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„Senki sem szabadabb, mint 
aki könyvet olvas” – jelentette 
ki Markó Béla költő, közíró a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
csütörtök délutáni megnyitó-
ján. Az egész hétvégén tartó 
10., jubileumi rendezvényen 
számos kiadó, magyarországi 
és erdélyi szerző várja az olva-
só közönséget.

 » PAP MELINDA

„M inden járvány legfőbb 
ellenszere a képze-
lőerő. Bármilyen lá-

zadás előfeltétele, hogy el tudjuk 
képzelni a szabadságot. Senki 
sem szabadabb, mint aki könyvet 
olvas” – hívta fel a Kolozsvári Ün-
nepi Könyvhét közönségének fi -
gyelmét a csütörtök délutáni meg-
nyitó rendezvényen Markó Béla 
költő, közíró.

Az RMDSZ korábbi elnöke ünnepi 
beszédében rámutatott: a járvány 
viszonyítási alap lett az életünk-
ben, nem hivatalos időszámítással 
járvány előtti és utáni időkről be-
szélünk. Ahogy viszonyítási alap 
lett a maszk, karantén, gyanakvás, 
a már-már gyűlölködő félelem is. 
A maszkviselés miatt az emberi 
arc olyan lett, mint egy becsukott 
könyv, el kell képzelni, hogy ki van a 
maszk mögött, mutatott rá a maros-
vásárhelyi irodalmár. Mint mondta, 
az elmúlt évben szabadsághiány-
ban éltünk, és megpróbáltuk elkép-

KOLOZSVÁR NYITJA A KÖNYVES RENDEZVÉNYEK SORÁT: 25 KIADÓ ÉS 80 SZERZŐ VÁRJA A HÉTVÉGÉN AZ OLVASÓKAT

A képzelőerő szabadsága az ünnepi könyvhéten

A Bánff y-palota emeleti termeiben 25 kiadó kínálja megvételre kiadványait a következő napokban

 » H. Szabó 
Gyula szervező el-
mondta: kétszeri 
halasztás után a 
kolozsvári könyv-
hét nyitja a köny-
ves rendezvények 
sorát, ráadásul ez 
kettős jubileumi 
alkalom, hiszen 
újraindítása óta 
10, míg az első, 
1941-es rendez-
vény óta 80 év 
telt el.

zelni azt, amit nem láthattunk. Erről 
szól az irodalom, a szöveg is, hang-
súlyozta Markó Béla, aki szerint soha 
ennyi könyvet nem olvastak, mint a 
járvány idején. Nem is csoda, hiszen 
minden járvány legfőbb ellenszere a 
képzelőerő, húzta alá. Azok, akik kul-
túrharcot folytatnak, a szabadságot, 
a képzelőerőt akarják elvenni tőlünk, 
holott az legbensőbb képességünk, 
jó, hogy képzelni tudunk.

Markó Béla szerint az, aki ideoló-
giai kérdést csinál a kultúrából, sem-
mit sem értett a 20. század történése-
iből, hiszen az irodalmat nem lehet 
korlátok közé kényszeríteni. „Minket 
Erdélyben elsősorban a kultúra tar-
tott meg” – jelentette ki a közíró a 
transzilvanizmus képviselőire utal-

va. A szó szinonimáját keresve úgy 
vélte, együttlétet jelenthet együtt 
lenni más emberekkel, nemzetekkel 
úgy, hogy közben megőrizzük ma-
gunkat, nem szegényedünk, hanem 
gyarapodunk. Kolozsvár évszázadok 
óta a könyv városa, hívta fel a fi gyel-
met, itt született első nagy könyv-
gyűjtőnk, Hunyadi Mátyás és sok 
más könyves ember, akik az évszáza-
dok során mind kiálltak az írott szó 
szabadsága mellett.

Oláh Emese kolozsvári alpolgár-
mester köszöntőjében rámutatott, a 
Kolozsvári Ünnepi Könyvhét miatt is 
úgy érezhetjük, hogy lassan, de biz-
tosan kezd visszatérni a régi életünk. 
„Ebben az elszigeteltségben a könyv 
lehetett az ablak a világra, kiutat je-

lentett a bezártságból” – fogalmazott 
az RMDSZ politikusa. Az irodalomnak 
sem a járvány, sem a felülírt határok 
nem szabnak korlátot, mondta a ma-
gyarországi szerzőkre utalva. Úgy vél-
te, a kolozsvári könyvhéthez hasonló 
alkalmak nemcsak az közönségnek, 
hanem a szerzőknek is fontosak, ők is 
vágynak arra, hogy végre találkozza-
nak olvasóikkal.

Karácsonyi Zsolt, a társszervező Er-
délyi Magyar Írók Ligájának (E-MIL) 
elnöke Dürer egyik metszetére utalva 
a könyvek angyalát „festette le” a kö-
zönségnek. H. Szabó Gyula szervező 
elmondta: kétszeri halasztás után a 
kolozsvári könyvhét nyitja a könyves 
rendezvények sorát, ráadásul ez ket-
tős jubileumi alkalom, hiszen újra-
indítása óta 10, míg az első, 1941-es 
rendezvény óta 80 év telt el. A nyi-
tóünnepség zárásaként a Kolozsvár 
Társaság átadta a Kolozsvár büszke-
sége díjat Uray Zoltán biológusnak, 
Essig Kacsó Klára művész-pedagó-
gusnak, a zsoboki képzőművészeti tá-
bor alapítójának és Simon Gábor volt 
operaigazgatónak.

Az Iskola Alapítvány által szerve-
zett Kolozsvári Ünnepi Könyvhét va-
sárnap estig várja az érdeklődőket, 
a Bánff y-palota emeleti termeiben 
25 kiadó kínálja megvételre kiadvá-
nyait, míg a rendezvénysorozaton 80 
magyarországi és erdélyi szerző lesz 
jelen. A könyvbemutatók, közönség-
találkozók a Bánff y-palota udvarán, 
a Bulgakov kávézó teraszán és a Val-
lásszabadság Házában zajlanak, a 
programokra előzetes regisztráció 
szükséges és a járványügyi szabályok 
betartása is kötelező.
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 » KRÓNIKA

K ihirdették a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 

által meghirdetett Magyar szemmel 
című fotópályázat eredményét; a be-
érkezett több mint 10 ezer fotóból 101 
képet választottak ki, emlékezve a tria-
noni békediktátum 101. évfordulójára. 
A díjazottak között számos erdélyi és 
székelyföldi alkotás szerepel, többek 
között csíksomlyói, nyikómalomfalvi, 
homoródszentpáli, gyergyószentmik-

lósi, székelyudvarhelyi. „A pályázat 
iránti érdeklődés minden képzeletün-
ket felülmúlta, 10 131 fotó érkezett a 
világ minden tájáról” – mondta a kö-
zösségi oldalán tartott csütörtöki ered-
ményhirdetésen Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára. Mint felidézte, a 
Magyar szemmel című fotópályáza-
tot azzal a céllal hirdették meg április 
végén, hogy új formában kapcsolják 
össze a világ különböző pontjain élő 
magyarokat, erősítsék a köztük lévő 

kapcsolatot, és vizuális formában mu-
tassák be a magyarok jelenlegi helyze-
tét, érzéseit, hangulatát.

A pályázat két fő témára épült: a min-
ket körülvevő csodás helyek bemuta-
tására és a járvány utáni újrakezdésre. 
A fi atalok – a 13 és 18 év közöttiek – az 
online tanulás témakörében is küldhet-
tek fotókat. Az államtitkár elmondta: 
a legnépszerűbb a csodás helyek téma 
volt, amelyre 8446 fotó érkezett, míg az 
újrakezdés témájában 1487 művet, az 
online tanulásról pedig 198 fotót küld-
tek be a pályázók. Olyan távoli hely-
színekről is érkeztek alkotások mint 
Rio de Janeiro, Indonézia, Isztambul, 
Norvégia, Kanada, Spanyolország, 
Málta, Mauritius, Curaçao vagy a Kár-
pát-medence legtávolabbi szeglete. 
„A világ teljes magyarságát sikerült 
megszólítanunk, így bepillantást nyer-
hettünk a Föld szinte minden táján élő 
magyarok mindennapi életébe” – fo-
galmazott az államtitkár. Kiemelte: az 
óriási érdeklődésre és a színvonalas 
pályamunkákra való tekintettel két 
közönségszavazást is indítottak kö-
zösségi oldalukon, emellett, a szakmai 
zsűri által kiválasztott nyerteseken túl 
létrehozták a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság különdíját is, amelyet három 
alkotásnak ítéltek oda.

A beérkezett 10 ezer fotóból 101 – köz-
tük 21 nyertes, valamint 80 közönség-

szavazásra bejutott – képet választottak 
ki. Potápi Árpád János rámutatott, a kö-
zönségszavazáson legtöbb szavazatot 
elérő fotósokat különdíjakkal jutalmaz-
zák. Többek között gyergyószentmik-
lósi, szilágykrasznai, tordaszentlászlói, 
bigéri, székelyhídi alkotók részesültek 
ilyen jellegű elismerésben.

Számtalan magyarországi és külhoni 
magyar vállalkozó támogatóként csat-
lakozott a felhíváshoz. A különdíjakat 
felajánlók között van Magyarországról 
a Kolping Hotel, a Folly Arborétum és 
a Gaál Kúria, Erdélyből a Pro Economi-
ca Alapítvány és erdélyi vállalkozók, 
Vajdaságból a Prosperitati Alapítvány 
és vajdasági vállalkozók, Felvidékről 
a Baross Alapítvány és felvidéki vállal-
kozók, Kárpátaljáról az Egán Ede Ala-
pítvány és kárpátaljai vállalkozók. „A 
válogatott 101 fotó bemutatja, hogy 101 
évvel Trianon után, 2021-ben, a nemzeti 
újrakezdés évében mi, magyarok hon-
nan nézzük, és hogyan látjuk a világot 
magyar szemmel” – fogalmazott az ál-
lamtitkár. A pályázat legszebb alkotása-
iból június 4-én, a nemzeti összetartozás 
napján Budapesten a Kossuth téren, az 
összetartozás emlékhelyénél kiállítás 
nyílik, amely a hétvégén is megtekint-
hető, valamint a http://www.kulhoni-
magyarok.hu oldalon látható, ahol a fo-
tópályázat nyerteseinek kategóriánkénti 
teljes listája is elérhető.

Számos erdélyi alkotást is díjaztak a Magyar szemmel fotópályázaton

 » „A világ teljes 
magyarságát 
sikerült megszólí-
tanunk, így bepil-
lantást nyerhet-
tünk a Föld szinte 
minden táján 
élő magyarok min-
dennapi életébe” 
– fogalmazott az 
államtitkár.

Nyikómalomfalvi fotó lett első díjas a fényképezőgéppel készült kép kategóriában, újrakezdés témában




