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Úgy tûnik, esetenként nem-
csak az olvasmányos, népsze-
rû kötetek bemutatása vonz
szépszámú közönséget, hanem
akár a nehezebb mûfaj kategó-
riájába sorolható szakkiad-
ványok is, bizonyosodott be
hétfõ délután a váradi Partiumi
Keresztény Egyetemen, ahol
Boka László irodalomtörté-
nész Egyszólamú kánon? – Ta-
nulmányok és kritikák címû
könyvét mutatták be.

A tanulmányokból összeállí-
tott kiadványt Láng Gusztáv
irodalomtörténész méltatta. Is-

mertetõje elején Láng hangsú-
lyozta, az Egyszólamú kánon? –
Tanulmányok és kritikák nem
egy könnyû olvasmány, a kö-
tetben olvasható értekezések
ugyanis az irodalomkutató
szakszerûségével villantanak
fel témákat, jelenségeket és a
magyar irodalom kanonizálá-
sát. Ezeknek az „irodalmi ká-
nonoknak” a tükrében aztán
számos, mai napig vitatott té-
ma bukkan elõ, így például az,
mit is nevezünk összmagyar
irodalomnak, mit erdélyi ma-
gyar irodalomnak, hogyan kap-

csolódik ez a kettõ egymáshoz,
és egyáltalán különválasztható-
e. Szó esett arról is, hogy a kü-
lönféle korok irodalmát, illetve
a korokban érvényes irodalmi
kánonokat olyan befolyásoló
tényezõk irányítják, alakítják,
mint például a történelem és a
politika, melyeknek az iroda-
lomhoz alapjáraton semmi kö-
zük, mégis egyfajta, többé-ke-
vésbé hiteles értékrendet hatá-
roznak meg. A Boka László kö-
tetéhez hasonló tanulmány-
gyûjtemények ezért is nyújta-
nak egyfajta útmutatást az iro-
dalmároknak, mert segítenek
viszonyítási alapot találni a ko-
rokat meghatározó irodalmi
trendek között. A kötetben kü-
lön hangsúlyt kap az igenis lé-
tezõ erdélyi irodalom, több
kortárs író mûveit mutatva be,
s így az irodalomtörténész
szemszögébõl kimondatik: az
erdélyi irodalom semmivel
nem összetéveszthetõ gazdag-
sága és egyedisége sajátos, de
az összmagyar irodalomtól
nem különálló jellegzetesség.
A kötetet a hétfõi bemutató
után kedvezményes áron meg
lehetett vásárolni, s mint meg-
tudtuk, egyelõre Váradon nem
forgalmazzák a könyvesboltok. 

Sz. M.

Ötödik alkalommal szervezi
meg az Eurofotoart Nemzetkö-
zi Szalont a nagyváradi Euro
Foto Art Egyesület. A fotómû-
vészeti seregszemlét Európa
napja (május 9.) alkalmából
tartják, így kizárólag a konti-
nensen készült képekkel lehe-
tett benevezni március 31-éig.
Profi és amatõr fotográfusok
egyaránt jelentkezhettek a vi-
lág minden részébõl. Német-
és olaszországi, ukrajnai, vala-
mint romániai fotómûvészek-
bõl álló szakmai zsûri bírálta el
az alkotásokat. A zsûri elnöke
Marcello Materassi firenzei fo-
tómûvész volt.

A pályázatra 1231 fotográfia
(színes és fekete-fehér egy-
aránt) érkezett be. Küldtek
munkákat szerte Európából,
valamint Amerikából és Ázsiá-
ból. A szalon anyagába 142 kép
került be az ítészek döntése
szerint. A Nemzetközi Fotómû-

vészeti Szövetség (FIAP)
aranyérmese lett Gabriel Tu-
dosescu (Románia), valamint
Trond M. Scaret (Norvégia);
ezüstérmes lett Bui Vy Van
(Vietnam) és Alena Zen (Uk-
rajna); bronzérmet kap Cãlin
Ruxandra Silvia (Románia), to-
vábbá Cristina Garzone
(Olaszország). A Romániai Fo-
tómûvészek Szövetségének
(AAFR) díjazottjai: az aranyér-
met Mann Judit (Magyaror-
szág) és Alexandra Fira (Ro-
mánia) nyerte el; ezüstérmes
lett Szergej Majorov (Oroszor-
szág) és Krzyszytof Browko
(Lengyelország); bronzérmet
kap Valentina Stan (Románia,
Nagyvárad), valamint Leif
Alveen (Dánia). Tizenketten
részesülnek FIAP dicséretben,
tizenketten pedig AAFR dicsé-
retben. A 24 dicséretbõl kilen-
cet romániai fotográfus (buka-
resti, brassói, gyergyószent-

miklósi és nagyváradi) kap.
A szalon képei között a nagy-

váradi Tavirózsa Fotóklub né-
hány tagjának az alkotása is
megtalálható, így például Vé-
nig László, Constantin Dan-
coglu, Gheorghe Petrila mun-
kája. A szintén váradi Gabriel
Bistriceanu pályamunkája di-
cséretben részesül.  

Az V. Eurofotoart Nemzet-
közi Szalont május 8-án nyitják
meg a bukaresti Európai Köz-
tér Galériában. A váradi ver-
nisszázst május 9-én, csü-
törtökön 11 órakor tartják
meg az Euro Foto Art Galériá-
ban. Az esemény egyúttal az
Európai Fotográfiai Fesztivál
nyitórendezvénye lesz. Kö-
szöntõbeszédet mond Tóth Ist-
ván fotómûvész, fesztiváligaz-
gató. Az alkotásokat méltatja
Ramona Novicov mûkritikus.
Az összejövetelen muzsikál a
Stadler klarinétzenekar.  

Versek, dalok,
bõrképek Debrecenbõl

A politika tönkretesz
A Köztársaság NagyváradonNemzetközi fotószalon 

Európa napjára

A festõmûvészetben kissé szokatlan felületre, megtisztított,
megfelelõen elõkészített, használt bõrre festi képeit akrillal a
debreceni Molnár Éva. Leginkább növénymotívumokat mintáz
meg, de tájképek is kikerülnek a keze alól. A „bõrképész” úgy-
mond festékbe mártja a hortobágyi és a sivatagos ausztráliai tá-
jat, pompáznak textúráin a színes virágok. 

Számos kiállítóhely után a nagyváradi Tibor Ernõ Galériában
lesznek láthatók a festményei, az alkotóról Erdei Sándor deb-
receni költõ, újságíró beszél május 15-én, szerdán 18 óra-
kor. A megnyitó után versösszeállítás hangzik el a költõ Gyö-
nyörködõ madár címû új kötetébõl; közremûködik Jõrös And-
rea kárpátaljai népdalénekes.

A székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház vendégszere-
pel Váradon május  közepén a
Köztársaság címû elõadással.
Szálinger Balázs drámája

2012-ben elnyerte a Színházi
Dramaturgok Céhe legjobb
magyar drámának járó díját.
Az elõadás rendezõje Telihay
Péter.

„Szálinger Balázs Köztársa-
ság címû drámája oly gazdag,
szerteágazó és bonyolult, hogy
bajban vagyok, ha valami oko-
sat, bölcset és szellemeset aka-
rok írni róla. Szerelem, bosz-
szú, ármány és politika rejlik
benne. A Köztársaság – címével
ellentétben – egy magánéleti
dráma, azt mutatja be, hogyan
hatol be a politika a minden-

napjainkba, hogyan mérgezi
meg a privát életünket. Nem
aktuálpolitikai mû, a politika lé-
nyegérõl szól, amely tönkre-
tesz bennünket – szerelmek,

barátságok mennek tönkre a
politika szorításában. Dráma –
a szó legnemesebb értelmében
–, ugyanakkor rendkívül szóra-
koztató. Sokat lehet nevetni raj-
ta, ahogy mi is nevetünk önma-
gunkon... gyakran”– fogalma-
zott Telihay Péter rendezõ.

A május 14-én, kedden 19
órakor kezdõdõ elõadásra je-
gyeket a színház pénztárában
lehet váltani keddtõl péntekig
11–13 és 17–19 óra között.
Jegyárak: 30 (központi páho-
lyok), 25 (oldalpáholyok), 20
(zsöllye) és 10 lej (erkély).

Szakkönyv az irodalomról

Láng Gusztáv, Boka László és Kordics Noémi, a rendezvény moderátora

Gheorghe Petrila Játszótér címû alkotása


