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Ismét „kikötnek” a fi atal írók a 
kincses városban: ma kez-
dődik, és három napig tart a 
közép-kelet-európai szerzők 
immár ötödszörre szervezett 
találkozója. A rendezvényso-
rozatról a főszervező Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának elnöke, 
Karácsonyi Zsolt beszélt a 
Krónikának.

 » KISS JUDIT

K özép-kelet-európai fi atal 
írók találkoznak ismét a kin-
cses városban: a Kolozsvári 

Kikötő 5.0. elnevezésű, immár 
ötödször szervezendő háromna-
pos programsorozat ma kezdődik. 
A szervező Erdélyi Magyar Írók Li-
gájának (E-MIL) elnöke, Karácso-
nyi Zsolt a Krónikának elmondta, 
az erdélyi magyar, magyarországi, 
a Kárpát-medence magyarlakta 
területeiről érkező írókon, román 
fi atal szerzőkön kívül idén Szer-
biából, Lengyelországból és Uk-
rajnából is jönnek résztvevők. Az 
eseményen, amelyet az E-MIL, a 

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI SZERZŐK TALÁLKOZNAK A KOLOZSVÁRI KIKÖTŐ ELNEVEZÉSŰ, HÁROMNAPOS IRODALMI RENDEZVÉNY KERETÉBEN

Fiatal írók „horgonyoznak le” a kincses városban

A rendezvényen ezúttal is jelen lesz a vers és zene kapcsolata

 » A román iro-
dalom felé is nyit 
a Kikötő, kicsit 
többen jönnek, 
mint tavaly.

Helikon folyóirat, a Romániai Írók 
Szövetsége és a Szépirodalmi Figye-
lő szervez, számos felolvasás, kötet-
bemutató, zenés-vizuális versest, 
kerekasztal-beszélgetés várja az ér-
deklődőket. „Már tavaly elindult a 

kezdeményezés, hogy a vers és zene 
kapcsolata legyen jelen a Kolozs-
vári Kikötőn, ez olyannyira sikeres 
volt, hogy idén a rendezvénysoro-
zat minden napján lesz egy perfor-
manszszerű verses-zenés-vizuális, 
irodalmi jellegű esemény, ami  jó 
értelemben véve kicsit feszegeti az 
irodalom határait” – mondta Kará-
csonyi Zsolt.

Kérdésünkre, hogy ezeknek a ta-
lálkozóknak mik a legfontosabb ho-
zadékai, az E-MIL elnöke elmondta, 
a Kárpát-medencei fi atal m agyar 
szerzők most már teljesen természe-
tesnek veszik, és fontosnak tartják, 
hogy van egy ilyen esemény, ami 
arról szól, hogy találkozhassanak 
egymással. „A délvidéki, erdélyi, fel-
vidéki szerzők nem találkoznak túl 
sűrűn egymással, viszont a rendez-
vényen a magyarlakta vidékekről és 
az anyaországból érkező írók talál-
kozhatnak. Ugyanakkor a nem ma-
gyar résztvevők száma is állandósul-
ni látszik, sőt egyre többen vesznek 
részt. A román irodalom felé is nyit 
a Kikötő, kicsit többen jönnek, mint 
tavaly, és ez más szinten is jelent-
kezik, hiszen a társszervezők között 
idén először szerepel a Romániai 
Írók Szövetsége” – mutatott rá Kará-

csonyi Zsolt. Kifejtette, a Kolozsvári 
Kikötő egyik fontos hozadéka, hogy 
a kincses városbeli rendezvény beke-
rült a közép-európai szinten számon 
tartott irodalmi fesztiválok közé, ez 
nem mellékes az összmagyar és az 
erdélyi magyar irodalom szempont-
jából sem. „Az erdélyi magyar iro-
dalom szempontjából mindenképp 
fontos, hiszen akik eljönnek ide, 
azok hírünket viszik, másrészt a sze-
mélyes kapcsolatok kiépítése által a 
fi atal magyar szerzők is egy nemzet-
közi irodalmi kapcsolathálónak ha-
tározottabban lehetnek immáron a 
részesei, ami a további pályájukat is 
befolyásolhatja” – mondta az E-MIL 
elnöke.

Az esemény társszervezői közt sze-
repel többek közt a Nepotu’ lui Tho-
reau román irodalmi kör és a Bréda 
Ferenc Irodalmi Kör is. A program-
sorozat helyszínei kincses városbeli 
magyar iskolák, ahol felolvasásokat 
tartanak a szerzők: a János Zsig-
mond Unitárius Kollégium, a Refor-
mátus Kollégium, az Apáczai Csere 
János Elméleti Líceum, valamint a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
bölcsészkara, illetve a Bulgakov ká-
véház. Részletes program az E-MIL 
Facebook-oldalán található.
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 » KRÓNIKA

E rős Kinga kritikust, szerkesztőt 
választották a Magyar Írószövet-

ség elnökének a szervezet szombati 
budapesti közgyűlésén. Erős Kingára 
(portrénkon) a frissen megválasztott 
választmány 28 tagja szavazott igen-
nel, 13-an tartózkodtak, 2 szavazat pe-
dig érvénytelen volt. Az MTI tájékozta-
tása szerint az írószövetség vezetéséért 
Erős Kinga mellett Madár János író, 
költő indult, ő azonban nem került be 
a választmányba, ezért az elnökségről 
tartott szavazáson nem vehetett részt. 
Az elnökség tagjai Ekler Andrea, Király 
Zoltán, Lőrincz P. Gabriella, Mezey Ka-
talin, Rózsássy Barbara és Szentmárto-
ni János leköszönő elnök lettek a követ-
kező három évre. A szabályok szerint az 
elnökség tagjai közé legalább egy negy-
ven éven aluli alkotót kell választani, ő 
ezúttal Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai 
költő lett. A közgyűlés kilenc örökös 
tagot választott. Hárman – Dobozi Esz-
ter, Kodolányi János és Kormos István 

– posztumusz nyerték el a díjat, mel-
lettük Bogdán László és Farkas Árpád 
sepsiszentgyörgyi, valamint Ferenczes 
István csíkszeredai költő, író, továbbá 
Kiss Anna, Kiss Benedek és Kovács Ist-
ván lettek örökös tagok.

Erős Kinga a szavazás után az MTI-
nek elmondta, az elmúlt kilenc év mun-
káját kívánja folytatni, hiszen 2010-től 
titkárként, majd hat éve elnökségi tag-
ként is működött az írószövetségben. 
Mint hozzátette, tovább szeretné vinni 
a Szentmártoni János vezetése alatt 
megkezdődött reformfolyamatokat: a 
szövetség elhelyezését a digitális tér-
ben, a szervezet megfi atalítását, a szak-
politikai, kultúrdiplomáciai feladatok 
hangsúlyos ellátását, valamint a szék-
házon kívül olvasás-népszerűsítő prog-
ramokat. Fontos feladatként emelte ki a 
Bajza utcai székház felújítását; a várha-
tóan több milliárd forintos beruházást 
új fenntartóként a Petőfi  Irodalmi Mú-
zeum bonyolítja majd, együttműködés-
ben az írószövetséggel.

Az 1977-ben Brassóban született, 
1990 óta Magyarországon élő, József 
Attila-díjas Erős Kinga elmondása sze-
rint programjának másik pillére a vi-
déki jelenlét erősítése, emellett pedig 
egy szociális bizottság létrehozását is 
tervbe vette, amely a hátrányos hely-
zetű tagoknak nyújt majd segítséget. 
Az új elnök folytatni szeretné az író-
szövetség fi atalítását is. Idén hozták 
létre a debütdíjat, amely évente három 
elsőkötetes alkotót jutalmaz egy-egy 
millió forinttal és írószövetségi tagság-
gal, emellett Erős Kinga tervbe vette 
az írószövetség junior-írócsoportjának 
létrehozását is: ehhez azok a fi atal 
tehetségek csatlakozhatnának, akik 
még nem teljesítik a belépés minden 
kritériumát.

Brassói a Magyar Írószövetség új elnöke

 » A brassói 
származású Erős 
Kinga programjá-
nak egyik pillére 
a vidéki jelenlét 
erősítése, emel-
lett pedig egy 
szociális bizott-
ság létrehozását 
is tervbe vette, 
amely a hátrá-
nyos helyzetű 
tagoknak nyújt 
majd segítséget. 

 » ANTAL ERIKA

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület ma-
rosvásárhelyi fi ókszervezete és a 

Maros megyei történészeket tömörítő 
Borsos Tamás Egyesület szervezésé-
ben 18. alkalommal tartottak történel-
mi konferenciát a hétvégén a Magyar 
tudomány napja Erdélyben címmel. 
Az előadásoknak a Teleki Téka adott 
otthont, ahol a történészek legfrissebb 
kutatásaik eredményeit ismertették.

Pál-Antal Sándor akadémikus el-
mondta, a fórumon évről évre egyre 
tartalmasabb dolgozatokat mutatnak 
be, hozzájárulva ezzel is Marosvásár-
hely és környéke múltjának részletes 
feltárásához és annak megismerteté-
séhez. A korábbi tudományos mun-
kákból legutóbb öt évvel ezelőtt jelent 
meg kötet, most újból aktuális egy ki-
adványba foglalni, és azt a szakma, il-
letve a történelem iránt érdeklődők asz-
talára tenni – fogalmazott a történész. 
Marosvásárhelynek a 16. és 18. század 
közötti bevételei és kiadásai igen érde-
kesen alakultak, bár elég nehéz ezeket 
részletesen rekonstruálni, ugyanis csu-
pán szétszórt levéltári dokumentumok 
maradtak fenn – mutatott rá Simon 

Zsolt, a Gheorghe Șincai Akadémiai 
Kutatóintézet munkatársa, aki arról is 
beszámolt, hogy a 18. század előtt nem 
vezettek rendszeres számadáskönyvet. 
A város többnyire az adókból, vámok-
ból, bírósági tevékenységekből tett 
szert bevételeire, a kiadásokat pedig 
hadi befektetések, adók, alkalmi kiadá-
sok jelentették. Tamási Zsolt a katolikus 
papságnak az 1848–49-es magatartását 
elemezte, azokról a forradalmi újítá-
sokról számolt be, amelyek között pél-
dául a cölibátus felszámolását is kérte, 
ám ez nem valósult meg. Nemes Gyu-
la a Marosszéki csendőrsorsok című 
dolgozata vitát gerjesztett, Nagy Zsolt 
a Marosvásárhelyhez közeli Udvarfal-
va hagyományos virágtermesztőinek 
ellenállását domborította ki, Sebes-
tyén Mihály Marosvásárhely 1922–26 
és 1934–37 közötti polgármesterének, 
Emil Dandeának a város teljes elromá-
nosítására tett, ám sikertelen kísérletét 
dokumentálta korabeli újságcikkek, le-
véltári adatok által.

Berekméri Árpád Róbert a reformá-
tus egyháznak az 1918–20-as impéri-
umváltás nehézségeit, Bányai Réka a 
marosvásárhelyi minoriták 20. század 
eleji eseményeit foglalta össze.

A magyar tudomány ünnepe

 » INNEN-ONNAN

Elhunyt Ferenczy Béla (Citromka) nagyváradi grafi kus
Hetvenöt éves korában meghalt Ferenczy Béla nagyváradi grafi kus, rajz-
tanár – olvasható a Kolozsvári Rádió Facebook-oldalán. A művész utolsó, 
ez év júliusi tárlatának megnyitójáról a Várad.ro számolt be. Mint írták, 
Ferenczy Béla, becenevén Citromka: képzőművész, tanár, családapa és jó 
barát, jellegzetes váradi fi gura, ízig-vérig művészember, aki hosszabb alko-
tói szünet után kibabrált a betegséggel, és újból nekifogott rajzolni, festeni 
nagy-nagy elszántsággal, szeretettel. Nagy László költőt idézve vallja: „Mű-
veld a csodát, ne magyarázd!” Citromka mindig is eszerint igyekezett élni. 
Erről tanúskodnak jellegzetes grafi kái, akvarelljei, tusrajzai, olajfestményei.




