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Számos országból jelentkeztek 
résztvevők, hogy csatlakozza-
nak a csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár tegnapi nem-
zetközi felolvasómaratonjához, 
amelyet idén a száz éve született 
Pilinszky János tiszteletére tar-
tottak. Az egész napos rendezvé-
nyen elhangzott, Pilinszky témái 
súlyosak és komorak, hiszen a 
második világháború borzalmai 
és a lágertapasztalatok tették őt 
költővé.

 » KORPOS ATTILA

T öbb mint 21 ezren csatlakoztak 
tegnap a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtár nemzet-

közi felolvasómaratonjához, ame-
lyet Pilinszky János születésének 
századik évfordulója alkalmából 
tartottak. Az intézmény immár ti-
zenharmadik alkalommal tartotta 
meg a maratont, a több országon át-
ívelő és magyar költészet szépségét 

bemutatni hivatott egész napos ese-
ményen többek között Magyaror-
szágról, Ukrajnából, Szlovákiából, 
Németországból, Belgiumból, az 
Egyesült Királyságból és az Ameri-
kai Egyesült Államokból is részt vet-
tek. A szervezők előzetes felhívása 
szerint idén természetesen előtérbe 
került az otthoni és az online térben 
való olvasás. A könyvtár előadóter-
mében tartott központi rendezvény 
megnyitóján elhangzott, az idei ma-
ratonra sokkal több egyéni felolva-
só jelentkezett be előzetesen, mint 
amennyire számítottak. Zsidó Fe-
renc író, műfordító, a Székelyföld 
folyóirat főszerkesztője Pilinszky 
János munkásságával kapcsolato-
san megjegyezte, versei képgazda-
gok, ritmizáltak, és könnyen meg-
zenésíthetők, így a mai diákok is 
könnyebben be tudják fogadni azo-
kat. „Pilinszky témái súlyosak és 
komorak, hiszen a második világ-
háború borzalmai és a lágertapasz-
talatok tették őt költővé. Ellenben 
a formavilág és a költő katolikus hite 
feloldja ezeket a tapasztalatokat” – 
méltatta a 40 éve elhunyt Pilinszky 
líráját Zsidó Ferenc. Varga Judit, a 

felolvasómaraton ötletgazdája on-
line csatlakozott az eseményhez. 
Rámutatott, olvasni mindenkinek 
joga van, és nem versengésként kell 
megélni azt. „Nem kötelező és nem 

TÖBB MINT 21 EZREN CSATLAKOZTAK A PILINSZKY JÁNOS TISZTELETÉRE SZERVEZETT NEMZETKÖZI FELOLVASÓMARATONHOZ 

Alpolgármester, konzul is olvasott verset

Pilinszky Francia fogoly című verse is elhangzott a felolvasómaratonon
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jegyre kell, még csak nem is házi 
feladat. Olvasni szabadon kell” 
– fejtette ki, majd megköszönte, 
hogy a megyei könyvtár felkarolta 
kezdeményezését. A maratont Pus-
kás László, a Csíki Játékszín színé-
sze nyitotta meg Pilinszky Francia 
fogoly című versének felolvasásá-
val. Farkas Balázs, Magyarország 
csíkszeredai főkonzulátusának 
első beosztott konzulja és Sógor 
Enikő csíkszeredai alpolgármester 
is felolvasott egy-egy költeményt. 
Román és angol nyelvre is lefor-
dították a költő verseit, ezekből a 
megyei könyvtár alkalmazottai is 
felolvastak.

 » „Nem kö-
telező, és nem 
jegyre kell, még 
csak nem is házi 
feladat. Olvasni 
szabadon kell.”

Tárlat nyílt Csíkszeredában az anyanyelv napja tiszteletére

Az anyanyelv nemzetközi napja tiszteletére nyílt kiállítás a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban hétfőn 
délután. A rendhagyó gyűjteményes tárlaton látható műalkotások Lázár Imre székelyudvarhelyi bronzöntőmester 
képzőművészeti gyűjteményéből származnak. A bemutatott alkotások jelentős részét bronzszobrok és plakettek teszik 
ki, amelyek főként erdélyi nagyjaink portréit jelenítik meg. Történelmünk, kultúránk nagy személyiségei, a magyar nyelv 
és irodalom kiváló művelői, a művészetek és a tudomány jelesei előtt tiszteleg az arcképcsarnok. A tárlatmegnyitón 
Kovács Árpád művészettörténész méltatta az alkotásokat, beszélt a különleges gyűjteményt létrehozó Lázár Imre 
mecénási tevékenységéről is. A rendezvényen Anyanyelv, kultúra, identitás címmel dr. Tapodi Zsuzsa, a Sapientia EMTE 
csíkszeredai kara  humántudományok tanszékének professzora előadását hallgatták meg a jelenlevők.

Mégsem eredeti a 
József Attila-kézirat?

V isszavonja jelenleg zajló, online 
árveréséről a József Attilának 

tulajdonított, nemrég előkerült Edit 
című vers kéziratát az Antikvárium.
hu a tétel eredetiségével kapcsolat-
ban felmerült kétségek miatt; József 
Attila szerzőségét írás-, valamint 
tintaszakértői vizsgálatok tisztázhat-
ják. Az aukcióra bocsátott kéziratot 
hétfőn a Petőfi  Irodalmi Múzeumban 
(PIM) tartott szemlén vizsgálták meg 
a József Attila Társaság képviselői, 
a PIM restaurátora és gyűjteményi 
szakemberei, az Antikvárium.hu 
képviselője, valamint a kéziratról az 
első szakvéleményt adó Bíró-Balogh 
Tamás irodalomtörténész – közölte 
a múzeum az MTI érdeklődésére. A 
szemlén „alapos kétségek merültek 
fel a József Attila-kézirat eredetiségét 
illetően”. Chovanecz Balázs, az An-
tikvárium.hu tulajdonosa elmondta, 
a PIM és a József Attila Társaság képvi-
selői azt javasolták, hogy a kéziratot 
vessék alá írás-, valamint tintaszakér-
tői vizsgálatoknak. Chovanecz Balázs 
hozzátette: ilyen vizsgálatok csak a 
kézirat tulajdonosának engedélyével 
és költségén végezhetők el. A vers 
mellé az árverésre becsatolt, rendőr-
ségi elkobzó iratról az Antikvárium.hu 
közlése szerint a restaurátor szakértő 
megállapította, hogy az 50 évnél nem 
fi atalabb. (Krónika)

 » BARABÁS ORSOLYA

Ismét bemutatóra készül a gyergyó-
szentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház, ez idén már a második új előa-
dás, amit láthat a közönség. A januári 
Boldogtalanok után szombaton este 
A kommunizmus története elmebete-
geknek című ironikus, vidám darabot 

mutatják be. Egy év után ez az első 
olyan próbafolyamat, ami a tervek 
szerint halad, és egy régebbi álom va-
lósul meg, hogy Zakariás Zalán Gyer-
gyószentmiklóson rendez – emelte ki 
Albu István, a Figura Stúdió Színház 
igazgatója a tegnapi sajtótájékozta-
tón. A rendező nem először választot-
ta Matei Vișniec kortárs román szerző 

darabját. A kommunizmus története 
elmebetegeknek című műből koráb-
ban már tartottak román és magyar 
nyelven is felolvasószínházat. Zaka-
riás Zalán elmondta, hogy barátság 
alakult ki közöttük a szerzővel, folya-
matosan kommunikáltak a próbafo-
lyamat idején is, számára olyan, mint-
ha „színházi atyja” lenne. Remélték, 
hogy el tud jönni a bemutatóra, de a 
Franciaországban élő Matei Vișniec 
a járvány miatt nem tudta vállalni az 
utazást. György Eszter jelmeztervező 
kifejtette, egyszerű eszközök szolgál-
ják a darabot, amelyben helyet kap 
a puritán racionalizmus, de egyfajta 
kavalkád is jellemzi. Dávid A. Péter 
színművész egy fi atal írót játszik a 
darabban. Úgy fogalmazott, a kom-
munizmus mint trauma feldolgozása 
még várat magára. Az előadás tele 
van humorral és játékkal, a színészek 
több szerepet alakítanak, és nyitott 
marad a kérdés, hogy ki is az őrült a 
történetben. Az előadás üzenete, hogy 
egyetlen lehetőség a túlélésre a játék, 
a derű, a lélek csak akkor tud igazán 
fellélegezni, ha örömben van része. A 
darabbeli szereplőket ez tartja életben. 
„A színházban fontos, hogy derűvel tu-
dunk bármit kezelni. Mindenkiben ott 
van a folyamatos szabadságkeresés, és 
ez érvényesül a munka során” – hang-
súlyozta Zakariás Zalán. 

A kommunizmusról vidáman: premierre készül a Figura

 » A Matei Viș-
niec kortárs szer-
ző darabjából 
készült előadás 
üzenete, hogy 
egyetlen lehető-
ség a túlélésre a 
játék, a derű. 

A  kommunizmus története elmebetegeknek című előadás premierjét jelentették be a gyergyói Figuránál




