
kultúrtér2019. május 16.6

Május 9. és 12. között szer-
vezték meg Kolozsváron az 
Ünnepi Könyvhét kilencedik 
kiadását. Ha szubjektíven 
akarjuk megítélni az ese-
ményt, akkor úgy fogalmaz-
hatunk, hogy a könyvhét 
alkalmából minden évben 
nagyjából ugyanazokkal az 
emberekkel találkozunk.

→ NÁNÓ CSABA

L étezik egy (egyre szűkebb) 
kör, amely olvas és könyve-
ket vásárol. És egy olyan ré-

teg, amely számára hétvégi sétát 
és kikapcsolódást jelent a kiadók 
könyvfelhozatalának megtekinté-
se az egyébként patinás Fogoly ut-
cában. A harmadik kategória – és 
talán a legnépesebb – az, amelyik 
a gyerekeit hozza el, és jó esetben 
vásárol is a kínálatból. Többnyire 
meséskönyveket. Hiszen a kicsik-
nek nehéz ellenállni: ha meglát-
nak egy szép színes kiadványt, azt 
általában ki is könyörgik apukától 
vagy anyukától. Ahogyan Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára a könyvhét megnyitóján 
elmondta, az ő nemzedéke még 
könyvek között nőtt fel és reméli, 
hogy a mostani mobiltelefonos, 
internetes világban is meg lehet 
szerettetni a könyvet a gyermekek-
kel, hiszen az olvasás varázslatos 
világba helyezheti az olvasót.

Így született a könyvhét
Supka Géza író, újságíró, törté-
nész – aki anyai ágon rokona volt 
Kazinczy Ferencnek – 1929-ben 
kezdeményezte az Ünnepi Könyv-
hét megtartását. A javaslatot tett 
követte, és még annak az évnek 
május 12. napján kezdetét vette 
Budapesten az első könyvfesztivál. 

Azóta túllépte a főváros határait, 
mára már Magyarország több váro-
sa is kapcsolódik a rendezvények-
hez. Hetvenévnyi kényszerszünet 
után 2011-ben Kolozsvár ismét 
felsorakozott az Ünnepi Könyvhét 
eseményeinek színhelyei közé. 
A kincses városban 1941-ben ren-
deztek utoljára hasonló rendez-
vényt, a könyvbörzék hatalmas 
népszerűségnek örvendtek koruk-
ban. Máig emlékezetes maradt, 
hogy a háború előtti években még 
Móricz Zsigmond is eljárogatott a 
kolozsvári könyvhétre, hogy olva-
sóinak könyveit dedikálja.

Néhány évig a budapesti Vörös-
marty téren rendezett eseménnyel 
párhuzamosan szervezték Kolozs-
váron a könyvhetet, ahol az iroda-
lom szerelmesei több száz cím kö-
zött válogathattak kedvükre való 
olvasmányt. A könyvmustra mel-
lett idén sem maradtak el a koncer-
tek, előadások, kerekasztal-meg-
beszélések, gyermekfoglalkozások 
és mindenekelőtt a könyvbemu-
tatók. A 9. alkalommal rendezett 
ünnepi könyvhét szervezője idén 

is a Romániai Magyar Könyves Céh 
és a Communitas Alapítvány volt. 
A rendezvény célja, ahogyan azt a 
szervezők már az első kiadás alkal-
mával megfogalmazták: az irodal-
mat, a könyvet közel kell vinni az 
olvasóhoz. A könyvek valóban kö-
zelebb kerültek az olvasókhoz, ám 
a mostani tapasztalat azt mutatja, 
az emberek nagy része viszont tá-
vol maradt az eseménytől. Mind-
azonáltal azoknak a gyerekeknek, 
akiket a szülők kivittek a könyvhét-
re, meghatározó élményt jelenthe-
tett a sok szép meséskönyv között 
válogatni.  

Nem volt tolongás
Csak részben fogható a rossz idő-
járásra az, hogy a Fogoly utcában 
rendezett könyvhéten viszonylag 
kevés érdeklődő vett részt. Igaz, 
két napig szinte folyamatosan sze-
merkélt az eső, és az évszakhoz 
képest hűvös volt. Ám mondjuk ki: 
az érdektelenségre ez nem igazán 
mentség. Annak, hogy kevesen 
fordultak meg a standoknál, össze-
tett okai vannak.

A kolozsvári eseménnyel egy-
időben szervezték meg Csíkszere-
dában is az Ünnepi Könyvhetet, 
ahol több mint 20 erdélyi és ma-
gyarországi könyvkiadó kínálatá-
ból, 40 rendezvény közül válogat-
hattak az érdeklődők. Ezzel nem is 
lenne gond, de több kiadóigazgató 
is arra hívta fel a fi gyelmet, keve-
sen engedhetik meg maguknak, 
hogy egyszerre két eseményen is 
részt vegyenek. Az áruszállítási 
költségek magasak, és a kiadók, 
könyvesboltok emberállományban 
sem bővelkednek. Így aztán a leg-
többen kényszerhelyzetbe kerül-
nek, és mindenki azt a helyszínt 
választja, amely közelebb esik az 
otthonához. Az egyik kiadó mun-
katársa pedig elmondta: az Erdélyi 
Kárpát Egyesület által szervezett 
Jókai Emléktúra is arra a hétvégé-
re esett, amikor a kincses város-
ban javában zajlottak az ünnepi 
könyvhét programjai. Az említett 
esemény is elvont a könyvektől jó 
néhány potenciális vásárlót. Ez-
zel együtt elgondolkodtató, hogy 
Erdély kulturális fővárosának 
mintegy 50 ezer magyar lakosából 
mennyire kevesen vesznek részt 

a könyv ünnepén. Pedig adott 
volt az alkalom, hogy az irodalom 
kedvelői akár kedvezményesen is 
vásároljanak köteteket, hiszen a 
legtöbb kiadó még árleszállításra 
is hajlandó volt ez alkalomból.

Programkavalkád
A szervezők igazán nem hibáz-
tathatók a gyér érdeklődés miatt. 
Frissen vagy a közelmúltban meg-
jelent könyvek bemutatói mellett 
változatos programokban az idén 
sem volt hiány, és különleges ese-
ményre is sor került. Május 8-án 
ugyanis a Kolozsvári Magyar Gyer-
mekkórus koncertje előtt a Kolozs-
vár Társaság díját adták át. A város 
magyar közösségéért tevékenyke-
dőknek járó elismerést idén ép-
pen a társaság alelnöke, Horváth 
László fotós kapta – aki az Erdélyi 
Napló számára is gyakran készített 
fényképeket – fáradhatatlan és ön-
kéntes munkájáért, amellyel min-
den helyi magyar rendezvényt do-
kumentál. A Kolozsvár Büszkesége 
oklevelet és a Balázs László által 
készített bőrmetszetet Buchwald 
Péter, a Kolozsvár Társaság elnöke 
adta át.

A könyvhét meghívottai között 
szerepelt többek között Marék Ve-
ronika, a Boribon, a Kippkopp és 
Tipptopp, illetve a Kockásfülű Nyúl 
című mesék szerzője, Szabó Róbert 

Csaba író és forgatókönyvíró, Tóth 
Kriszta újságíró és Nényei Pál, a 
kamaszoknak szóló alternatív iro-
dalomtörténeti könyvek szerzője.

Az Exit Kiadó standján újból 
megjelentek a kolozsvári helyszí-
neket ábrázoló képeslapok, ame-
lyek az okostelefon és elektronikus 
posta időszakában lassan kezdtek 
kitörlődni még a köztudatból is. 
A tinédzserek számára hatalmas 
örömöt okozott Lupescu Kata 
újabb köteteinek bemutatója a Ka-
lózlány című fantasykönyvekből. 
Az Exit Kiadó sikersorozata szép 
számban vonzza a (főleg) kama-
szokat: a bemutatón a szemerké-
lő eső ellenére is nagyszámban 
vettek részt érdeklődők. A szerző 
elárulta, a kalózsorozat munkája 
a végéhez érkezett, két kötet még 
kinyomtatásra vár, de a 17 éves író, 
a Báthory István Elméleti Líceum 
diákja – aki 11 éves kora óta szőtte 
a sorozat darabjait – immár új uta-
kat keres az irodalomban.

A kisebbeket bábelőadások-
kal is szórakoztatták, jelen voltak 
a bohócok is, és szokás szerint 
nem maradt el a zene sem: töb-
bek között a Johannes Kájoni 390 

emlékév égisze alatt a Codex ré-
gizene együttes és a Passeggio 
táncegyüttes a Kájoni-kódexben 
található táncdallamokból muta-
tott be válogatást.

Budapesten június 13. és 17. kö-
zött 90. alkalommal tartják az Ün-
nepi Könyvhetet, a kortárs magyar 
irodalom legnagyobb szabadtéri 
ünnepét. A  hagyományos hely-
szín, a Vörösmarty tér felújítása 
miatt idén a Dunakorzón, a Vigadó 
tér és a Március 15. tér közötti terü-
leten várják a könyvbarátokat.

ÜNNEPI KÖNYVHETET TARTOTTAK AZ ESŐ ÁLTAL ÁZTATOTT KOLOZSVÁRON

A gyerekeink talán olvasni fognak

→ A szervezők igazán 
nem hibáztathatók a 
gyér érdeklődés miatt. 
Frissen vagy a közelmúlt-
ban megjelent könyvek 
bemutatója mellett válto-
zatos programokban az 
idén sem volt hiány, és 
különleges eseményre is 
sor került. 
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A könyvhéten a kiadók igyekeztek egyensúlyt teremteni régebbi és újabb kiadványaik bemutatásában  

A kisebbek szórakoztatása elsődleges szempont volt Kolozsvári helyszíneket idéznek az Exit Kiadó képeslapjai




