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 » ANTAL ERIKA

Nem ültették gyakorlatba a Visarta 
nonprofi t szervezet által javasolt 

tervezetet, amely szerint az országban 
kiállított képzőművészeti alkotásokra 
35 és 100 lej közötti illetéket fi zettettek 
volna. Az elképzelés nagy felháboro-
dást keltett az alkotóművészek, illet-
ve a galériákat működtetők körében, 
aláírásgyűjtésbe kezdtek, és megaka-
dályozták a kezdeményezés megvaló-
sítását. A kulturális minisztérium köz-
belépett, nem kell külön díjat fi zetni 
a művészeti kiállításokon látható 
festményekre, grafi kákra, szobrokra 
– válaszolta a Székelyhon érdeklődé-
sére Mana Bucur, a Képzőművészeti 
Szövetség Maros megyei fi ókszerveze-
tének elnöke. Hozzátette, ez ellehetet-
lenítette volna a kiállításszervezőket 
és a kiállítókat is, hiszen akkora be-
lépési díjat kellett volna fi zettetni a 
látogatókkal, amely elriasztotta volna 
az érdeklődőket. Az elképzelés szerint 
az alkotásonként kiszabott díj a Ro-
mán Szerzői Jogvédő Hivatalt illette 

volna úgy, hogy annak 15 százaléka 
a Visartához került volna. „Vannak 
olyan kollégáim, akik tagjai ennek a 
szervezetnek, elég nagy tagsági díjat 
fi zetnek, de nem látnak belőle sem-
mit. Például ha évi 600 lejt fi zet va-
laki, visszakap 30 lejt. Akkor meg mi-
nek? És egyáltalán minek akarja ez a 
szervezet szabályozni a kiállításokat?” 
– sorolta felháborodottan a kérdéseit 
Mana Bucur. Ahogy arról korábban 
írtunk, a Visarta a honlapján tette 
közzé, olyan bizottság létesítését java-
solja, amely kidolgozna egy módszert 
arra vonatkozóan, hogy valamennyi 
kiállított alkotás után 35 és 70 lej kö-
zötti illetéket fi zessenek az alkotótá-
borok, a múzeumok és galériák, 60 és 
85 lej közötti összeget a magánjellegű 
múzeumok és árverések, valamint 
75 és 100 lejt a fesztiválok, vásárok, 
előadások szervezői. A Viasarta javas-
lata szerint nem az alkotóknak kellett 
volna megfi zetniük ezeket a díjakat, 
hanem a kiállítások szervezőinek a 
belépődíjakból, adományokból, kü-
lönböző kiadványok árából. Ami azt 

is maga után vonta volna, hogy az ed-
digi ingyen látogatható tárlatokra be-
lépti díjat kellett volna kérni, valamint 
megemelni a fi zetéses kiállításokra a 

belépti díjak értékét. A művészek által 
kezdeményezett petíció jobb belátás-
ra bírta a kulturális minisztériumot – 
summázta Mana Bucur.

Mégsem kell illetéket fi zetni a kiállított művészi alkotásokra

Az elképzelés szerint minden egyes alkotás után illetéket kellett volna fi zetni
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A 100 évvel ezelőtt született, 
40 éve elhunyt Pilinszky János 
életműve előtt tiszteleg idei 
nemzetközi felolvasómaratonjá-
val a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár február 23-án. 
Török Edit szervező elmondta, 
idén nemcsak a kerek évfordu-
lók miatt választották Pilinszkyt: 
versei a jelenlegi helyzetben 
különösen aktuálisak.

 » KISS JUDIT

I dén Pilinszky János műveiből 
szervezi éves nemzetközi felolva-
sómaratonját a csíkszeredai Ká-

joni János Megyei Könyvtár a költő 
születésének 100., halálának 40. év-
fordulója alkalmából. A február 23-i, 
immár tizenharmadik alkalommal 
sorra kerülő eseménybe bárki bekap-
csolódhat a világ bármely pontjáról, 
a központi rendezvényt a tervek sze-
rint személyes részvétellel tartják a 
könyvtárban.

A költő lírája ma különösen 
aktuális
Török Edit, az intézmény könyv-
tárosa, szervező megkeresésünkre 
elmondta, a rendezvényt a korábbi 
években is tartották virtuálisan is, 
tavaly például a József Attila költé-
szete köré épülő eseményen tíz or-
szágból több mint 36 ezren vettek 
részt. „Terveink szerint a központi 
helyszínen is megtartjuk a mara-
tont, a járványügyi előírásoknak 
megfelelően 50 százalékos részvé-
teli aránnyal. Egyszerre legfeljebb 
25 személy vehet részt, és 40–50 
percenként fertőtlenítjük a termet. 
Diákcsapatok is részt vesznek a fel-
olvasáson, Pilinszky életművéről 
pedig Zsidó Ferenc, a Székelyföld 

folyóirat főszerkesztője fog beszél-
ni” – mondta Török Edit. Hozzá-
tette, az évfordulókon kívül azért 
is esett a választásuk Pilinszkyre, 
mert lírája aktuális, a mostani hely-
zetre is vonatkoztatható. Gyerekek 
is bátran bekapcsolódhatnak, hi-
szen a költő meséket is írt, ezeket 
is fel lehet olvasni a rendezvényen 
– mondta Török Edit. A Csíkszere-
dában szervezett nemzetközi felol-
vasómaratonon a korábbi években 
Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai 
Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, 
Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, 
Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi  
Sándor, Radnóti Miklós, József At-
tila életműve előtt tisztelegtek. Az 
idei eseményre való jelentkezésről 
a részletek a Kájoni János Megyei 
Könyvtár honlapján olvashatók 
(Könyvtár.hargitamegye.ro).

Az elhallgatás többlete
Pilinszky verseiben
Idén november 27-én lesz 100 éve, 
hogy megszületett Pilinszky János 
(1921–1981). „Költő vagyok és ka-
tolikus”, emelte ki világképének 
legfontosabb összetevőit. A késői 
modernség egyik legjelentősebb 
életművét alkotta meg. Költői nyel-
ve a klasszikus modernség talajáról 
indult, beszédmódja, költészete sok 
tekintetben különbözik a vallomá-
sos, közvetlen lírai hagyományok-
tól. Öntörvényű, szigorúan zárt 
költői világot teremtett, melynek fő 
témái a modern XX. századi ember 
elidegenedése, elmagányosodása, 
megváltás utáni sóvárgása. Kép-
zeletét erőteljesen foglalkoztatja 
az üdvösség, a hazatalálás vallási 
gyökerű élménye. A lírai kifejezés 
lehetőségeit a minimumra redu-

AZ EGY ÉVSZÁZADA SZÜLETETT KÖLTŐ VERSEI HANGZANAK EL A CSÍKSZEREDAI KÖNYVTÁR SZERVEZTE NEMZETKÖZI ESEMÉNYEN

Pilinszky művei előtt tiszteleg a felolvasómaraton

„Költő vagyok és katolikus” – vallotta a száz éve született, negyven éve elhunyt Pilinszky János 
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kálja, csupán az élmény magját 
közvetíti. Legalább annyi szerepet 
hárít az elhallgatásra, kihagyás-
ra, mint a mondanivaló verbális 
megfogalmazására. Versei épp az 
elhallgatás többletével képesek 
esztétikai hatást kelteni. Diákko-
ra óta írt verseket, az első (Anyám 
címmel) 1938-ban jelent meg az 
Életben, ám ezt követően is csak 
ritkán publikált. 1942 szeptember 
és 1943 április között az Élet című 
katolikus hetilapban megjelent 
ismertetéseinek java részét P. J. 
monogrammal jegyezte. Első ver-
seskötete 1946 májusában jelent 
meg Trapéz és korlát címmel. A 
diktatúra éveiben a Szépirodal-
mi Kiadó külső korrektoraként 
dolgozott, 1951-től 1956 júliusáig 
nem publikálhatott. 1955 októbe-
rében polgári házasságot kötött 
Márkus Annával, azonban rövid 
együttélés után, a következő év-
ben elváltak. 1956 decemberétől 
1957 októberéig a Magvető Kiadó 
felelős szerkesztője. 1957 novem-
berétől haláláig az Új Ember belső 
munkatársa volt. Második ver-
seskötete, a Harmadnapon csak 
1959 szeptemberében jelenhetett 
meg; az irodalmi nyilvánosságban 
a hatvanas évek végéig elvétve 
szerepelt, irodalompolitikai meg-
ítélése lassan enyhült. 1970-ben 
jelent meg gyűjteményes kötete, 
a Nagyvárosi ikonok, s ettől kezd-
ve – ha lassan és megkésve is, az 
irodalmi élet egyik legjelentősebb 
képviselőjeként kezdték számon-
tartani. Munkásságát ritkán jutal-
mazták. Első kötetéért 1947-ben 
Baumgarten-díjat kapott. A követ-
kező elismerést, a József Attila-díj 
első fokozatát huszonhárom év-
vel később, 1971-ben kapta meg. 
1974-ben megválasztották a Bajor 
Szépművészeti Akadémia levelező 
tagjának.
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