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Többek közt Bereményi Géza, 
Nyáry Krisztián, Závada Pál, 
Garaczi László, Cserna-Szabó 
András, valamint az erdélyi 
irodalmi élet számos képvi-
selője jelen lesz október 1–4. 
között a jubiláló, 10. Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhéten – jelen-
tették be tegnap a szervezők. 
Mint mondták, bár a járvány-
helyzet miatt nehéz előre ter-
vezni, bizakodóak, és gazdag 
programkínálattal készülnek.

 » KISS JUDIT 

N agyszabású koncertek nél-
kül, de a magyar kultúra 
számos jeles képviselőjének 

jelenlétében, könyvbemutatókkal, 
kísérőrendezvényekkel, gyerekek-
nek szóló programokkal, gasztro-
nómiai eseményekkel tervezik meg-
tartani október 1–4. között a jubiláló 
10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet – 
jelentették be tegnapi sajtótájékoz-
tatójukon a szervezők a Bulgakov 
Café teraszán. Az eseménysorozat-
ra – amelynek tervezését egyelőre 
beárnyékolja a járványhelyzet ki-
számíthatatlansága – a magyaror-
szági irodalmi élet olyan jeles sze-
mélyiségeit várják, mint Bereményi 
Géza, Nyáry Krisztián, Závada Pál, 
Garaczi László, Cserna-Szabó And-
rás, ugyanakkor az erdélyi irodalom 
rangidős és ifj ú képviselői, valamint 
vajdasági, felvidéki szerzők is tisz-
teletüket teszik. A könyvhétnek a 
Bánff y-palota udvara és belső terei 
adnak otthont, de a Bulgakov kávé-
zóban, valamint a Vallásszabadság 
Házában is tartanak majd esemé-
nyeket – jelentették be a szervezők. 
Idén a könyves szemlét az RMDSZ-
en és a Romániai Magyar Könyves 
Céhen kívül az Erdélyi Magyar Írók 
Ligája (E-MIL), az Iskola Alapítvány, 
valamint Magyarország kolozsvári 
főkonzulátusa szervezi.

„Kolozsváriasított”
 irodalmi kínálat
„Mivel idén a koncertek elmarad-
nak, az irodalomé lesz a főszerep, 
és újra Kolozsvár lesz reményeink 
szerint a kortárs magyar irodalom 
fellegvára. Természetesen nem 

NEHÉZ ELŐRE TERVEZNI, DE BIZAKODÓAK, SOK IRODALMI „HÚZÓNEVET” HÍVTAK MEG A KOLOZSVÁRI ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZERVEZŐI

Főszerepben a kortárs irodalom október elején

Jeles szerzők kolozsvári látogatását ígérik. H. Szabó Gyula, Hegedüs Csilla, Kinizsi Zoltán és Karácsonyi Zsolt az ünnepi könyvhét beharangozóján  

lehet tudni, milyen megszorító in-
tézkedések lesznek október elején, 
de mi nagy lelkesedéssel készülünk 
a rendezvényre” – mondta el Hege-
düs Csilla, az RMDSZ szóvivője. Mint 
mondta, bár nehéz előre tervezni, de a 
szervezők bizakodóak. H. Szabó Gyu-
la, a Romániai Magyar Könyves Céh 
alelnöke kiemelte, a korábbi évek-
hez hasonlóan az idei könyvhetet is 
igyekszenek „kolozsváriasítani”, a 
rendezvényeken a kincses városbeli 
kulturális élet sajátosságai is refl ek-
torfénybe kerülnek. „A könyvhéten 
minden évben megemlékeztünk az 
erdélyi irodalmi múlt évfordulós 
nagyjairól: Makkai Sándorról, Tamá-
si Áronról, tavaly pedig a holokauszt 
négy helikoni íróáldozatáról. Idén a 
méltatlanul elfeledett író, szerkesz-
tő, Gyallay Domokos munkássága 
kerül terítékre” – mondta H. Szabó 
Gyula. Hozzátette, Gyallay 1880-ban 
született, és 1970-ben hunyt el, így 
a kétszeres kerek évforduló adja az 
apropóját a megemlékezésnek, ame-
lyen főként Gaál György történész ér-
tekezik a Magyar Nép című folyóirat 
egykori főszerkesztőjéről, a Vaske-
nyéren című, 1926-ban megjelent re-
gény szerzőjéről, a Minerva nyomda 
munkatársáról. A könyvhét ezúttal is 
teret ad a kolozsvári fordítók bemu-
tatkozásának, elméleti előadások és a 
műhelygondokról való beszélgetések 
szerepelnek a tervek között. H. Szabó 
Gyula hangsúlyozta, a rendezvényen 
Gelu Păteanura, a magyar irodalom 
egyik legmívesebb fordítójára is em-
lékeznek. A kolozsvári születésű, 
1995-ben elhunyt Păteanu számos 
magyar irodalmi művet ültetett át 
román nyelvre, a magyarság iránti 

rokonszenve miatt üldözte a Szeku-
ritáté. A fordítótól Farkas Wellmann 
Endre írt könyvet nemrég Gyalu, a 
spíler címmel.

Szilágyi István új regényét 
is bemutatják
Karácsonyi Zsolt, az E-MIL elnöke 
örömét fejezte ki, hogy az írószerve-
zet is társrendezője lehet a könyv-
hétnek. „A korábbi könyvheteken 
5-6 eseménnyel volt jelen az E-MIL, 
most ez a szám megduplázódik. Még 
zajlanak az egyeztetések a prog-
ramokról, de azt tervezzük, hogy 
gazdag kínálattal rukkolunk elő” – 
mondta Karácsonyi Zsolt. Elmondta, 
a könyvhét az összmagyar irodalom 
rég várt eseményének lesz a helyszí-
ne: bemutatják Szilágyi István új, 
Messze túl a láthatáron című regé-
nyét. Történelmi nagyregény Szilágyi 
István Kossuth-díjas kolozsvári író új 
regénye, amely a Magyar Művészeti 
Akadémia kiadójánál látott napvilá-
got. A Rákóczi-szabadságharc korát 
megidéző író képes egyetemes szin-
ten megfogalmazni az önmagával 
számot vető ember tragikumát. „Már 
tíz évvel ezelőtt is készülőfélben volt 
a regény. Akkor Szilágyi István azt 
mondta: lehet, hogy ti megéritek, 
hogy befejezzem, de én már nem. 
Nos, végre elkészült, és nagy öröm, 
hogy remélhetőleg a szerző jelenlé-
tében mutathatjuk be” – mondta az 
E-MIL elnöke. A könyvhéten adják át 
az írószervezet Méhes György-nagy-
díját és -debütdíját. Többek közt Szá-
linger Balázs, Király Zoltán, Serestély 
Zalán, Szántai János új kötetét mutat-
ják be. Bemutatkozik a „fi atal erdélyi 
metamodern líra” is, azaz a legifj abb 

26 lírikus műveiből összeállított an-
tológiát ismerheti meg a könyvhét 
közönsége.

Irodalom és gasztronómia 
„házassága”
Kinizsi Zoltán, az Iskola Alapítvány 
munkatársa elmondta, az alapítvány 
a könyvhét szervezésében segédke-
zik. Felsorolta, többek közt Markó 
Béla költő, Mészáros Sándor, a Kallig-
ram kiadó vezetője, Láng Zsolt, Géczi 
János író, Szkhárosi Endre, Nemes 
Z. Márió költő is eljön a kolozsvári 
rendezvényre. Jelen lesz a budapes-
ti Cser kiadó, amely olyan izgalmas 
antológiákat dobott piacra, mint pél-
dául a Nézzünk bizakodva a múltba! 
– alternatív Trianon című kötet. A 
gasztronómia sem fog hiányozni a 
könyvhétről, hiszen az irodalom és 
gasztronómia kapcsolódási pontjai-
val behatóan foglalkozó Cserna-Sza-
bó András író és Nyáry Krisztián kö-
zösen készít majd el egy olyan étket, 
amely Kövi Pál Erdélyi lakoma című, 
újragondolt könyvében szerepel. Az 
Erdélyi lakoma újratöltve című kötet 
2019-ben jelent meg. Kövi Pál híres 
New York-i vendéglősnek az 1970-es 
években Erdélyben gyűjtött régi ma-
gyar, székely, román, szász, zsidó, 
örmény, szombatos receptjei alapján 
jelent meg az új kötet, amelyben kor-
társ szerzők, köztük Cserna-Szabó és 
Nyáry írásai is olvashatók. A tervek 
szerint jelen lesz Kolozsváron Bor-
bás Marcsi népszerű műsorvezető, 
akit gasztronómiai tévéműsorokból 
ismerhet a közönség. A könyvhétről 
részletek, újdonságok a rendezvény 
Facebook-oldalán találhatók, itt köz-
lik a fejleményeket a szervezők.
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 » ANTAL ERIKA

Több mint öt év működés után 
megszűnt az András Lóránt Tár-

sulat. A marosvásárhelyi táncszín-
ház 2014-ben alakult, egy év turnézás 
után, 2015 őszén állandó helyszínén, 
az 1930-as években épült egykori 
Knöpfl er Vilmos (ma Brăila) utcai 
zsinagógában kezdte meg tevékeny-
ségét, ahol a társulatvezető András 
Lóránt egy Tánc és kortárs művésze-
tek háza nevű projekt megvalósítá-
sába kezdett. A kezdeményezők a 

befejezetlen téglaépítménynek egy 
újabb hivatást akartak adni, lelket 
lehelni belé, újabb támogatói téglák 
hozzáadásával befejezni azt. A há-
romszintessé alakított épület legfel-
ső emeletén egy stúdiót rendeztek 
be, akárcsak a földszinten, ahol 
előadásokat, bemutatókat tartottak. 
A középső szint a workshopok, szak-
mai képzések helyszíne volt. Az új 
társulat fenntartása már induláskor 
kétséges volt, András Lóránt már ak-
kor arról beszélt, hogy amennyiben 
az önkormányzat nem áll melléjük, 

a megnyitó után kénytelenek lesznek 
bezárni, ugyanis hidegben nem tud-
nak dolgozni. Az önkormányzattól 
csupán ígéretet kaptak, támogatást 
nem. Az anyagi hátteret a társulatve-
zető húga, András Tünde biztosítot-
ta saját vállalkozása, illetve emberi 
hozzáállása révén. A társulat szak-
mai vezetője, Kovács Levente ren-
dező, aki részt vett a 2015. októberi 
induláson, elmondta, az utóbbi 150 
esztendőben a színházművészet tá-
mogatottsága szinte semmit nem vál-
tozott. Annak ellenére, hogy folya-

matosan keresték a támogatókat, egy 
intézmény sem vállalta a táncszín-
ház háttértámogatását. A közönség 
szerette, stabil nézőközönséget si-
került maga köré építenie a társulat-
nak, amely a város kulturális életét 
gazdagította. Napokon át az András 
Lóránt Társulat kellékei – bútorok, 
ruhák, használati eszközök, műsza-
ki felszerelések – kiárusításának 
lehettek tanúi a Facebook-követők, 
ahogy a megszűnéséről is ott értesül-
tek. Megkeresésünkre András Lóránt 
nem kívánt válaszolni.

Háttértámogatás hiányában megszűnt a vásárhelyi András Lóránt Társulat

 » Az önkor-
mányzattól 
csupán ígéretet 
kapott az András 
Lóránt Társulat, 
támogatást nem.

 » „Már tíz 
évvel ezelőtt is 
készülőfélben 
volt a Messze túl 
a láthatáron című 
regény. Akkor 
Szilágyi István 
azt mondta: 
lehet, hogy ti 
megéritek, hogy 
befejezzem, de 
én már nem. Nos, 
végre elkészült, 
és nagy öröm, 
hogy remélhe-
tőleg a szerző 
jelenlétében 
mutathatjuk 
be” – mondta az 
E-MIL elnöke. 




