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Kalandozások a kultúra és a tudomány vilá-
gában címmel elõadássorozatot indított útjá-
ra júniusban az Országos Széchényi Könyv-
tár és a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány.
Június 8-án nagy sikerrel debütált a sorozat,
akkor Makovitzky József professzor Bauhaus
– magyar és európai mûvészettörténeti átte-
kintés címmel tartott elõadást. A nagyközön-
ségnek szóló ismeretterjesztõ sorozat õsszel
és télen folytatódik. 

Havonta egy elõadást tervezünk, változa-
tos témákban. 

Szeptember 20-án az egykori könyvtáros
kolléga, Kemény Zoltán nagyapjának, a ka-
landos életû Kemény János írónak a Kutya-
komédia címû könyvét ismerhették meg az
érdeklõdõk. 

„Kemény János nemcsak az õsök, hanem
saját munkássága, elbeszélései és regényei
jogán lett az erdélyi írótársadalom megbe-
csült és szeretett tagja. Költeményekkel
kezdte pályáját és ez a lelkület vált meghatá-
rozóvá egész életmûvében, sõt, talán magán-
életében is.” (Sas Péter)

Kemény János 1903-ban Pittsburgh-ben
született, de édesapja halála után, egyéves
korában édesanyja erdélyi rokonaihoz köl-
töztek. Erdõmérnöki tanulmányokat folyta-
tott, de miután nagy vagyont örökölt, külde-
tésének érezte a kultúra, az irodalom támo-
gatását. 1931-tõl a kolozsvári magyar szín-

ház igazgatója, 1941 és 1944 között a Ko-
lozsvári Nemzeti Színház prózai és operatár-
sulatának fõigazgatója volt. 1945 és 1952
között a marosvásárhelyi Székely Színház
egyik alapítója és dramaturgja. Több regé-
nye, elbeszélése és több száz színházi témá-
jú cikke jelent meg, Péter címû színdarabját
1944-ben mutatta be a budapesti Nemzeti
Színház. 1952 után azonban mészégetõ mun-
kásként kellett dolgoznia, késõbb a marosvá-
sárhelyi Színmûvészeti Fõiskola könyvtáro-
sa lett, és nyugdíjazásáig – 1968-ig – az Új
Élet címû lap színházi és mûvészeti rovatve-
zetõje volt. 

A Kutyakomédia, amely Kemény János
életmûsorozatának második kötete, egy fék-
telen mulatozás közben lelõtt kutya története
körül bonyolódik. Felnõtt mese arról, ho-
gyan válhat egy szerencsétlen baleset ko-
moly nemzetiségi ellentétté, hiszen a mulat-
ságos kezdet után az egy közösségben élõ
népek ellenségeskedésével, folytonos pártos-
kodással, hatalmi torzsalkodássokkal szem-
besülünk. A könyvet a sorozatszerkesztõ,
Sas Péter és Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész mutatta be. Közremûködött H. Szabó
Gyula, a „Helikon Kemény János” Alapít-
vány elnöke, Györffy Gergely hegedûmû-
vész, valamint Turek Belányi Zsuzsa színész. 

A sorozat október 6-án folytatódik, ekkor
Szerelem és küzdés nélkül mit ér a lét? cím-

mel Jankovics
Marcell Kossuth-
díjas, érdemes
mûvész, rajzfilm-
rendezõ, mûvelõ-
d é s t ö r t é n é s z ,
könyvillusztrátor
lesz a vendégünk,
aki Az ember 
tragédiája címû
rajzfilmjének pre-
mierje elõtt rész-
leteket vetít a
filmbõl, és mesél
szerelemrõl, küz-
désrõl, hazáról, az
emberrõl… ■
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