra 
között lehet felolvasni. A szerve-
zők elmondták, jó, ha előzetesen 
bejelentkeznek az érdeklődők, de 
a helyszínen is lehet csatlakozni a 
rendezvényhez, lehet vinni saját 
könyvet, de akár az ott kihelyezett 
könyvekből is olvashatnak az ér-
deklődők. 

 » A magyar 
kultúra napján, 
január 22-én is 
marosvásárhelyi, 
vagy Maros-
vásárhelyhez 
kötődő szerzők 
műveiből java-
solnak felolvasni 
a szervezők, 
valamint a kerek 
évfordulós szer-
zők írásaiból. 

Diákok is felolvastak a román kultúra napján kezdődött rendezvénysorozat keretében Marosvásárhelyen, az események egész héten át tartanak
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A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház felújítja Benedek Ágnes 

Ibusár-megállóhely című egyéni előa-
dását, amelyet január 25-én 19 órától 
tekinthet meg a közönség. Amint a 
teátrum közleményében olvasható, 
az előadás magját képező szöveget 
a posztmodern magyar irodalom 
nyelvművésze, a leginkább verseiről 
és elbeszéléseiről ismert Parti Nagy 
Lajos írta. A kilencvenes években je-
lent meg a szerző Ibusár – Mauzóle-
um című, két színdarabot tartalmazó 
kötete. Mindkét mű a kisember tehe-
tetlenségét, kiszolgáltatottságát te-
matizálja. A Parti Nagy-mű visszatérő 
alakja Sárbogárdi Jolán, az Ibusár 
megállóhely forgalmistalánya, aki a 
menetjegyiroda magányában fényes 
karrierről ábrándozik: operetteket 
ír. A színházak rendszeresen vissza-
utasítják műveit, ezért egy este Jolán 
úgy dönt, hogy a hangosbemondóban 
előadja művét. A „huszerett” aktuali-
tását nem Jolán álma, hanem a körül-
mények és a vágyak, a képességek és 
az ábrándok közötti szakadék pontos 
érzékeltetése adja. 

Ibusár – egyéni előadás Szentgyörgyön

Benedek Ágnes a Parti Nagy-műből készült előadásban
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