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Változatos kulturális felhoza-
tallal várja az érdeklődőket a 
május 9. és 12. között szerve-
zendő 9. Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhét, amely idén megkü-
lönböztetett fi gyelmet szentel a 
fi atal korosztálynak – jelentet-
ték be tegnap a szervezők.

 » KISS JUDIT

„Beolvasunk a hétközna-
poknak” – ez a május 9. 
és 12. között szervezen-

dő 9. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
mottója, a rendezvénysorozatot 
változatlan helyszínen, a Fogoly 
utcában tartják – jelentették be 
tegnapi sajtótájékoztatójukon a 
szervezők. Az RMDSZ szervezte 
könyvünnepen a belvárosi utca 
teljes hosszában teret adnak az 
irodalomnak, könyvvásár, könyv-
bemutatók, koncertek várják az 
érdeklődőket.

Emlékezés a helikoni 
mártírírókra
H. Szabó Gyula, a Romániai Ma-
gyar Könyves Céh elnöke, Mol-
nár-Fekete Vivien főszervező, 
Czirmay Zoltán szervező, valamint 
Berke Krisztina, a Koinónia Kiadó 
munkatársa, az Erdélyi Könyvfaló 
elnevezésű olvasójáték koordiná-
tora beszélt a könyvünnep prog-
ramjairól. Mint elhangzott, az idei 
rendezvényen a családokat pró-
bálják megszólítani, így minden 
korosztály számára szerveznek 
programokat. Az olvasni még nem 
tudó gyerekeket bábszínház, nép-
zene, néptánc, koncertek várják, 
a Puck bábszínház is bekapcso-
lódik a rendezvényekbe. A Fogoly 

 » Nényei Pál 
zseniális ma-
gyartanár, aki az 
olvasás népsze-
rűsítéséért küzd. 
Az irodalom visz-
szavág című, ka-
maszoknak szóló 
könyvében az 
olvasható: „aki 
az irodalomról 
azt mondja, hogy 
hülyeség, az nem 
is ember, hanem 
gép” – mutatott 
rá Berke Krisz-
tina. 

utcai nagyszínpadon a Kolozsvári 
Magyar Opera gyermekkórusa lép 
fel, számos könyvbemutató, slam 
poetry vetélkedő várja az érdeklő-
dőket. Lesz élő könyvtár, amelynek 
keretében közéleti személyiségeket 
kölcsönözhetnek ki a résztvevők, 
Balázs Imre József költő saját verse-
ire írt szerzeményei csendülnek fel. 
A népzene kedvelői a Tokos zene-
kart láthatják, hallhatják.

H. Szabó Gyula kitért arra, hogy 
a könyvhét keretében konferenciát 
tartanak a Kemény János Alapít-
vány szervezésében a 75 éve mártí-
rhalált halt helikoni írókról: többek 
közt Karácsony Benőről és Ligeti 
Ernőről, a két világháború közti iro-
dalom fontos alakjáról, a Súly alatt 
nő a pálma című kötet szerzőjéről, 
akit belelőttek a Dunába Pesten. 
„Méltatlanul keveset tudunk Ligeti 
Ernőről, ezért is fontos a konferen-
cia, amelyen Filep Tamás Gusztáv 
magyarországi művelődéstörténész 

fog beszélni az íróról. Járosi Andor 
evangélikus lelkészről, íróról is szó 
esik majd, a rendezvényen fel akar-
ják hívni a fi gyelmet arra, hogy a 
Szibériában 1944-ben elhunyt Járosi 
a zsidók megmentéséért küzdött” 
– mutatott rá H. Szabó Gyula. A 
könyvhéten teret adnak a kisebb-
ségkutatók munkássága megis-
mertetésének, kötetet mutatnak 
be a Kárpát-medence 13 kisebbség-
kutatójáról, a rendezvényen Gidó 
Attila és Kiss Tamás szociológus is 
részt vesz. A szervezők felsorolták, 
a könyvünnepen ismerheti meg a 
közönség Márkus András Elza című 
regényét, szerveznek műfordítói 
kerekasztalt, a fordítás elméleti és 
gyakorlati kérdéseit boncolgató mű-
helyt.

Célkeresztben a fi atal olvasók
Berke Krisztina, a Koinónia Kiadó 
munkatársa a könyvünnepen sorra 
kerülő Erdélyi könyvfaló olvasójáté-

kot ismertette, a könyvnépszerűsítő 
programot a Koinónia, az Ábel Kiadó, 
a Cimbora – Kíváncsi diákok lapja, a 
Könyvtér Könyvterjesztés szervezi. 
„Meglepő a sikere a játéknak, csü-
törtökön van a jelentkezési határidő 
és eddig 133 csapat, összesen 399 
gyerek jelentkezett. 50 százalékuk 
Kolozsvárról, a többiek Erdély és a 
Partium számos kisebb- nagyobb te-
lepüléséről. A legtöbb résztvevő 3–4. 
osztályos, innen látszik, hogy milyen 
korosztályt lehet leginkább meg-
szólítani, ösztönözni az olvasásra” 
– mondta a koordinátor. Kitért arra, 
mivel az olvasójáték nem verseny-
szerű, nem esik ki senki, csak az, aki 
nem jön el. A könyvünnepen író-ol-
vasó találkozókat szerveznek öt szer-
zővel, azokkal, akiknek a műveit a 
játék keretében ismerik meg a gyere-
kek, így Szabó Róbert Csaba, Zágoni 
Balázs, Szőcs Margit, a magyarorszá-
gi Tóth Krisztina és Nényei Pál is je-
len lesz a rendezvényen. „Nényei Pál 
zseniális magyartanár, aki az olvasás 
népszerűsítéséért küzd. Az iroda-
lom visszavág című, kamaszoknak 
szóló könyvében az olvasható: „aki 
az irodalomról azt mondja, hogy 
hülyeség, az nem is ember, hanem 
gép” – mutatott rá Berke Krisztina. 
H. Szabó Gyula arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy a kolozsvári Octavian 
Goga Megyei Könyvtár nemrég meg-
nyílt magyar olvasósarkába tovább-
ra is várják a könyvadományokat, 
a gyűjtemény iránt pedig élénk az 
érdeklődés. „Ez is jelzi, hogy igenis 
szükség van könyvekre. A könyvhét 
egyik legfontosabb célközönsége a 
fi atal korosztály, reméljük, sokan 
látogatnak majd el a Fogoly utcába” 
– mondta H. Szabó Gyula. A Kolozs-
vári Ünnepi Könyvhét részletes prog-
ramja az esemény Facebook-oldalán 
lesz olvasható.
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H. Szabó Gyula, Berke Krisztina, Molnár-Fekete Vivien és Czirmay Zoltán a könyvhét beharangozóján 

 » KRÓNIKA

Kiss Csaba marosvásárhelyi születé-
sű szerző, rendező, egyetemi oktató 

újból a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban rendez: ezúttal saját darabját, 
a Hazatérés Dániába című királydrá-
mát viszi színre. Az előadás premier-
jét a marosvásárhelyi Tompa Miklós 
Társulat közönsége április 26-án, pén-
teken 19.00 órától láthatja. Kiss Csaba 
előadásaiban a költőiség a realizmus-
sal párosul: az emberi vágyak, szenve-
délyek, érzelmek széles skáláját mu-
tatja meg, föltárva a nézők előtt ezek 
ellentmondásosságát és örökérvényű-
ségét. Munkásságáért Jászai Mari-, va-
lamint József Attila-díjat kapott. A Ha-
zatérés Dániába története – akárcsak 
Shakespeare Hamletje – a valamikori 
Dániában, közelebbről meg nem ha-
tározott korban játszódik. A szereplők, 
a Herceg kivételével, ugyanazt a nevet 
viselik, mint az eredetiben. Sőt a tör-
ténet elemei, fordulatai, a cselszövé-
sek és gyilkosságok is többé-kevésbé 
rímelnek az Erzsébet-kori drámáéval 
– ugyanúgy van „szellem”, színészek, 
egérfogó-jelenet, megjátszott és valódi 

őrület, bűnbánó ima és Ophélia-öngyil-
kosság, ugyanúgy van párbaj. „Akkor 
mi változott? Miért nem az eredeti tra-
gédiát játssza a Tompa Miklós Társulat? 
Ennek magyarázata az új mű meglepő, 
ismeretlen hangsúlyaiban, a Shakes-
peare-től eltérő, másfajta, huszadik 
századi kérdésfelvetéseiben keresen-
dő” – olvasható a társulat közleményé-
ben. A Hazatérés Dániába egy család 
története. Hazajön egy fi ú külföldről, és 
azzal szembesül, hogy otthon válság-
helyzet van. Hogyan éli meg a család 
egy elkövetett bűnnek a következmé-
nyeit? Hogyan erjeszt meg maga körül 
mindent a hazugság? Hogyan mennek 
sorra tönkre a családon belüli kapcso-
latok? Az emberi viszonyok mellett 
nagy hangsúlyt kap a hatalom cinizmu-
sáról alkotott mondanivaló is: addig, 
amíg a hatalmat egy látszat védi, addig 
nincs ellensége, addig az igazságnak 
nincs ereje, csak a látszatnak. „Bár nor-
végok és dánok küzdenek ebben a tör-
ténetben is, rólunk, rendszerváltáskori 
önmagunkról van szó, a mi furcsa, ösz-
szezavarodott viszonyulásunkról bűn-
höz, hatalomhoz, megbocsátáshoz” 
– írják a közleményben az alkotók. Bo-

kor Barnát Claudius szerepében, Nagy 
Dorottyát Gertrudként, Varga Balázst 
Hercegként, Bíró Józsefet Horatióként, 
László Csabát Poloniusként, Kádár L. 
Gellértet Laertesként, Simon Boglárka 
Katalint Opheliaként láthatja a közön-
ség, feltűnik a színen Ördög Miklós Le-
vente, Gecse Ramóna, Meszesi Oszkár, 

Henn János, Benő Kinga, Tollas Gábor 
és Biluska Annamária is. Az előadás 
látványvilágát Irina Moscu díszletter-
vező, Andrei Cozlac video designer, 
valamint Horváth Jenny jelmeztervező 
alkotta. Érvényesek a Bernády György 
mecénás- és a Kemény János bemuta-
tóbérletek.

Hazatérés Dániába – Kiss Csaba saját darabját rendezi Marosvásárhelyen

 » A Hazatérés 
Dániába egy 
család története. 
Hazajön egy fi ú 
külföldről, és 
azzal szembesül, 
hogy otthon vál-
sághelyzet van. 
Hogyan éli meg a 
család egy elkö-
vetett bűnnek a 
következménye-
it? Hogyan er-
jeszt meg maga 
körül mindent a 
hazugság? 

SZÁMOS PROGRAMMAL VÁRJA A KÖZÖNSÉGET A  MÁJUS 9. ÉS 12. KÖZÖTT SZERVEZENDŐ 9. KOLOZSVÁRI ÜNNEPI KÖNYVHÉT

„Beolvas” a hétköznapoknak a könyvek ünnepe

Kiss Csaba marosvásárhelyi születésű drámaíró, rendező, a darab szerzője




