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Előzetes bejelentkezés alapján 
lehet részt venni a csütörtöktől 
vasárnapig tartó 10. Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhéten, amely 
gazdag programot kínál a 
közönségnek. Számos erdé-
lyi és magyarországi szerző 
érkezik, 25 kiadó lesz jelen, új 
kiadványokat mutatnak be, 
író-olvasó találkozókat tarta-
nak, de a járvány miatt elma-
radt díjátadókra is sor kerül. 
A rendezvény alatt kötelező a 
maszkviselés.

 » K. J.

N eves erdélyi és magyarorszá-
gi szerzők teszik tiszteletüket 
a csütörtöktől vasárnapig 

tartó, 10. Kolozsvári Ünnepi Könyv-
héten, amelynek programjában 
számos könyvbemutató, író-olvasó 
találkozó, díjátadó, gyerekkönyv-
bemutató szerepel. Több mint 25 
kiadó hozza el idén a legnépsze-
rűbb könyveit a könyvhétre, így 
minden korosztály megtalálhatja 
a neki tetsző olvasni- vagy lapozni-
valót. A szervezők közölték az ese-
mény részletes programját, vala-
mint azt, hogy a Bánff y-palotában 
és más helyszíneken tartandó ju-
bileumi rendezvénysorozat az ak-
tuális korlátozások fi gyelembevé-
telével zajlik: a programokon való 
részvételhez az esemény minden 
napjára külön regisztráció szüksé-
ges. A regisztrációs felület június 
1-től elérhető az Ünnepikönyvhét.
ro oldalon. A könyvbemutatókon, 
közönségtalálkozókon az ülőhe-

REGISZTRÁCIÓVAL LEHET RÉSZT VENNI A CSÜTÖRTÖKTŐL VASÁRNAPIG TARTÓ, JUBILEUMI KOLOZSVÁRI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN

Pazar könyves kínálat a kincses városban

Minden korosztály megtalálhatja a kedvére való új olvasnivalót a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten

 » A könyvhéten 
többek közt Böjte 
Csaba, Bereményi 
Géza is tiszteletét 
teszi. A Bulgakov 
kávéház teraszán 
tartják az Egy Er-
délyi lakoma min-
denkinek – főzés-
sel egybekötött 
könyvbemutatót 
Cserna-Szabó 
Andrással és Nyá-
ry Krisztiánnal. 

lyek száma korlátozott, így a szabad 
helyek függvényében engedik be az 
érdeklődőket. A 16 év alatti kisko-
rúakat nem kell külön regisztrálni, 
amennyiben regisztrált felnőtt kísé-
rővel érkeznek. Az ünnepi könyvhét 
minden helyszínén, a Bánff y-palota 
udvarán is kötelező a maszk viselé-
se. „Kérjük minden érdeklődő meg-
értését, és örüljünk együtt annak, 
hogy közel két év kihagyás után újra 
találkozhatunk a kincses városban” 
– írták a szervezők.

Bereményi Géza a díszmeghívott
A könyvhét csütörtökön kezdődik, a 
megnyitón Oláh Emese, Kolozsvár al-
polgármestere, valamint Markó Béla, 
Karácsonyi Zsolt, H. Szabó Gyula vesz 
részt. Aznap a programban szerepel 

többek közt a Petőfi  Irodalmi Ügy-
nökség A magyar irodalom egy? című 
bemutatkozó beszélgetése, amelyen 
részt vesz Lövétei Lázár László, Szá-
raz Miklós György, Bene Zoltán. A 
Bulgakov kávéház teraszán tartják 
az Egy Erdélyi lakoma mindenki-
nek – főzéssel egybekötött könyvbe-
mutatót Cserna-Szabó Andrással és 
Nyáry Krisztiánnal. Böjte Csaba és 
Csender Levente Böjte Csaba Füves-
könyve (Helikon, 2020) című könyvét 
mutatják be, és átadják az Erdélyi 
Magyar Írók Ligájának (E-MIL) Mé-
hes György-díjait. A díszmeghívott 
Bereményi Géza írót is csütörtökön 
köszöntik, meghívott: Demeter And-
rás István kulturális államtitkár, Mile 
Lajos főkonzul, Bereményi Gézával 
Nyáry Krisztián beszélget. A könyvhét 

további programjában szerepel töb-
bek közt Szilágyi István Messze túl a 
láthatáron című regényének bemuta-
tója, Tompa Gábor és Nádasdy Ádám 
két-két kötetének bemutatója is. A kö-
zönség megismerheti A mozisátortól 
a tévétoronyig. Fejezetek a romániai 
magyar fi lmezés, televíziózás és mo-
zizás történetéből című, frissen meg-
jelent kiadványt, amelyet kerekasz-
tal-beszélgetés keretében mutatnak 
be. Emlékeznek Kuncz Aladár halá-
lának 90. évfordulójára, ismertetik 
A székelység története román nyelvű 
változatát: a kötetet bemutatja Lucian 
Nastasă Kovács és Borboly Csaba.

Díjátadó gálát is tartanak
A könyvhét immár hagyományo-
san teret ad a műfordításról szóló 
eseményeknek, idén a Műfordítók 
kerekasztala rendezvényen a Romá-
niai Magyar Műfordítói Lexikonról 
esik szó, amelynek készülő anyaga 
az 1919–2019-es időszakra bővül. 
A magyarországi meghívottak közt 
van Gárdos Péter Balázs Béla-díjas 
magyar fi lmrendező, Cserna-Sza-
bó András, akinek Extra Dry című 
kötetét ismertetik, valamint Száraz 
Miklós György, akinek Székelyek. 
Történelemről és hagyományról című 
könyvét mutatják be. Nyáry Krisztián 
Általad nyert szép hazát – A Himnusz 
és a himnuszok kalandos élete című, 
tavaly megjelent kötetét ismertetik. A 
magyar kultúra napján, januárban a 
pandémia miatt nem tarthatták meg 
az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
díjak átadó gáláját, így most kerül sor 
a rendezvényre. A díjazottak: Felméri 
Cecília, László Noémi, Zoltán Béla.

A jubileumi ünnepi könyvhét 
részletes programja és további tud-
nivalók az Ünnepikönyvhét.ro hon-
lapon találhatóak.
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 » KRÓNIKA

É letének 80. évében elhunyt Jan-
kovics Marcell, a Magyar Művé-

szeti Akadémia (MMA) tiszteletbeli 
elnöke, a nemzet művésze, rajzfi lm-
rendező, grafi kus, könyvillusztrátor, 
művelődéstörténész – közölte az 
MMA az MTI-vel. A Kossuth- és Ba-
lázs Béla-díjas alkotót szombat reg-
gel érte a halál. Jankovics Marcellt az 
MMA saját halottjának tekinti.
Jankovics Marcell népszerűségét 
– a mindenki által ismert animáci-
ós fi lmjei mellett – közösségépítő, 
pozitív lelkiségének is köszönheti. 
Oldott előadói stílusa és magabiztos 
szakmai tudása miatt méltán lett 
közkedvelt, a magyar kultúra meg-
határozó személyisége – olvasható 
az MMA méltatásában. Jankovics 
Marcell vizuális művész, közéleti 
ember, népmesekutató, reneszánsz 
műveltségű gondolkodó volt, akinek 
munkássága páratlanul sokszínű és 
szerteágazó. Életműve meghatározó 
része marad a magyar kultúrának – 
tartalmazza a közlemény. Jankovics 
Marcell 1941-ben született Buda-
pesten. Pályája indulásakor három 

jelentős művész alkotásmódjával is-
merkedett meg: Nepp Józsefnek a ké-
pet, hangot és gondolatot egységben 
érvényesítő humorával, a Kovásznai 
György-féle festőszemlélettel, a képi 
gondolatokat egymás mellé fűző, ré-
tegzett, míves kollázsanimációval és 
Macskássy Gyula jelszerűen tömör, 
tiszta ábrázolásmódjával.
1965-ben rendezőnek nevezték ki, 
1968-ig Dargay Attilával és Nepp Jó-
zseff el készítették a Gusztáv című 
rajzfi lmsorozatot. A pályája egyene-
sen ívelt fölfelé. 1973-ban elkészült 
az első egész estés rajzfi lmje, a János 
Vitéz, amely a magyar rajzfi lmtörté-
netben mérföldkő. Jankovics Marcell 
a kisfi lmek készítését sem hagyta 
abba, sorra nyert velük a nemzet-
közi szakmai megmérettetéseken; 
a Sisyphus című munkáját 1974-
ben Oscar-díjra is jelölték. 1977-ben 
kezdte el a Magyar népmesék soro-
zatot, amelyet forgatókönyvíróként, 
rendezőként, tervezőként 2002-ig 
gondozott. Ezeken a népmese-ani-
mációkon generációk sora nőtt fel, 
hungarikum lett. 1981-ben mutatták 
be a Fehérlófi át, amely nemzetközi 
elismerést hozott. Jankovics Mar-

cellnek grafi kusi, könyvillusztrátori 
tevékenysége is meghatározó volt, a 
Duna Televízió egyik alapítója volt. 
Számos kitüntetést kapott: 1974-
ben Balázs Béla-díjat, 1978-ban 

Kossuth-díjat, 2007-ben Prima Pi-
missima díjat vehetett át. 2013-ban 
megkapta a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztje a csillaggal kitüntetést, 
2014 óta a nemzet művésze volt.

Elhunyt Jankovics Marcell, a nemzet művésze, rajzfi lmrendező

 » 1977-ben 
kezdte el a 
Magyar népme-
sék sorozatot, 
amelyet forga-
tókönyvíróként, 
rendezőként, ter-
vezőként 2002-ig 
gondozott. 

Jankovics Marcell animációin generációk sora nőtt fel, 
a Magyar népmesék hungarikum lett




