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Írók, olvasók: pótolhatatlan a személyes találkozás
Semmiféle online könyvbemutató, 
irodalmi est nem képes pótolni a 
szerzők és olvasók személyes részvé-
telű találkozását – mondták el meg-
keresésünkre az Erdélyi Magyar Írók 
Ligájának (E-MIL) azon tagjai, akik 
felolvasó körútra indulnak ma, és 
három székelyföldi városban lépnek 
fel közönség előtt.

 » KISS JUDIT

S zékelyföldi felolvasókaravánra in-
dul az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
(E-MIL) és az Erdélyi Híradó Kiadó 

április 15–17. között. Első körben Har-
gita megyei állomásokon, pontosabban 
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron mutatja be legújabb 
kötetét három szerző: Karácsonyi Zsolt 
József Attila-díjas költő, az E-MIL elnöke, 
Papp Attila Zsolt Csiki László-díjas költő 
és Szántai János Kemény Zsigmond-díjas 
költő, író. A meghívottakkal Zsidó Ferenc 
író, kritikus, a Székelyföld folyóirat főszer-
kesztője beszélget.

Szenvtelen képernyő 
helyett hús-vér emberek
„Mivel ilyen pandémiás időket élünk, 
ennek a felolvasásnak a lehetősége – 
ami most már hála Istennek valósággá 
válik – fölér egy más kontinensre való 
utazással. Hiszen tavaly nyár óta nem 
nyílt lehetőség személyes találkozásra 
az olvasókkal” – mondta el megkeresé-
sünkre Karácsonyi Zsolt. Hozzátette, a 
személyes találkozás az igazi találkozás: 
nemcsak a költő verssorai hallatsza-
nak, vagy olvassák őket, hanem a szer-
ző gesztusai, hangsúlyai, és még sok 
minden együttesen valami olyasmit tud 
nyújtani a jelen levő olvasóközönség-
nek, amit másképpen nem lehet átadni: 
a személyes jelenlét pótolhatatlan. Az 
aradi születésű Karácsonyi Zsolt költő, 
műfordító, színház- és irodalomkritikus, 
egyetemi adjunktus a kolozsvári egye-
tem média tanszékén. 2013-tól a kolozs-
vári Helikon irodalmi folyóirat főszer-
kesztője, 2014-től az Erdélyi Magyar Írók 
Ligája elnöke. Nyolc verseskötet szerző-
je, több mint tíz műfordítása jelent meg. 
Legutóbbi kötete 2020-ban jelent meg 
Függőleges állat címmel.

Papp Attila Zsolt költő, újságíró a 
kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat, 

a Főtér portál és a Filmtett szerkesztő-
je – aki szintén fellép az irodalmi ka-
ravánon – az élő író-olvasó találkozók 
fontosságáról beszélt a Krónikának. „A 
minap egy költő barátném mondott va-
lamit, amit megjegyeztem: a kultúrát 
nem lehet szkafanderben csinálni. Ez 
igaz még akkor is, ha az irodalom nem 
olyan, mint az előadó-művészetek, a 
műveléséhez elég egy darab papír vagy 
egy billentyűzet, esetleg némi jótékony 
csend. De nem árt, ha az, amit írunk, 
eljut azokhoz, akiknek írjuk – és ha 
néhanapján találkozunk is az olvasók-
kal, beszélgetünk, látjuk a reakciói-
kat” – mondta megkeresésünkre Papp 

Attila Zsolt költő. Úgy fogalmazott, ha 
hihetünk Kányádinak, „a vers az, amit 
mondani kell”, és nem mindegy, hogy 
egy szenvtelen képernyőnek (mint az 
utóbbi, pandémiás évben) vagy testi-
leg-lelkileg jelen lévő, hús-vér embe-
reknek mondjuk. „Nem vagyok az a ki-
fejezetten „fellépős” alkat, aki folyton 
úton lenne, de már több mint egy éve 
nem voltam „rendes” könyvbemutatón 
– nemcsak a sajátomon, másén sem. 
Hiányzott, jó lesz, kicsit olyan, mint 
egy időutazás” – tette hozzá Papp Atti-
la Zsolt, lapunk volt munkatársa. Több 
verseskötete látott napvilágot, A Dél 
kísértése 2002-ben, a Fogadó a senki-

földjén 2008-ban, a Vízimozi 2012-ben, 
legutóbb pedig Az atlantiszi villamos 
2018-ban.

„Örülünk a jó szónak, 
becsülettel álljuk a kritikát”
Szántai János kolozsvári költő, író, for-
gatókönyvíró, újságíró, fi lmkritikus, aki-
nek tavaly látott napvilágot legutóbbi 
verseskötete, szintén az írók és olvasók 
személyes találkozásának jelentőségét 
emelte ki. „A pandémia alatt az írókról 
is járta a programozós vicc, hogy csak 
ülnek, körmölnek, mindegy, mi van oda-
kint, sürgősségi állapot, avagy épp világ-
szabadság. Hát, ez részben így is van. Ami 
az emberekkel való »hús-vér« találkozást, 
beszélgetést, vitát illeti, nem tudom, hogy 
viszonyulnak ehhez a programozók. Egy 
biztos: nekem borzasztóan hiányoztak a 
felolvasások, irodalmi körök, kocsmai vi-
ták. És ezt semmiféle online könyvbemu-
tató, irodalmi est (milyen is egy virtuális 
irodalmi est?) nem tudta pótolni, hogy 
egymás szemébe nézünk, örülünk a jó 
szónak, becsülettel álljuk a kritikát, fi zikai 

tér-időben kapcsolódunk egymáshoz” – 
fogalmazott megkeresésünkre Szántai Já-
nos. Arról is szót ejtett, van valami, amire 
a pandémia előtt talán nem tekintettünk 
akkora megbecsüléssel. „A közösségterem-
tésről, közösségi létről van szó. Ez meghalt 
tavaly tavaszelőn. És most úgy tűnik, feltá-
mad. Mi pedig megbecsüljük, de nagyon” 
– mondta Szántai János. A Székelyföld 
folyóirat főszerkesztője, Zsidó Ferenc író, 
kritikus lesz a rendezvénysorozaton a köl-
tők beszélgetőtársa. „Bele vagyunk már 
savanyodva az online rendezvényekbe, 
úgyhogy most rendkívül izgatott vagyok, 
hogy végre találkozhatok a meghívott 
szerzőkkel és a közönséggel” – mondta 
a Krónikának. Az irodalmi karaván ma 
17 órától a csíkszeredai Kájoni János Me-
gyei Könyvtárban, pénteken 18 órától a 
székelyudvarhelyi városháza Szent István 
termében, szombaton 17 órától pedig a 
székelykeresztúri Molnár István Múzeum-
ban várja a közönséget. A szerzők kötetei 
a helyszínen megvásárolhatók.

 » „A közösségteremtésről, 
közösségi létről van szó. Ez meg-
halt tavaly tavaszelőn. És most 
úgy tűnik, feltámad. Mi pedig 
megbecsüljük, de nagyon.”

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron találkoznak 
a napokban olvasóikkal a szerzők

 » KRÓNIKA

A 120 éve született Németh László íróra 
(1901–1975) emlékeznek a hétvégén 

szülővárosában, Nagybányán. Amint a he-
lyi magyar közösséget összefogó szervezet, 
a Teleki Magyar Ház közölte, vasárnap, a 
délelőtti istentiszteletet követően a nagy-
bánya-óvárosi református gyülekezettel 
közösen emlékeznek meg az íróról, és 
megkoszorúzzák emléktábláját. Németh 
László a 20. század magyar irodalmának 
meghatározó egyénisége, regényei, drá-
mái, esszéi, tanulmányai nemzedékek 
szemléletét formálták, gazdagították. 
Nagybányán született 1901. április 18-án, 
s bár édesapját, s vele együtt őt is korán 

messzire sodorta a „szeszélyes tanársors”, 
erdélyi és nagybányai emlékképei egész 
életművét, írói, emberi magatartását meg-
határozták. Szülőföldjének közössége az 
író iránta érzett tiszteletének adott nyilvá-
nosan is hangot, amikor 1991-ben, Németh 
László születésének 90. évfordulóján em-
léktáblát avatott a Híd utcai református 
templomban, amelyben megkeresztelték 
– írta közösségi oldalán a Teleki Magyar 
Ház. Az 1995-ben, halálának 20. évfordu-
lóján, majd 2001-ben, születésének cente-
náriumán szervezett események már egy 
tágabb régió, Erdély ünnepeivé váltak. 
1998-ban újraalakult a nagybányai ma-
gyar nyelvű gimnázium, amely a Németh 
László nevét vette fel; az intézményben 

hagyományteremtő céllal megszervezett 
Németh László Napok ugyancsak az író 
kultuszának éltetését szolgálták. Az évek 
során a nagybányai Misztótfalusi Kis Mik-
lós Közművelődési Egyesület emlékkötet 
kiadásával, a Bányavidéki Új Szó az „Er-
délyi féniks” című periodika megjelenteté-
sével tisztelgett a város szülötte előtt. „Az 
ezekben közölt írások jól érzékeltetik azt a 
szellemi gazdagságot, amelynek Németh 
László által örökösei lettünk. Szobrászmű-
vészeink közül Tőrös Gábor plakettbe ön-
tötte, Kása Dávid pedig márványszoborba 
mintázta portréját. Művei ma is reményt és 
hitet sugallnak számunkra jövőnk alakí-
tásában” – olvasható a Teleki Magyar Ház 
Facebook-oldalán.
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