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„Gondold meg, hogy csak az 
ember olvas” – Márai Sándor 
jól ismert mondata is elhang-
zott a magyar kultúra napja 
alkalmából megszervezett ma-
rosvásárhelyi felolvasómaraton 
megnyitóján. A tíz órán ke-
resztül tartó eseményt hetedik 
alkalommal tartották meg.

 » SZÁSZ CS. EMESE 

Az Olvass fel Marosvásár-
helyért! elnevezésű felol-
vasómaraton idén tíz órán 

keresztül tartott a magyar kultúra 
napján: tegnap 12 órakor kezdő-
dött, és este 10-ig zajlott megál-
lás nélkül a marosvásárhelyi Rigó 
utcai Studium-szakkönyvtárban. 
Ez idő alatt főként évfordulós 
szerzők műveit, valamint maros-
vásárhelyi, Maros megyei szerzők 
műveit olvasták a résztvevők. 
Évfordulós idén például Bethlen 
Kata, Ady Endre, Kertész Imre, 
Déry Tibor, Ignotus, Arany Lász-
ló, Kármán József, Márai Sándor, 
Weöres Sándor, Radnóti Miklós, 
Benedek Elek, Csáth Géza, illetve 
Örkény István. A felolvasómara-

TÍZ ÓRÁN ÁT TARTÓ FELOLVASÁST TARTOTTAK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN MAROSVÁSÁRHELYEN

Csak az ember olvas: könyvek maratonja

A marosvásárhelyi római katolikus iskola diákjai Örkény István Tóték című művéből olvastak fel a magyar kultúra napján 

 » Nemcsak a 
felolvasómaraton 
fontos, hanem 
az, amit gyakor-
latba ültetnek 
egy ideje: hogy a 
román és magyar 
kultúra napja kö-
zötti hét, a kul-
túra hete legyen 
minél gazdagabb 
programokban.

tont pontban 12 órakor a Studi-
um – Prospero Alapítvány elnöke, 
Vass Levente nyitotta meg, aki 

a száz évvel ezelőtt elhunyt Ady 
Endre Lovatlan Szent György című 
versét olvasta fel, másodikként 
pedig Tóth László, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulja olvasott a 
szintén évfordulós Máraitól. Aztán 
át is vették a terepet a diákok, a II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium tizenegyedi-
kesei közül négyen Örkény Tóték 
című novellájából olvastak fel egy 
jelenetet, párbeszédszerűen. Felol-
vasásuk után elmondták, hogy ké-
szültek a maratonra, s a tanárnőjük 
javaslatára választották ki ezt a 
vicces jelenetet, de amúgy hétköz-
nap, ha olvasnak, akkor nem Ör-
kényt olvasnak. „Én a vakációban 
mindennap olvasok, s máskor is, 
amikor a tanulás is megengedi, 
leginkább kortárs íróktól olyan 
könyveket, amelyek tényleg ne-
künk szólnak” – fogalmazott kér-

désünkre Kádár Szintia. A négyes 
fiútagja, Czirjék Róbert elismerte, 
a lányok többet olvasnak, mint a 
fiúk, de ő például igyekszik a ta-
nulás mellett is könyvet fogni a 
kezébe, igaz, nem a házi olvas-
mányok érdeklik, hanem a moder-
nebb könyvek, például Stephen 
King művei. A felolvasómarato-
non részt vettek a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulatának színészei is, elsőként 
Sebestyén Aba érkezett, aki azt 
ígérte, akik hallgatják, majd jókat 
nevethetnek kiválasztott olvasmá-
nyain. Vass Levente hangsúlyozta, 
hogy nemcsak a felolvasómaraton 
fontos, hanem az, amit gyakorlatba 
ültetnek egy ideje: hogy a román és 
magyar kultúra napja közötti hét a 
kultúra hete legyen minél gazda-
gabb programokban, és vegyenek 
részt benne minél többen.
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 » KRÓNIKA 

Kortárs erdélyi magyar szerző szö-
vegének bemutatójára készül 

kolozsvári játszóhelyén, a ZUG.zone-
ban a Váróterem Projekt – közölte a 
társulat. Lovassy Cseh Tamás Ro-
mánia 100 című színpadi szövegét 
a szerző rendezésében mutatják be 
január 29-én 19.00 órától, a további 
előadásokra pedig január 31-én, va-
lamint február 5-én és 6-án kerül sor 
szintén 19.00 órai kezdettel.

Románia 2018-ban megalakulásá-
nak századik évfordulóját ünnepel-
te, mely számos kulturális esemény 
kiindulópontja és ihletője volt. A 
Váróterem Projekt társulata is ezen 
évfordulóból kiindulva vágott bele 
abba a projektbe. Lovassy Cseh Ta-
más rendező, szövegíró a társulat 
tagjaival közösen olyan színpadi vi-
lágot alkotott, melyben a centenári-

umi évforduló mindössze ürügy arra, 
hogy az alkotók olyan fontos kérdé-
sekről beszéljenek, mint a román–
magyar együttélés, az elvándorlás 
vagy épp az itthon maradás problé-
mája, a múltfeldolgozás szükségsze-
rűsége, a jövőtervezés és jövőnélküli-
ség tárgyköre, vagy épp az erdélyiség 
megfogalmazhatósága és megfogal-
mazhatatlansága. Ahogy azt a Váró-
terem Projekt előadásait látogatók 
már megszokhatták, a társulat tagjai 
ismét célul tűzték ki, hogy a kortárs 
színház formanyelvét alkalmazva 
beszéljenek aktuális kérdéseinkről, 
miközben az új előadásban arra is 
törekedtek, hogy közös gondolko-
dásra invitálják nézőiket: elkép-
zelhető-e a közös és egyéni múlttal 
való szembenézés, az itthoni terep-
hez kötött jövőtervezés, miközben 
régmúlt sérelmek és jelenbéli poli-
tikai csatározások nehezítik meg az 

együtt- és túlélést? „Miközben aktu-
ális és húsba vágó közösségi és poli-
tikai kérdéseket feszegetünk, mégis 
arra törekszünk, hogy elsősorban 
egyéni sorsokat mutassunk be: 
két családot, néhány gyereket, két 
közéleti szereplőt, iskolaigazgatót, 
alkotó embert – mind-mind olyano-
kat, akik ismerősek számunkra min-
dennapjainkból. A különbség csak 
ennyi: színpadi szituációba helyez-
ve őket felnagyítódnak problémá-
ik, élesebbé válnak kérdéseik. Szá-
munkra pedig épp ez a fontos, hogy 
a színház nyelvén keresztül kérdez-
zünk rá jelenünkre, vagyis arra – és 
számomra ez a legfontosabb –, hogy 
élhető és fenntartható-e mindaz, 
amit ma Erdélynek vagy erdélyiség-
nek nevezünk. Vagy még inkább: 
mit jelentenek ma ezek a fogalmak? 
Ennyiben pedig témánk univerzális 
és több száz éves: nem szorítkozik 

kizárólag a román–magyar együtt-
élés problémakörére” – idézte a 
közlemény az előadás rendezőjét, 
szövegíróját. A produkció díszlete-
it, jelmezeit és látványvilágát Gá-
bor Zsófi a tervezte, míg dramaturg-
ként Kovács Emese, fordítóként 
pedig Bertóti Johanna vett részt a 
munkafolyamatban. Az előadásban 
színpadra lép Sebők Maya, Mostis 
Gergő, Pál Emőke, Imecs-Magdó Le-
vente és Csepei Zsolt, a Váróterem 
Projekt csapata pedig négy közép-
iskolás diákkal is kiegészült, akik 
nemcsak szereplői az előadásnak, 
de annak zenei világáért is felelnek 
– név szerint: Sárosi Áron, Jenei De-
borah, Ballai Álmos és Jakab Ádám. 
Az előadással és a Váróterem Pro-
jekt munkásságával kapcsolatban 
további információk találhatóak a 
www.varoteremprojekt.ro oldalon, 
a társulat Facebook-oldalán.

A román–magyar együttélés a kolozsvári Váróterem Projekt színpadán

 » A társulat 
tagjai ismét célul 
tűzték ki, hogy a 
kortárs színház 
formanyelvét al-
kalmazva beszél-
jenek aktuális 
kérdéseinkről.

A magyar kultúra napja a dél-erdélyi szórványban

A Téglás Gábor Elméleti Líceum létrehozása és sikeres működtetése a legjobb példája az értékte-
remtő szórványnak – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő tegnap Déván, ahol a magyar kultúra 
napja alkalmából tartottak rendezvényt az iskola aulájában. „Helyénvalónak tartom, hogy ma a 
fi atalokkal ünnepeljük a magyar kultúra napját. Jó érzés azokkal ünnepelni együtt, akik Hunyad 
megyében továbbviszik a magyar kulturális örökséget, akik a dél-erdélyi magyar jövőt jelentik” – 
emelte ki köszöntőjében Winkler. Hozzátette, szórványközösségben az iskola mindig több egysze-
rű tanintézménynél, ennek szellemében kezdeményezték ennek létrehozását is, amely rövid idő 
belül bebizonyította, több mint magyar iskola: megalakulása óta minden évben erősödött, ma már 
a megye legfontosabb magyar kulturális és közösségi színhelye.
„Az anyanyelvű oktatás a szórványban többletfeladat, hiszen az iskola mindig a magyar identi-
tástudat megalapozásának helyszíne is. A Téglás Gábor Elméleti Líceum munkaközössége pedig 
kiemelten fi gyel arra, hogy ne csak a fi atalokhoz, diákokhoz szóljon, hanem az egész közösséget 
megmozgassa. Innen indult az Örökségünk Őrei vetélkedő, amely erdélyi szintű mozgalommá 
nőtte ki magát, sőt az európai jó gyakorlatok közé sorolják mint követendő örökségvédelmi prog-
ram” – emelte ki Winkler Gyula. Az esemény házigazdája Kocsis Attila iskolaigazgató volt, ünnepi 
beszédet mondott Szász-Barra Zsófi a kisebbségi tanfelügyelő.




