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ROMÁN OLVASÓK VÍVTÁK MEG MAGYAR IRODALMI MŰVEK ONLINE NÉPSZERŰSÉGI PÁRBAJÁT – A PÁL UTCAI FIÚK KISUGÁRZÁSA

Miért nem vett be Nemecsek Piramidont?
Román anyanyelvű olvasók 
online párbaj keretében vitat-
ták meg, hogy melyek a leg-
népszerűbb magyar irodalmi 
alkotások. Az online eseményt 
a kolozsvári székhelyű Fehér 
Holló Médiaklub Egyesület 
szervezte, amely a magyar 
kultúrát népszerűsíti a román 
olvasók körében.

 » KISS JUDIT

A magyar irodalmat román 
nyelvű fordítások által nép-
szerűsítő, kolozsvári szék-

helyű Fehér Holló Médiaklub 
Egyesület (Corbii Albi) úgyneve-
zett „interliterális párbaj-konfe-
renciára” hívta meg azokat, akik 
Bajor Andort, Karinthy Frigyest, 
Molnár Ferencet és Gárdonyi 
Gézát románul olvassák – közöl-
te az egyesület. A román olvasók 
két kategóriában „vívtak” meg a 
hétvégén: a bukarestiek a Bajor 
Andor – Karinthy Frigyes téma-
körben állítottak össze pódium-
műsort, a két szerző írásaiból 
olyanformán olvasva fel, hogy 
a nézőknek kellett kideríteniük, 
ki a szerző. Az Adriana Macsut, 
Florina Anghelescu si Dan Bala-
soiu által létrehozott Fehér Hol-
ló Román–Magyar Röpszínház 
olyan szinten adta elő a két hu-
morista írásait, hogy valójában 
csak a történetekben előforduló 
pénznemek (korona, illetve lej) 
nyújtottak támpontot a digitá-

lis környezetben berendezett „on-
line-vívóteremben”.

A román nyelvre fordított A Pál ut-
cai fi úk és az Egri csillagok (Băieții 
din strada Pál, Stelele din Eger) 
„népszerűségi vitája” eleinte az Egri 
csillagok javára látszott eldőlni, 
nem utolsósorban Ancuța-Lăcrămi-
oara Chiș kolozsvári helytörténész 
azon meglátása nyomán, misze-
rint az Egri csillagoknak modern 
menedzsmenti vonzatai vannak, 
különös tekintettel a minőségre. 
Példaként említette: maroknyi vitéz 
várvédő, jól menedzselt vezetőség-

választás, illetve kinevezés, élelem-
tárolás, fegyverfelhozatal, elosztás, 
munkamegosztás, tömeglélektani szi-
porkázás.

Az Egri csillagok „ellenében” fel-
szólaló nagyváradi gyógyszerész, 
Alina Abrudan-Nica A Pál utcai 
fi úk lélektani hatásáról, valóságos 
kisugárzásról beszélt, arról a pil-
lanatról, amikor úgy érezte, el kell 
mennie Budapestre, megnézni a Pál 
utcát és a „fi úk” szoborcsoportját. 
„A villamosból próbáltuk azonosí-
tani a helyet, nehezen ment. Román 
beszédünkre felfi gyelt viszont egy 

utas, akiről kiderült később, hogy 
a „fi úk” iskolájában tanít. Ő segí-
tett a szoborcsoport mögé állni... 
Katartikus élmény volt. Mosolyog-
tam is magamban, hiszen egykoron 
gyerekfejjel nem értettem, miért 
halt meg hűlésben Nemecsek, miért 
nem kapott Piramidon lázcsillapí-
tót” – mesélte Alina Abrudan-Nica

Andrei Poștoacă Kovászna me-
gyei hegyimentő ugyancsak A Pál 
utcai fi úk mellett voksolt, hiszen – 
mint mesélte – megadatott neki Bu-
dapesten megnézni a színdarabot. 
Mivel jól tud magyarul, hamar meg-
értette azt, hogy mennyire más a 
„kisugárzása” magyar nyelven, ere-
detiben a darabnak, mint a román 
fordításnak. Az „interliterális pár-
baj” ragadósnak bizonyult, ugyan-
is a magyarországi (románlakta) 
Battonyán, illetve Gyulán végzett 
Andrei-Sebastian Csiplo kolozsvári 
egyetemista Kosztolányit egyszerű-
en „kötelező diáktémának” tekin-
tette (jó néhány dolgozatot írt be-
lőle a magyarországi román iskolák 
padjaiban), mire a máramarosszige-
ti múzeum munkatársa, Mihail-Ge-
rald Manole felmutatta az Arany-
sárkány román fordítását (Zmeul 
de aur), lándzsát törve Kosztolányi 
univerzalitása mellett. A román 
nyelvű népszerűségi online párbaj 
„segédei” Lőrinczi Edit és Szente B. 
Levente, a Székelykeresztúri Városi 
Könyvtár munkatársai voltak, akik 
felkértek mindenkit, hogy a román 
irodalomból kötelező iskolai olvas-
mányok magyar fordításait gyűjt-
sék össze a Fehér Holló Médiaklub 
szimpatizánsai, és juttassák el a 
könyvtár címére.

 » A román 
nyelvre fordí-
tott A Pál utcai 
fi úk és az Egri 
csillagok (Băieții 
din strada Pál, 
Stelele din Eger) 
„népszerűségi 
vitája” eleinte 
az Egri csillagok 
javára látszott 
eldőlni.

Az esemény részvevői azt is megvitatták, hogy az Egri csillagok vagy A Pál utcai fi úk a népszerűbb
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 » KOVÁCS ESZTER

Az évad első bemutatóján nem a 
Tomcsa Sándor Színház épüle-

tébe, hanem Székelyudvarhely egyik 
kávéházába várják a nagyérdeműt: 
a Zöld macska című kocsmaszínhá-
zi előadást több alkalommal és több 
helyszínen is tervezik játszani. Sok 
bizonytalanság mellett ugyan, de el-
kezdődött a 2020–2021-es évad a Tom-
csa Sándor Színháznál, rögtön az első 
bemutató rendhagyó lesz. A társulat 
színművésze, Tóth Árpád már több 
ízben is rendezett kocsmaszínházi 
produkciókat (Plazma, Magyar Mát-
rix, Plazma 2, avagy az ovibrader stb.), 

a Zöld macska lesz a sorban hatodik. 
„Életszerű kocsmaszínházként” hatá-
rozta meg a társulat a darab műfaját, 
de ez talán minden eddigi hasonló 
produkcióra is jellemző volt – árulta 
el a rendező. A holnap este nyolctól a 
Mokka kávéház teraszán bemutatan-
dó előadás Elise Wilk román kortárs 
drámaíró darabján alapszik (a magyar 
nyelvű fordítás Pálff y Zsófi a munká-
ja), tematikájában a fi atalokkal fog-
lalkozik, ezért a szereposztásban is a 
társulat fi atalabb tagjaira g ondolt a 
rendező. Az ötszereplős darabban 
Esti Norbert, Kőmíves Boróka m. v., 
Nagy Xénia Abigél, Veres Lehel m. v. 
és Albert Orsolya lépnek színre.

E lmarad az október 1–4. között 
tervezett, 10. Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhét – jelentették be a szerve-
zők. Mint írták, a beltéri eseményekre 
vonatkozó szabályozások miatt nem 
tudják kényelmesen és legfőképpen 
biztonságosan megtartani a tervezett 
könyvbemutatókat és kerekasztal-be-
szélgetéseket, ugyanakkor a határát-
lépés feltételei nem teszik lehetővé 
a külföldi meghívottak részvételét. 

„Ezért sajnálattal közöljük, hogy a 
10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét ese-
ménysorozatát 2021-re halasztjuk” – 
írták a szervezők. Az RMDSZ az Erdé-
lyi Magyar Írók Ligájával, a Romániai 
Magyar Könyves Céhhel, valamint az 
Iskola Alapítvánnyal közösen szer-
vezte volna a rendezvénysorozatot, 
amelyen magyarországi szerzők, va-
lamint az erdélyi kortárs irodalom 
képviselői lettek volna jelen. (Krónika)

Kocsmaszínház Udvarhelyen

Elmarad a Kolozsvári Könyvhét

Jönnek – kültéri kiállítás Kézdivásárhelyen 

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1940. szeptember 13-án ért véget Erdély visszacsatolása – az évforduló 
apropóján nyitotta meg a Jönnek című kültéri kiállítást Kézdivásárhely központjában a Magyar 
Kulturális Intézet Sepsiszentgyörgy. A kiállítást Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke 
nyitotta meg, köszöntőt mondott Szebeni Zsuzsanna, a Magyar Kulturális Intézet vezetője, vala-
mint a kiállítás kurátora, Nagy Zoltán történész.
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