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Lapszámunk 1., 5-6., 8-9., 17. és 23. oldalalait Csillag István rajzaival 
illusztráltuk.

• Zsigmond Emesével beszélget 
László Noémi

• Balázs Imre József, Fekete Vince, 
Jánosi Andrea, Simon Réka 
Zsuzsanna és Szántai János a kortárs 
gyerekirodalomról

• Caius Dobrescu versei
• Papp Ágnes: A mindenség művészete
• A NAGY KILOMETRIK

MOLNÁR VILMOS 

H á r o m  k ic s i  in d iá n
Volt egyszer három kicsi indián. Név szerint: Csigacsatt, 

Csonkacsel és Csupáncsak. Ott éltek egy rezervációban, örökös rezig- 
nációban. Az ottani lakosság a páros napokon apatikus volt, a párat
lanokon meg fásult, mert a szürke hétköznapokon nem történt sem
mi érdekes. A színesebb ünnepnapokon sem. A tespedő monstrum, 
Dögunalom rátehénkedett a wigwamokra, és nyomta őket. A három 
kicsi indián felváltva tunyult, beosztással könnyebb. Ha egyik el
kezdte, a másik folytatta, a harmadik meg befejezte a henyélés lán
cát. Majd kezdték elölről.

Mégsem volt nyugodt életük. Már harcosokká lettek, de még sem
mi nevezeteset nem vittek végbe. Pedig egy harcosnak ezt muszáj. 
Úgy nézett ki, ha továbbra sem csinálnak semmi emlékezeteset, 
Tökike, a törzs varázslója átnevezi őket ilyenre: Tepe Lák, Této Va és 
Teten Tók. Kicsi indián harcosnak nagy szégyen ha Cs betűvel kez
dődő nevét T betűvel kezdődőre változtatják. Ha egy tagból álló név 
helyett két tagból álló nevet kap, az is.

Csigacsatt, Csonkacsel és Csupáncsak elindult hát világgá. ígérték, 
a törzs színe elé hozzák Cifra Cafrangú Kacskaringós Firlefrancot. 
Ez van akkora hőstett, hogy veretes, büszke nevüket megtarthas
sák. Senki nem tudta, mi fán terem Cifra Cafrangú Kacskaringós 
Firlefranc. Hát mindenki biztatta őket, hozzák csak el íziben. De meg
kötözve, kipeckelt szájjal, hogy ne tudjon karmolni, harapni.

S csak mentek, csak mentek, míg elérkeztek Rémes-országba. Ott 
mindenféle afférjaik támadtak Durrogánnyal, a borzalmassal, Maga
bajával, a magányos szörnnyel, továbbá Ündormánnyal, Bű Csemer 
Állattal, s még az ország királyával, Takonytermészetű Tádéval is.

S akkor mentek tovább, s csak mentek, csak mentek, míg elérkez
tek Félresikerült-országba. Ott különféle incidenseik adódtak a helyi 
lakossággal. Az incidensek után a helyi lakosság közül kezelésre szo
rult: Csula és Csálé, Tongyó és Nyepa, Lütyű és Lugyú.

S akkor mentek tovább, s csak mentek, csak mentek, míg el
érkeztek Furcsa-országba. Ott különös dolgok estek meg velük. 
Tanúsíthatják az ottani polgárok, úgymint: Szipák és Tuta, Fürmöty 
és Burrancs, Potyorka és Sikóta, Szüszküpű és Sutyurú, Tubula és 
Dudádé, Ogodár és Prepatics, valamint özvegy Szabó Gáspárné.

S így. S akkor a három kicsi indián hazafelé vette az irányt, mert 
már jó sok idő telt el. Mikor hazaértek, volt nagy vigasság, hátba ve- 
regetés. A három kicsi indián leült a tábortűz mellé, s három nap, há
rom éjjel mesélte a velük megesetteket. Az egyik elkezdte, a másik 
folytatta, a harmadik meg befejezte. így született a bevezetés, tár
gyalás és befejezés. A törzs tagjai lelkesen hallgatták a történeteket. 
Dögunalom feltápászkodott a településről és odébbállt.

Csak Tökike, a törzs varázslója próbált akadékoskodni, hogy nem 
látja Cifra Cafrangú Kacskaringós Firlefrancot, nem teljesítették, 
amit vállaltak. Te süket Tökike, mondta neki a három kicsi indián, 
hát mi a túrót mesélünk mi itt három napja, három éjszakája, ha nem 
pont azt?! Lett erre nagy éljenzés, üdvrivalgás, hangzavar. A szemek
ről lehullt a hályog, mindenki rájött, hogy ami három nap, három éj
jel egyfolytában olyan szórakoztatóan mászik a fülükbe, az nem más, 
mint Cifra Cafrangú Kacskaringós Firlefranc. Attól arrafelé okés 
volt minden, a rezervációban többé senki nem lett apatikus és fásult, 
rezignált is csak egy vagy kettő.

Itt a vége, még mi kéne, nyáron nagy hó lesz, kámpec dolóresz.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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Interjú Zsigmond Emesével, a Napsugár 
és a Szivárvány főszerkesztőjével

Szerencsés kincskeresők
-  Zsigmond Emese, a rendszerváltás óta 

a kolozsvári Napsugár es Szivárvány gyerek
irodalmi lapok szerkesztője, 1992 óta főszer
kesztője, pályafutása során, a gyakori nehéz
ségek ellenére, tapodtat sem engedett abból a 
goethei elvből, hogy a gyereknek nem azt kell 
adni, amit kér, hanem azt, amit kérnie kelle
ne. Hogyan látja a főszerkesztő asszony az er
délyi magyar gyerekek ízlésének alakulását a 
harmadik évezred második évtizedében?

-  A gyermek ízlése a harmadik évez
red második évtizedében épp úgy a fel
nőtt világ ízlésének tükre, mint tíz vagy 
tízezer évvel ezelőtt. Az égből jött, föld
re pottyant kis vándor szárnya még ki-ki- 
bukkan az ingecske alól, odaátról hozott 
tudása, emlékei még fel-felcsillannak te
kintetében, furcsa kérdéseiben, rajzaiban 
(Rhoda Kellogg ősképeknek nevezi azokat 
az alapformákat, amelyek a világ minden 
táján, minden kisgyermek rajzában szinte 
azonos módon jelennek meg). Ám a felnőt
tek előbb vagy utóbb „embert faragnak” az 
ezer-ágú, ezer-tövű, csodás, égből-jött, föld- 
re-pottyant, szárnyas-meztelen (Latinovits) 
égi vendégből: minden társadalom, kőkor
szaki és posztmodern egyaránt, a maga ké
pére formálja sarjait, akár pusztán a példa 
erejével, akár módszeres-intézményesen. A 
gyermekfaragás eszközei, tempója, mély
sége, kíméletessége koronként változik, de 
célja és végeredménye ugyanaz.

Milyenek hát „ezek a mai gyerekek”? 
Amilyenné engedtük válni őket. Őszinte és 
cseppet sem hízelgő tükreink, akkor is, ha 
utánoznak, akkor is, ha megtagadnak ben
nünket. Inkább azt kell tehát kérdeznünk: 
vajon milyennek mutat bennünket, mai fel
nőtteket a gyermekek ízlése?

Van biztató és kétségbeejtő oldala is a 
képnek, a baj csak az, hogy a mérleg egyre 
inkább a lesújtó oldalra billen. Testi, szelle
mi és lelki táplálékainkban egyaránt több 
a mérgező, mint az egészséges, több az ol
csó, mint az értékes, több a középszerű, 
mint az igényes.

Hiszen ez mindig így volt, mondhat
ja bárki: a tömeg és a minőség ritkán jár 
együtt. Csakhogy ma az emberi, a művé
szi minőség hangját minden eddigi kornál 
bántóbban túlharsogja, elnyomja, megfojtja 
a tömegízlés, mert olcsó portékáit nem né

hány vásári ponyván kínálják, hanem vil
lámgyors és a világot átlépő hordozók ülte
tik be szembe-fülbe-agyba-főbe. Már-már 
kivédhetetlenül. A rajzfilm, a számítógépes 
játék, a csoki, a kóla tudományosan adagolt 
cukor-, ígéret- és hízelgés-mennyiséggel iz
gatja, ámítja, kábítja el és teszi függővé a 
gyermeket. Saját fejétől újra és újra ezeket 
kéri, hiszen könnyűek és kellemesek. Ezzel 
szemben „magvas”, építő testi, szellemi ét
keink első látásra egyáltalán nem kecseg
tetőek, ráadásul megemésztésük-megérté- 
sük munkával, áldozattal jár. Ami szép, az 
nehéz.

A családok zömében sajnos a szülőktől 
sem lát jobb példát a gyermek. Ahol a szü
lők nem igényes kultúraőrzők, -fogyasztók, 
a gyerek lelkét, szellemét csak az óvoda, 
az iskola emeli föl, hogy bele ne nehezüljön 
a sárba (József Attila). No meg a minőségi 
gyermekirodalom és grafika, könyvbe, jófé
le folyóiratba szedve-kötve.

Kipárnázott korunkban talán túl szigo
rúnak tűnhet a Napsugár által vallott, vál
lalt goethei elv. Hogy merjük nem azt adni 
a gyermeknek, amit kér, követel, paran
csol?! Kényeztesd magadat és gyermekedet 
-  biztat a reklám. Ne vonj meg semmit tőle, 
legalább neki legyen meg mindene -  diktál
ja a szülő majomszeretete vagy rossz lelki
ismerete. Hagyd lazán, ne korlátozd a joga
it -  engedi szabadjára a modern nevelés.

A mi két gyermeklapunk szakadatlanul 
játszik, mesél, de arról sem mond le, hogy 
jó szóval oktassa a kisgyermeket (J. A.). A 
magazin-világban, árral szemben hajóz
va is harmincezer gyermek választ min
ket. Bizakodóbb pillanatainkban szentül 
hisszük, hogy a Napsugár és a Szivárvány 
szellemi műhely, amely ösztönzi az érték- 
teremtést és formálja az erdélyi magyar 
gyermekek ízlését.

-  Gyerekekkel foglalkozni sokszor hálás 
dolog, ami azonban jelentős felelősséggel 
is jár. A rendszerváltás óta elmúlt huszon
öt évben sikerült fent tartani a napsugaras- 
szivárványos zászlót. Ez, tudjuk, nem csak 
az íróasztalnál végzett szerkesztői munka 
eredménye. A gyereklapok köré épülő tevé
kenységkör igazi hadvezéreként elárulná ol
vasóinknak a szerteágazó népszerűsítő had
műveletek néhány titkát?

-  Hadvezér? Inkább napszámos, néha gá
lyarab vagyok. Főszerkesztő és takarítónő, 
rendezvényszervező és királyi mesemon
dó. Maroknyi a csapatunk. A szerkesztést 
mindössze két, a terjesztést, adminisztráci
ót négy fő végzi. Müller Kati képszerkesz
tő meg én tervezzük, szerkesztjük, szedjük, 
tördeljük, javítjuk két gyermeklapunkat, 
vakációs kiadványainkat, műsorfüzetein
ket és Aapsiígvár-könyveinket is. Hosszú tá
vú haditervet dolgozunk ki, a tíz hónapra 
tíz témát választunk, és minél több külső 
munkatársunkat, írókat, költőket, grafi
kusokat igyekszünk megnyerni egy-egy té
mához. Két kolléganőnk végzi a teljes gaz
dasági ügyvitelt, két férfiú munkatársunk 
pedig a lapterjesztést. Évente több tucat 
pályázatot írunk, havonta több száz levelet 
kapunk, mind egy szálig elolvassuk őket, 
sokra válaszolunk, még többet beszerkesz
tünk a következő lapszámba.

Az imént felsorolt kiadványainkat rész
ben a hiány, részben a bőség szülte. Két 
gyermeklapunk a tanév tíz hónapjában kí
nál olvasnivalót, de a szünidőben több idő 
van olvasni, szükség volt hát egy vidám, 
vakációs kiadványra. így született meg a 
téli és a nyári Napsi. Minden osztály a di
ákszínjátszás egy-egy kis műhelye, a taní
tóknak szükségük van friss, tartalmas mű
soranyagra, hát évente egy műsorfüzetet 
is kiadunk. Sokféle játékunk, versenyünk, 
pályázatunk győzteseit saját kiadványa
inkkal szoktuk díjazni, ezért évente egy se
reg mese-, játék-, kézimunka-, illetve isme
retterjesztő füzetet is meg kell jelentetünk.

Ez volt a hiány. Ami pedig a bőséget illeti, 
a Napsugár 59, a Szivárvány 35 évfolyamá
ban oly sok értékes mese-, vers-, grafika-, 
ismeretterjesztő sorozat jelent meg, hogy 
akár évente kiadhatnánk egy-egy gyűjte
ményes kötetet belőlük. A múlandó termé
szetű folyóirat törekvése ez, hogy értékeit 
az idővel jobban dacoló könyvekbe mentse. 
22 év már történelem, igaz? Ekkora hagyo
mánnyal büszkélkedik két rendezvényünk, 
a Napsugár-tábor és a pedagógusok mód

Zsigmond Emese
Szentkeresztbányán született 1955. június 1-én. Középiskoláit a marosvásárhelyi 

Unirea Líceumban végezte 1974-ben, majd a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett egyetemi diplomát magyar-francia szakon, 1978-ban. 1989-ig magyart 
tanított a kolozsvári 5. sz. Általános Iskolában, azóta a Napsugár című gyermek
lap szerkesztője, 1992-től annak melléklapjával, a Szivárvány című kiadvánnyal 
együtt főszerkesztője. Meghatározó szerepe van abban, hogy az általa vezetett lap 
az 1990-es évektől, döntő módon megváltozott körülmények között is, megőriz
te vonzását az egymást váltó gyermeknemzedékek felé, s hogy melléje új mun
katársi gárdát is tudott toborozni. Szerkesztésében jelent meg a Napsugár több 
különkiadványa. Több kötetet szerkesztett a székelyudvarhelyi Ablak, a kolozsvári 
Stúdium és Tinivár, a nagyváradi Literátor Kiadó számára.
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szertani napjai, amelyeknek eddig összesen 
1500 gyermek és közel ezer pedagógus volt 
a vendége. A felnőtteknek szóló újságoknak 
is fontos, de egy gyermeklap számára lét
kérdés, hogy minél gyakrabban találkozzon 
olvasóival. Az íróasztal mögül nem lehet ki
találni, mitől izeg-mozog és mitől csitul el a 
gyermekfigyelem. Mindkét rendezvényünk 
kiváló alkalom arra, hogy közvetlenül, il
letve az óvónők, tanítók tapasztalatai ré
vén megtörténjen a visszacsatolás: megtud
juk, mit várnak tőlünk, mit értenek meg 
belőlünk a kis olvasók. Tükörbe nézünk, 
hogy kijavíthassuk hibáinkat, de minden 
találkozás arra is alkalmat kínál, hogy ér
veljünk értékeink mellett.

Izgalmas találkozást jelent mind az olva
sókkal, mind a tanítókkal a sokféle kisis
kolás verseny, amelyeket részben magunk 
szervezünk, részben szakmai vélemény
nyel, zsűrizéssel, illetve értékes díjakkal 
támogatunk. Szívünkhöz, profilunkhoz 
legközelebb az Anyanyelvápolók Erdélyi 
Szövetségével közösen szervezett Körösi 
Csorna Sándor Anyanyelvi Vetélkedő és 
a Kriza János Mesemondóverseny áll, de 
nem restelljük saját „találmányunkat”, a 
Napsugár Öttusa Bajnokságot sem, amely 
természetesen nem úszást, lovaglást, ví
vást, célba lövést jelent, hanem ötféle gyer
meksportban való megmérettetést, vidám 
csapatjátékot. Lényege a mozgás, az össze
fogás, az akaraterő. Míg ugrál a gyermek, 
nem harsog a tévé, alszik a számítógép és 
kuksol az okostelefon.

-  A Napsugár gyereklap a diktatúra ide
jén számos jelentős írónk, költőnk számára 
afféle politikától jórészt mentes, élhető me
nedéket nyújtott, emellett a lap szerzői gár
dája is a kor jeles alkotóinak köréből került 
ki. Mi a helyzet ma?

-  Ma is „a kor jeles alkotói” a munkatár
saink. A Napsugárban közölni rangot je
lent, és fordítva, a lapjainkon megjelenő 
nagy nevek adják meg a Napsugár rang
ját, vonzzák az új alkotókat és az igényes 
olvasókat (szülőket, nevelőket). A Napsugár 
az ’56-os magyar szabadságharc által kis
sé megingatott diktatúra kegyes gesztusa
ként 1957 januárjában látott napvilágot. A 
hatalom szócsövének szánták, ám az ala
pítók elhivatottságának, bátorságának kö
szönhetően 3-4 oldalnyi politikai dicshim
nuszt leszámítva a lap az első perctől a 
legmagasabb minőségű szellemi energiával 
telt meg, a legjobb erdélyi alkotók sereglet
tek köré, és olyan gyermeklappá vált, ame
lyiknek a kommunizmus letűnte után sem 
kellett megtagadnia múltját, nevét, szer
kesztői céljait.

1989 előtt a szerkesztőség anyagi és 
terjesztési gondok, sőt vetélytársak nél
kül, a mostaninál jóval népesebb belső 
és külső munkatársi csapattal dolgozott. 
Dúskáltak is a kéziratban, grafikában. 
Friss, a Napsugárnak íródó irodalmi anyag 
szempontjából ez volt a fénykor, amelyet vi
szont némileg beárnyékolt a hatalmi cenzú
ra, a kötelező politikai propaganda. ’89 óta 
mindez épp fordítva van: cenzúra nincs, he
lyette ránk telepedett ezer anyagi, terjesz
tési gond, apad a példányszámunk, mert 
vészesen fogy erdélyi magyar közössé
günk, megtelt a piac gyerekcsábító maga

zinnal, néhány éve pedig a nyomtatott saj
tó, a könyv térvesztését szemléli döbbenten 
az, akit ez egyáltalán érdekel. A kisgye
rek hamarább tanul meg érintőképernyőt 
lapozni, mint könyvet. Új időknek új adat
hordozói -  rikkantaná Adyval korunk fia, 
ha megjegyzett volna egyetlen sort is a ma
gyar irodalomból.

Új időknek új gondjaival küzd a 
Napsugár, de örömmel jelenthetem, hogy a 
90-es évek kéziratínségének legalább vé
ge van. A közlésszabadság első évtizedé
ben ugyanis íróink, költőink mintha csakis 
a felnőtt olvasókra vetették volna vigyázó 
szemüket, alig született színvonalas gyer
mekirodalom. Ám szerencsére vége a hét 
szűk esztendőnek.

Szerkesztőként csak hálával sorolhatom 
azokat a régi és új szerzőinket, akik komo
lyan vették-veszik a gyermekolvasót: nem 
gügyögnek, nem okítanak, és nem helyezik 
megalázóan alacsonyra a mércét. A nagy öre
gek, Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Bálint 
Tibor, Bajor Andor, Lászlóffy Aladár, Méhes 
György, Veress Zoltán, Jánky Béla örökébe 
lépve azóta kötetben is napvilágot látott, igaz 
irodalmat közölt, illetve közöl gyermeklapja
inkban (névsor szerint, hogy sértődés ne es
sék) Balázs Imre József, Bertóti Johanna, 
Cseh Katalin, Demény Péter, Egyed Emese, 
Gergely Edó, Jancsik Pál, Kiss Lehel, 
Kovács András Ferenc, László Noémi, Markó 
Béla, Máté Angi, Máté-Wátzek Orsolya, 
Nagyálmos Ildikó, P. Buzogány Árpád, Sikó- 
Barabási Eszter, Simon Réka Zsuzsanna, 
Szántai János, Szőcs Margit, Tóth Ágnes, 
Zágoni Balázs. Talán némelyikükről nem is 
hallott a kedves olvasó, de majd hall. A mai 
nagyok mindenike a Napsugárban kezdte 
gyermekírói pályáját. A magyarországi szer
zők közül Lackfí János, Döbrentey Ildikó, 
Döme Zsuzsa, Balázs Tibor, Balajthy Ferenc,
T. Ágoston László közöl rendszeresen lapja
inkban.

-  Összehasonlítható-e az irodalmi, illet
ve a grafikai tartalom minősége, egymáshoz 
mérhetők-e az említett tartalmak előteremté
sének, szerkesztésének nehézségei?

-  Egyik jobb, mint a másik. Elfogultság 
nélkül mondhatom -  és ez a legnyomósabb 
érvünk a versenytársakkal szemben 
hogy minden lapszámunk egy-egy kis iro
dalmi, grafikai remek. A maradandó érté
kű versekhez, mesékhez művészi illusztrá
ciót készítenek grafikus munkatársaink, 
akik -  a szerzőkhöz hasonlóan — a lap indu
lásától máig a legnevesebb erdélyi alkotók 
közül kerültek ki. Anyaországi grafikusok 
is kopogtatnak be szerkesztőségünkbe, de 
addig, amíg az erdélyieknek sem jut min
den lapszámban munka, őket sajnos el kell 
utasítanunk.

Ebben a művészeti ágban is szerencsés 
kincskeresők vagyunk, akárcsak az iro
dalomban: az elmúlt ötven év és napja
ink legismertebb erdélyi gyermekkönyv-il- 
lusztrátorai mind-mind a Napsugárban és 
a Szivárványban mutatkoztak be. A hős
korszakban Árkossy István, Bene József, 
Cseh Gusztáv, Deák Ferenc, idősebb és if
jabb Feszt László, Fodor Éva, Rusz Lívia, 
később Venczel János, Kopacz Mária, Sipos 
László, Székely Géza kitűnő grafikái ha
tározták meg gyermeklapjaink arculatát.

Soó Zöld Margit és Unipan Helga a kez
detektől napjainkig rajzol nekünk, és alig 
győzzük sorolni kitűnő grafikusaink újabb 
nemzedékeit: Bak Sárát, Csillag Istvánt, 
Fazakas Csillát, Forró Ágnest, Guba- 
Kerekes Zsuzsát, Jánosi Andreát, Keszeg 
Ágnest, Kovács Katalint, Kürti Andreát, 
Mezey Ildikót, Moldován Máriát, Molnár 
Krisztinát, Müller Katit, Orosz Annabellát, 
Szabó Zelmirát, Szilágyi Tosa Katalint, 
Tomos Tündét.

-  Évtizeddel ezelőtt volt egy olyan nézet, 
hogy nálunk a gyerekirodalom kiment divat
ból. Meglátása szerint ez ma is érvényes?

-  Nem nézet volt, hanem valóság. 
Magam is megszenvedtem. Az okát legtö
mörebben, szebben Nagy Gáspár summáz
ta: Mikor nem lehetett, akkor énekeltek. S 
hallgatnak, mikor lehet... Gondból jön elő a 
vers. Rendetlenségből. És rendet teremt.

A kilencvenes években lehetett, szaba
dott — és a gyermekeknek alig született 
ének. Talán rövid ideig hittük, hogy eltűn
tek gondjaink, rend van kint és bent. De 
lám, nő a káosz, és ismét terem a vers.

A szerkesztő a szépség koldusa -  kérem 
József Attilától kölcsön a metaforát. Folyton 
kérünk, de nemcsak a szerzőktől, az iro
dalmi közhangulattól is függ, hogy Jóked- 
vűek-e” az adakozók. Most épp jó évek jár
nak a gyermekirodalomban, hál’ Istennek. 
Csak ki ne fogyjunk az olvasókból.

-  Ha magyar gyerekirodalomról beszé
lünk is, tudatosítanunk kell azt, hogy az 
Erdélyben élőknek még a jelenkori globális 
és digitális lehetőségek ellenére sincs feltét
lenül az anyaországiakkal egyenlő esélyük 
akkor, amikor gyerekeiknek könyvet válasz
tanak. Különböző-e az erdélyi gyermek iro
dalmi ízlése, tájékozottsága, fantáziája, be
állítottsága? Van tétje annak, hogy erről 
beszéljünk?

-  Nem lesz valami menő, amit most mon
dok, de az már úgyis kiderült a korábbiak
ból, hogy nem vagyok megfelelő mérték
ben globalizált polgár, hát vállalom. Az 
Erdélyben élőknek az a szerencséjük, hogy 
minden buszos és virtuális pesti kirucca
nás ellenére sincs az anyaországiakkal 
egyenlő esélyük akkor, amikor gyerekeik
nek könyvet választanak. így talán később 
szivárog be esti meséjükbe a cinizmus, a 
gyökértelenség és hitetlenség, az önzés, a 
nyomorulttá sorvasztott magyar nyelv. A 
többi kórt, a képi és irodalmi giccset, a szí
nek és szöveg ordító butaságát azért nem 
sorolom, mert attól már a mi könyvesbolt
jaink polca is roskadozik. Van belőle import 
és hazai termés egyaránt. Persze azt fáj
lalom, hogy nem minden jó magyarországi 
gyermekkönyvet sikerül fellelnünk a hazai 
kereskedőknél.

Szerencsésebbnek tartom az erdélyi 
gyermekeket azért is, mert anyaországi 
társaiknál pár száz kilométerrel és néhány 
évtizednyi lemaradással hagyományőr- 
zőbb, természetközelibb, egészségesebb kö
zösségben ébrednek a világra, szüleik, ne
velőik napi néhány perccel többet figyelnek 
rájuk, — és van Napsugaruk, Szivárványuk.

LÁSZLÓ NOÉMI
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A kortárs gyerekirodalom titkai
Folyóiratunk arra volt kíváncsi, hogyan látják az erdélyi magyar írók- 

költők, illusztrátorok a mai gyerekirodalom helyzetét. Ezért megkértük 
Szántai János írót, Simon Réka Zsuzsanna meseírót, Jánosi Andrea képző
művészt, illusztrátort, Fekete Vince költőt, a Székelyföld szerkesztőjét, vala
mint Balázs Imre József költőt, a Korunk szerkesztőjét, reflektáljanak rövi
den alábbi kérdéseinkre.

1. A nemzetközi és magyar gyerekirodalom mennyire igazodik az elmúlt évtizedek 
kommunikációs változásaihoz, megváltozott-e a gyerekirodalom nyelvezete, tematiká
ja, illusztrációi a technikai változásoknak köszönhetőén, azaz milyen ma a jó gyerekiro
dalom?

2. Van-e határ, s ha van, mennyire ingatag gyerek- és felnőttirodalom között? 
Mennyire áthallásos a mai gyerekirodalom?

3. Milyen a mai gyerekolvasó, van-e lehetőség találkozókra, ahonnan meg lehetne 
tudni, mit szeretnek ma a gyerekek olvasni? Hogyan lehet a képernyő uralmával ver
senyre kelni, mi kell ahhoz, hogy a nagyobbacska gyereket a könyvhöz csábítsuk?

íme a válaszok:

S zántai János

1. Véleményem szerint tökéletesen. Is. 
Meg kevésbé tökéletesen. Is. Meg egyál
talán nem. De vegyük sorra. Tökéletesen 
alkalmazkodik a kor digitális-mobil- 
képzuhatagos kontextusához a tren- 
di gyerekirodalom. Ha valaki szélesebb 
közönségrétegekhez akar elérni, nem 
hagyhatja figyelmen kívül a fent emlí
tett kontextust. Példa erre számos mai 
orosz gyerekirodalmi mű (pl. Natalija 
Kuznyecova: A kalózláda esete). Csak úgy 
ömlenek belőlük a (nyilván „nyugatos”) 
márkanevek, brandek, hi-tech szimbólu
mok. De az a helyzet is gyakran előfor
dul, hogy az irodalom egyenesen beépül 
a kontextusba. Kapásból egy példa: a 
TumbleBooks internetes oldal. Van itt 
minden, az 50 szavas szókincsű mesketé- 
től a klasszikus gyerek- és ifjúsági irodal
mi opuszokig. Mármint ott, az oldalon. És 
mozog, és hangzik, és betűz. Elképesztő.

A kevésbé tökéletesen alkalmazkodó 
gyerekirodalom talán az, amelyik mö

gött ott van a szerző, aki megtanult ír
ni, meg tehetsége is van hozzá, és tuda
tosan használja a kontextust, valamire. 
Akármire. Jó példa ennek Lackfi János 
és Vörös István Apám kakasa című, 
„klasszikusok hi-techre hanszerelve” 
könyve.

Aztán ott van az a gyerekirodalom, 
ami támogatott, és jó, és a régi „reflexek
re” hagyatkozik. Sok itt a példa, nem so
rolom. De egyik fajta gyerekirodalommal 
sincs baj lényegében, ha át tudja vinni az 
információt, illetve nem nézi hülyének az 
olvasót csak azért, mert gyerek.

2. Nincs határ, minek is kellene. Két 
fontos dolog van. Az egyik: tudd átvinni 
az információt az olvasónak. Ha ez megy, 
Spinoza Etikáját is eladhatod. Miért ne? 
Mondom, a gyerek nem hülye. Csak más 
kódokkal dolgozik. A szerző a hülye, ha 
ezt nem veszi figyelembe. Időnként szé
lesen vigyorgok, amikor látom, egyes al
kotók miként erőlködnek, hogy elmond
janak valamit, ami szerintük irtó jó, de 
nem megy át, mert az illető alkotók kép
telenek a befogadó nyelvén beszélni. Az

ilyenek inkább ne írjanak gyerekirodal
mat. Tényleg. Vagy tanuljanak meg gye
rekül. A másik fontos és egyben kerülen
dő dolog a gügyögés. Ne gügyögj, attól 
nem leszel érthetőbb.

3. Nyitott, amilyen mindig is volt. 
Hogy el kell csábítani a tévé elől, moni
tor elől? Hát, el kell. Azt hiszem, csak ak
kor nem lehet, ha a csábító nem igazán 
akarja. A gyerek kíváncsi lény. Ha a csa
li ott van a horgon, előbb-utóbb rácsap. 
Nem olyan ördöngös dolog ez. Úgy érzem, 
a kényelmes csábító mentsvára az a szö
veg, hogy a gyerek lóg a monitoron, és 
nem lehet levakarni róla. Nekem eddig 
minden alkalommal sikerült, amikor iga
zán akartam. És nem vagyok se Gandalf, 
se Grimm testvér, se Weöres Sándor. Az 
tény, hogy a „nesze, fiam, itt egy könyv, 
állati jó, neked való, olvasd el”-módszer 
nem működik. Akkor talán még műkö
dött, amikor a könyvön kívül csak az esti 
híradót bámulhatta a gyerek, a hosszan 
tartó tapsokkal. Most már, a l l  mesecsa
torna és nyolcvanezer tematikus inter
netes oldal mellett kicsit több kell. Részt 
venni, partnerként, a szöveg örömében. 
Hát, ez nem mindig megy. De nem is baj. 
Csinálni kell, nem beszélni róla.

Sim on R éka Z suzsanna

1. Azok a gyermekirodalmi alkotások 
alapján, amiket olvastam és ismerek a 
magyar, spanyol, katalán palettáról, azt 
tudom mondani, hogy folyamatosan vál
tozik a nyelvezet, a tematika, a képi vi
lág. Természetesen az arányok külön
böznek. Míg a spanyolok évtizedek óta 
bátran nyúlnak mindenféle tabutémá
hoz, addig a magyar piacon ezek a tí
pusú könyvek az utóbbi években kezde
nek csak teret kapni. Nem szeretem az 
olyan összehasonlításokat, ami különbö
ző országok gyermekkönyvkiadását cé
lozza, inkább azt szoktam figyelni, mi 
hogyan működik a magyar, a spanyol, a 
katalán gyermekkönyvpiacon. A spanyol 
gyermekkönyvkiadás múltjának, több- 
nyelvűségének (pl. a galíciai Kalandraka 
Kiadó könyveit több nyelven is meg le
het vásárolni) is betudható, hogy sokat 
kísérleteznek, nem riadnak vissza az új
tól, a még ki nem próbálttól. Merész, né
hol meghökkentő, változatos forma- és 
színvilágú, tematikájú (pl. a bevándor
ló gyerekek küzdelmei, a családon be
lüli erőszak, iskolai kirekesztés, halál, 
alkoholista szülők, sérült gyermekek 
mindennapjai, a gyermekbántalmazás, 
szolidaritás, egymás elfogadása, nyelvi, 
kulturális sokszínűség, önbecsülés, ét
kezési zavarok: pl. anorexia stb.) gyer
mekkönyveket jelentetnek meg. Nagy 
hangsúlyt fektetnek olyan képeskönyvek 
kiadására, amiket nem zárnak korhatá
rok közé (pl. az Edelvives kiadó). A ma
gyar gyermekkönyvpalettán alig talál
hatók képeskönyvek: a kevés szöveg, sok 
kép alapú alkotások. A magyar olvasókö
zönség számára a megszokott, sokszöve-
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ges mesekönyvek az értékesebbek, eze
ket keresik, ezek eladhatóbbak a piacon. 
Hogy milyen ma a jó gyermekirodalom? 
Én mindig gyermekkönyvekben gondol
kodom, ezért az foglalkoztat, milyen a jó 
gyermekkönyv. Egy gyermekkönyv sosem 
akar didaktikus lenni, nem akar kioktat
ni, nem tekinti tudatlannak a gyermeket, 
jó sok humorral fűszerezett, izgalmas, 
szókincset fejleszt, de nem bonyolít, gye
rekeket érintő' témákhoz nyúl, a nyelveze
te is a mai kor gyermekét célozza, elgon
dolkodtat, kérdéseket fogalmaztat meg, 
és felnőttként is élvezhető, letehetetlen. 
Számomra a szöveg és illusztráció egysé
ge is nagyon fontos. Minőségi képi világ 
nélkül el sem tudok képzelni egy jó gye
rekkönyvet.

2 . Azt gondolom, minden attól függ, ki 
hogyan értelmezi a gyermekirodalom fo
galmát, hova helyezi magát a gyermek- 
irodalmat. Sokszor találkozunk azzal a 
felfogással, miszerint a gyermekirodalom 
értékeiben a felnőtt irodalom után kul
log, másodlagos szerep jut neki, kevésbé 
fontos, mint a felnőtt irodalom. Nem kap 
figyelmet, kiszorul innen-onnan, nem ve
szik komolyan.

3. Minden gyerekirodalmi alkotó örül 
annak, ha minél több gyerekhez eljut
hat, ha közvetlen kapcsolatba kerülhet 
a gyerekekkel, követheti, hogyan fogad
ják a műveit, mi az, ami érdekli a gyere
keket, mi az, ami nem. Ezeknek az író
olvasó találkozóknak a megszervezése,

lebonyolítása akkor tud zökkenőmen
tesen történni, ha a gyermekkönyvki
adók, iskolák, pedagógusok, írók együtt 
tudnak működni, ha a gyermekirodal
mi alkotások szerzői minél több lehető
séget kapnak arra, hogy a gyerekekkel 
találkozhassanak óvodákban, iskolák
ban, könyvtárakban, könyvesboltokban, 
könyvvásárokon stb. Spanyolországban 
a gyermek- és ifjúsági könyvkiadók szá
mára elengedhetetlenül fontos, hogy a 
szerzőiket és műveiket megismertessék, 
hogy könyvesboltokba, vásárokba, könyv
tárakba, óvodákba, iskolákba is eljusson 
az író, illusztrátor. Az alkotóknak így le
hetőségük nyílik arra, hogy az ország 
több településére is eljuthassanak, leg
újabb alkotásaikat megismertessék az ol
vasóközönséggel. A gyermekkönyvkiadók 
rendszeresen hirdetik irodalmi pályá
zataikat, és ezek a pályázatok másképp 
működnek, mint az otthoniak, akár meg
szervezésüket, lebonyolításukat, akár a 
díjazást illetően. Igaz, magyar nyelvte
rületen az Aranyvackoron kívül szinte 
nincs is gyermekirodaimat célzó pályá
zati lehetőség. Hiszem, ha egy gyerek
nek legapróbb korától kezdve olvasnak, 
mesélnek, és azt látja otthon, hogy a szü
lei olvasnak, ő is olvasni fog. Ha az óvo
dákban, iskolákban a kortárs gyermek- 
irodalom nagyobb hangsúlyt kaphatna, 
és a gyerekek olyan művekkel ismerked
hetnének meg, amelyek tematikájukban 
a mai kor gyermekéhez szólnak, azokkal

a gondokkal, problémákkal foglalkoznak, 
amelyek a 21 . századi gyermekeket fog
lalkoztatják, és nem kellene csak a köte
lező klasszikus irodalmat bújniuk, akkor 
könnyebb lenne olvasásra csábítani őket.

Jánosi Andrea
1. Bizonyos értelemben ókornak számít 

egy olyan kor, ami a számítógép, a grafi
kus programok és egyáltalán a digitális 
technológiának teljes hiányában állított 
elő színes könyvet, mégis mindannyiunk 
polcán ott volt a Gőgös Gúnár Gedeon, a 
Mosó Masa mosodája, az Öreg néne őzi
kéje, a Csipike vagy a Cini Cini Muzsika, 
hogy olyat is említsek, ami a kevésbé szí
nes, vagy a Frakk a macskák réme, ami a 
rajzfilmmel egyidős, de remek példa ar
ra, hogy a jó illusztráció kortalan és mint 
ilyet, minden kommunikációs csator
na és minden technológia reprodukál és 
— reméljük — reprodukálni fog. Ha már a 
színességet említettem, persze, hogy ma 
egy polcnyi gyerekkönyv egy sokkal szí
nesebb összképet rajzol egy szoba falára 
vagy szőnyegére, mint ez hajdanán volt. 
Fényes papír, lekerekített keménytáb
la, formalakkozott borító, el egészen a si
mogató könyv-kreációkig, de maradjunk 
az „egyenes vonalú” könyveknél, és la
pozzunk bele mondjuk abba a sorozatba, 
ami évek óta minden magyarországi bolt 
eladási listájának élén szerepel, és min
den közönségszavazat alapú versenyen 
tarol, ontja az újabbnál újabb darabokat, 
mi több, kifestőkönyvek hadával áraszt
ja el a piacot. (Bogyó és Babócáékról van 
szó, nem tudom, illik-e leírni, vagy meg
lincselnek a kismamák...) Igénytelen, 
fantáziátlan számítógépes tucatgrafika, 
és cseppet sem menti fel ez alól az a né
zet, miszerint a legkisebb korosztály két
soros olvasmányigényéhez ennyi elég is. 
Réber László, Bálint Endre vagy Várnai 
György ugyanazt a fekete vonalat húzták 
a fehér papíron, de akár digitális rajztáb
lán is dolgozhattak volna, ha akkoriban 
ez lett volna a bevett eljárás, grafikai mi- 
nimalizmusuk átütő volt és felejthetet
lenné tette még a gyengébb verseket is. 
S ha már minimalizmus, mai példa igé
nyes grafikára jó irodalommal ötvözve: 
a Méhes György Vidám családregényei
nek újrakiadása a Cerkabellától Bányai 
István (digitális) grafikáival.

2. Ingatagságának két oka (is) van: 
egyrészt ma az azonos korú gyerekek 
érettségi foka szélesebb skálán mozog, 
részben az iskolák különbözősége mi
att, részben az információáramlás vagy 
éppen ennek kirekesztő hatása miatt. 
Másrészt a szerzők részéről is gyakrab
ban érkeznek olyan művek, amelyek
nek célközönsége nem teljesen eldöntött. 
Csak egy példa erre: a gyerekirodalom 
kategóriába sorolt népköltészeti gyűjté
sek és fordítások, amit inkább felnőttek 
fogyasztanak (ha fogyasztanak).

> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról
3. Székelyföldön látok jó példát arra, 

hogy egy könyvesbolt, például a Gutenberg 
Bolt szervez közös programokat, olvasást, 
játékot, zene- és vershallgatást.

A képernyő uralmával szemben ered
ményes próbálkozás lehet például a 
hangoskönyv. Mondom én, aki ha felte
szek egy dalt vagy mesét rajzórán a ta
nítványaimnak, le kell takarjam rögtön a 
képernyőt, hogy fél szemmel ne a mozgó
képet kukucsálják, pedig előttük van te
mérdek szín és papír és szabadság. Minél 
nagyobbak, annál több idő, míg ráhan
golódnak arra, hogy a fülükön keresz
tül eresszék be a képeket. A könyv (úgy 
is, mint tárgy) iránti érdeklődést sokkal 
korábban kell elhinteni; én abban hiszek, 
hogy az a kisgyerek, aki sokat Iája szüle
it olvasni, hallja őket könyvről beszélni, 
azokról beszámolni, és főleg ha elérhető 
távolságban könyvek veszik körül, rosz- 
szul nem járhat.

Fekete Vince
1. Nem nagyon ismerem a mai nem

zetközi gyerekirodalmat, a magyar gye
rekirodalmat sem annyira, amennyire 
kellene. Amikor a gyerekeim még kiseb
bek voltak, elég sokat olvastam fel ne
kik mindenféle gyerekirodalmi munká
kat. Kísérleteztem, próbálgattam, hogy 
mi az, ami leginkább felkelti a figyelmü
ket. A jó gyerekirodalom -  gondolom én 
-  most is az, mint mindenkor: ami meg
szólítja, meg tudja szólítani a gyereket. 
Ami be tudja indítani a gyerek fantázi
áját, amivel azonosulni tud. Előbb csak 
a főhősökkel, királyfiakkal és a herceg
kisasszonyokkal, később már a kamasz 
szereplőkkel. És hogy ez olyan-e, amely
nek nyelvezetében érvényesül a kortár- 
sias jelleg, avagy sem, az szerintem már 
másodlagos valami. A nyelvezet, a tema
tika nyilván gazdagodott, és gazdagodik 
folyamatosan, mint ahogy a világ is gőz
erővel, megállíthatatlanul változik. De 
nem feltétlen kell igazodnia egy jó szto
rinak, ha nem akar, ezekhez a kommu
nikációs változásokhoz. Kányádi három 
hollójának története vagy Süsü meséje 
éppen olyan jó lehet ma is, mint egy lap
topos mese.

2. Isten tudja, ugye, itt rögtön példá
lózhatnánk Weöres verseivel, hogy azok 
kiknek szólnak, vagy kiknek írta őket, 
felnőtteknek, avagy gyerekeknek. A Piros 
autó lábnyomai című kötetem elé magam 
is odaírtam, hogy versek felnőtteknek és 
gyerekeknek. Felolvasásokon azonban, 
tudom már, tapasztaltam, hogy az első 
két ciklus, ami az apuka és az anyuka 
találkozásáról, megismerkedéséről szól, 
kevésbé szokta érdekelni a gyerekeket, 
mint a megszületéses, ovis vagy iskolás 
fejezetek. Akkor ugye azt is mondhatjuk, 
hogy talán van határ, csak nem tudjuk, 
hol van, vagyishogy nagyon ingatag ez 
a határ. És hogy áthallásos-e? Olyan ér

Afrika

telemben, mondjuk, ahogy Fodor Sándor 
Réz ura áthallásos lehetett C. elvtárs ide
jében, úgy semmiképpen nem az.

3. A mai gyerekolvasó is olyan, azt 
gondolom, mint a mindenkori, csak 
sokkal több kihívásnak van kitéve. 
Gyerekolvasó az is, aki egy sort sem ol
vas el a gyerekkönyvekből, de elég jól ki
igazodik a számítógépén, és onnan néha 
le-letölt egy-egy érdekesebb dolgot és elol
vassa. A mai gyerekek korábban megta
nulnak számítógépen mindenféléket csi
nálni, mint olvasni. De a számítógéptől 
is vezethet vissza út a könyvekhez. Miért 
ne? Találkozókra is van bőven lehetőség, 
ha veszi az ember a fáradságot és elmegy 
egy-egy lelkesebb tanító vagy óvó néni 
meghívására. Nagyon-nagyon sok múlik 
ezeken a tanító- vagy óvó néniken, hogy 
mit olvasnak fel a gyerekeknek, hogy mit 
olvastatnak velük, mit adnak a kezük
be, hogyan foglalkoznak velük, hogy fel
hívják-e a figyelmüket a gyereklapokra,

Ragyog a mindenség -  Milyen állat kell nekünk?

könyvekre, avagy sem, és ha igen, akkor 
dolgoztatják-e belőlük őket. Vagyis: elol- 
vasnak-e közösen, majd megbeszélnek-e 
együtt egy-egy ott megjelent írást, vers
vagy prózaszöveget. A képernyő uralmá
val pedig nem lehet és nem is kell verse
nyezni. Aki otthon azt látja, hogy apuka 
a tévével kezdi a napot, és azzal is vég
zi, távirányítósporttal, lehet, hogy köny- 
nyen okul a példájából. De mindig is vol
tak, és mindig is lesznek olvasó, olvasni 
szerető gyerekek, és felnőttek is, nyilván, 
a tévé, a számítógép, az egyéb kütyük el
lenére is.

Balázs Imre József
1. Sokat változott a gyermekiroda

lom nyelvezete, illusztrációs világa, ez 
nyilvánvaló. A gyerekek egyik elsődle
ges szocializációs terepe mostanság az
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animációké, amelyeket rajzfilmes tévé- 
csatornákon és interneten egyaránt fo
gyasztanak. Nem arról van szó, hogy 
a gyermekkönyvek vizualitása ezt má
solja, de számolnia kell ezzel a képi kö
zeggel, viszonyulnia kell valahogyan 
hozzá. Szerkesztőként ezeket a változá
sokat megpróbáltam feltérképezni két 
Korunk-szám összeállításakor is (2013/9 
-  Gyermekkultúra -  Gyermekirodalom', 
2014/7 -  Kamaszkor), és ezekbó'l szépen 
kiderült néhány változás iránya: ma
guknak a kortárs kütyüknek a jelenléte 
is egyre feltűnó'bb a gyermektörténetek
ben, és ez lassan szemléleti változásokat 
is okoz. Persze nem a gyermekirodalom 
van, hanem gyermekirodalmak, amelyek 
között válogathat a szülő, aki bemegy a 
könyvesboltba: a teljesen konvencionális, 
illusztrációs világukban kommersz tör
ténetekkel, gyermekversekkel ugyanúgy 
meg lehet tölteni egy-egy gyermekszo
ba polcát, mint az innovatívabb, kísérle- 
tezó'bb művekkel. Szerintem fontos, hogy 
a gyermekirodalom maradjon nyitott a 
kortárs világ és médiakörnyezet hatása
ira, közben persze a lányaim megerősíte- 
nek abban, hogy Weöres Sándorig, Lázár 
Ervinig, Janikovszky Éváig, Bálint 
Ágnesig, Marék Veronikáig, Csukás 
Istvánig nyugodtan és problémamente
sen vissza lehet menni néhány évtizedet 
a gyermekirodalomban. Van tehát esélye 
továbbra is a klasszikusoknak.

2. A gyermekirodalomnak mindig is 
meg kellett nyernie a szülőt/közvetítőt is, 
hogy motivált legyen abban, hogy az ol
vasni még nem tudó gyereknek épp azt a 
szöveget olvassa, amelyiket — vagy a már 
önállóan olvasni kezdő gyermeknek épp 
azt a könyvet adja a kezébe, amelyik ne
ki is tetszik. A kultikussá vált gyermek
könyvekben szinte mindig van valami 
abból, amit a szakemberek crossover je
lenségnek neveznek, Lewis Carrolltól és 
Lázár Ervintől a Harry Potter-könyvekig 
és tovább. Van tehát határ -  a jobb gyer
mekkönyvkiadók jelölik is általában a ki
adványaikon, hogy milyen életkorú olva
sóknak ajánlják őket elsősorban de a 
határ rugalmas.

3. Megvan a mondókák, gyermekver
sek kiemelt korszaka, a képeskönyvek, 
rövid, köznapi történetek, majd az egyre 
terjedelmesebb, regényterjedelmű köny
vek korszaka -  fontos, hogy ezek ne ma
radjanak ki, és legyenek meg az átvezető 
utak, ajtók egyik korszakból a másikba, 
és hogy legyen köze a műveknek, bármi
lyen távolról, a gyerek saját élethelyzeté
hez is. A gyerekek általában szeretnek el- 
fészkelődni a felnőttek mellett, akikkel 
szoros, bizalmi a viszonyuk -  ha ebbe a 
helyzetben, viszonyban helye lesz a közös 
könyvnézegetésnek, olvasgatásnak is, ak
kor erre szinte észrevétlenül és természe
tesen fog ráépülni a többi, nem feltétlenül 
képernyőnézés helyett, de azzal párhuza
mosan, másfajta tapasztalatokat kínálva.

Összeállította: 
DEMETER ZSUZSA

BORSOS JÚLIA-GYÖNGYI

Ketten
a hintaszékben
Gyönyörű nyári napnak indult. 

Ragyogott a nap, az égen takaros bog
lyákban állt a szénaillat, a szellő épp 
csak lengedezett, ahogy kell. Derűsen dú
dolt vackán a mackó, önfeledt vidámság
gal viháncolt az őzike, az apró madár
kák bolondul füttyögettek, bukfenceztek 
ide-oda a levegőben. Könnyű volt a szív, 
mámoros a lélek, titokzatos, indokolatlan 
öröm csiklandozott belülről minden te
remtett lelket.

Azt gondolnánk, hogy ilyen pompás 
nap csak a Jóistenke különleges jóked
véből virradhatott a világra -  pedig a 
világ most saját erejéből volt pompás, 
mert a Jóistenkének aznap kutyarossz 
kedve volt. Éjjel alig aludt valamics
két, reggel bal lábbal kelt, s attól fogva 
semmi nem volt olyan, mint amilyennek 
lennie kellett volna. Hideg volt a kávé, 
sótlan a rántotta, még a pipa se ízlett 
igazán. Reggeli után bármibe is fogott, 
akárhová is ment, a rosszkedv minden
hol ott kaffogott körülötte, mint egy 
vén, harapós eb. Próbált egy kis utóla
gos szundítással segíteni a kialvatlan
ságon, nem ment. Olvasni kezdett, un
ta. Pipát akart faragni, híjj, azta’, még 
az ujját is elvágta. Nekiült kirakni egy 
pasziánszot, de félúton türelmetlenül 
lesöpörte. Hátrasattyogott kedves bá
rányfelhőihez az akolba; gyakran já rt 
közéjük nézni bongyorságukat, ujja
it habos gyapjúkba fúrni, mindig felvi
dították ezek a húsvétszagú jószágok. 
Hanem oda is épp jókor érkezett, hogy 
lássa, mint töri lábát legszebb arany- 
cakkos báránykája.

A kert vége maradt az utolsó re
ménysége. Ott terebélyesedett, suso
gott, lombosodott, zöldellt töprengő dió
fája. A töprengő diófa egyidős a világgal. 
Látszatra ugyanolyan, mint akárme
lyik földi diófa, csak sokkal terebélye- 
sebb, susogósabb, lombosabb és zöldebb, 
s ezernyi kis diója mind-mind gondolko
dik valamin megállás nélkül. Ezekben 
a kobakokban készül a válasz minden 
kérdésre: az egyszeregyre, az űrkuta
tásra, vagy hogy mit esznek a lepkék. 
Ha megérik, lepotyog, s nő helyette má
sik azon nyomban, mert a világban any- 
nyi, de annyi a megválaszolatlan kérdés, 
mint a nyű. A Jóistenke nagyon szere
te tt itt üldögélni, megnyugtatta a gon
dolatok szüntelen zizegése. Hanem most 
úgy esett, hogy a fán még csupa zöld dió 
fityegett, s hogy azoknak micsoda sza
márságokon já rt az eszük, huh, te jó 
ég! Kis híja, hogy nem befőttben végez
te az összes. Ott is hagyta őket tüstént a 
Jóistenke nagy mérgesen, de előtte még 
feladta nekik Arany János összes költe
ményét, hadd érlelődjenek rajta, amíg 
tanulják. Azzal visszament a házba, s 
belevágta magát a hintaszékbe, hogy ő 
addig onnan fel nem kel, míg ez a rissz- 
rossz kedv el nem tűnik mellőle. Egyszer

csak megunja a körülötte kaffogást, s el
megy dolgára. A földi világra se vetett 
bár egy pillantást se, igaz, nem is lett 
volna öröme benne, mert akkorra már 
a fenti morcosságtól odalent is elszomo
rodott az idő. Rittyegtek a villámok, su
hogott a zápor, mindenki, aki tehette, 
ugyanígy gunnyasztott valahol.

Ezalatt a mennyek kapujánál valami 
szokatlan történt. Megjelent egy állat. 
Egy ázott, csatakos vacogány, egy nya
valyásnak tűnő, könyörgő szemű állat. A 
kapuszobában bóbiskoló Szent Péter bá
csi alig akart ráismerni, idejét se tudta, 
mikor látott utoljára ilyesfélét.

-  Nahát, egy macska! -  dünnyögte hi
tetlenkedve.

-  Egy piszuka! Egy cicus! Egy cicelke! 
— futottak össze kisangyalok, nagyan
gyalok csudát látni.

Szent Péter bácsi tanácstalanul tolo
gatta feje tetején a glóriáját. Itt valami 
tévedés forog fenn. Ezeknek a teremtmé
nyeknek nem ide kellene érkezniük, mint 
ahogy nem is volt rá példa egészen mos
tanáig. Most viszont itt ez a merő lucsok, 
könyörgő szemű példa, s ha már itt van, 
kétségkívül csinálni kell vele valamit. 
Node mit?

-  Mi legyen? -  kérdezte a mellette 
ácsorgó Gábriel arkangyaltól.

-  Mi legyen? -  kérdezte Gábriel ark
angyal a mellette ácsorgó Szent Ferenc 
bácsitól.

-  Mi legyen? -  kérdezte Szent Ferenc 
bácsi egy szép, kontyos angyaltól, akinek 
a nevét nem tudni, de a jelekből ítélve ha
sonló ügyekben nagy tekintélye lehetett.

A szép, kontyos angyal nem érdeklő
dött tovább, hanem intézkedett ügye
sen. Elszalasztott egy pendelyes puttócs- 
kát a Jóistenkéhez, hogy beszámoljon, s 
megkérdezze, mi legyen. Jött is az vissza 
nemsokára a válasszal lélekszakadva, 
csak úgy lifegtek utána a kis szárnyacs- 
kái, hogy a Jóistenke látni óhajtja az ille
tő állatot.

A Jóistenke valójában egyáltalán nem 
óhajtotta látni. Ez is csak bajnak jött ide 
mára, zsémbelődött, amikor elébe szállí
tották. Hanem azért kötelességének ta r
totta szemügyre venni. Nem volt éppen 
egy megnyerő jelenség, de azok a könyör
gő szemek! -  mi tagadás, félig-meddig 
kezdte megszánni. Mielőtt bármit is dön
tött volna sorsa felől, elküldetett meleg 
vízért, bolyhos törülközőért. Alaposan 
lecsutakolták, megszárogatták, s hát 
egy egészen új macska lett belőle, mi
re végeztek, egy meglehetősen csinos jó
szág. Ahány füle, annyi színű; négy tal
pa is kétféle, kettő szeder, kettő málna. 
A csatak és sár alatt pedig mit találtak 
legfőképpen: norvég mintás kismacska
bundát, fehér alapon feketével, tudjátok, 
olyan csillagos-szarvasos, mint a kötött 
pulóverek. Néztek nagyokat a kisangya
lok, nagyangyalok. Nem mindennapi lát
vány, annyi szent, még odafent sem, pe
dig ott már elég csudát láttak.

A kismacska, ahogy már rendezett 
külsővel bírt, kezdte visszanyerni az ön
bizalmát. Egészen bátor otthonosság
gal jött-ment, benézett ide, benézett oda,

» > »  folytatás a 8. oldalon
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» > »  folytatás a 7. oldalról

számba vette ezt, megszimatolta azt. 
Végül megállt a Jóistenke előtt, és rázen
dített. Máó, máó, mondogatta szaporán 
és rendületlenül, máó, máááóóóó, nem 
akarta abbahagyni. Mit akar ez tőlem, 
gondolta a Jóistenke, és éppen ma, ami
kor semmi kedvem ilyen kis nyavalyások
kal foglalkozni. Csak ne nézne úgy azok
kal a szemeivel!

-  Szerintem éhes -  mondta a szép, kon
tyos angyal óvatosan.

M á ty á s  k ir á ly  j u h á s z a

Szóval éhes! Az meglehet. Nosza, lás
suk, mi van a konyhán. Maradék kol- 
bászos rántotta, bundás kenyér sarka, 
tegnapról kevés túrós puliszka, csupor 
aljában korty tejecske. Hoztak ezt is, 
azt is, amit csak találtak. A kismacs
ka beleszagolt ebbe is, abba is — nem fi
nom, nem kell, fintorgatta rózsaszín or
rocskáját ennek is, annak is. Hogyisne, 
mikor ezeknél sokkal ígéretesebb sza
gok szálldostak a levegó'ben! A tejbe is 
csak úgy tessék-lássék lefetyelt bele, az
tán megint a Jóistenke elé telepedett kö
nyörgő szemekkel nézni, szívet szaggató- 
an kérincsélni, hogy az már legjobb úton 
volt az egészen megsajnálás felé.

-  Mit adjak hát neked, éhenkórász kis
macskája?

-  Máááájat adjáááál -  közölte vég
re érthetően a macska. -  Drága jó 
Teremtőm -  tette hozzá gyorsan, mert a 
szép, kontyos angyal szigorúan odavágott 
egyet a szemivei, olyasformán, hogy több 
tiszteletet, hé.

Májat, mi, dohogott magában a Jóis
tenke, még válogat is — de azért szólt, 
hogy kerítsenek hát májat. Nem volt ne
héz, ott illatozott a kamrában, várva az 
ebédidőt, hogy hagymás máj legyen belő
le. Hát ezt érezte a kis ravasz.

Kapott egy jókora darabot, ha már így 
kiszimatolta. Ennek bezzeg nem fintor
gatta az orrát, rávetette magát, s addig 
fel se nézett, amíg egy fancsika is volt be
lőle. Akkor aztán, szája szélét sűrűn nya
logatva, elindult keresni valami alkal
mas szunyókálóhelyet.

Most, hogy végre nyugta lett egy idő
re az alkalmatlankodó teremtménytől, 
s hogy eldönthesse, mitévő is legyen ve
le, szokása szerint a hintaszékbe akart 
telepedni a Jóistenke egy kis csöndes pi
paszóra. Csakhogy ott már ült valaki, 
s olyan mélyen aludt, mint a feneketlen 
kút. Még álmodhatott is valamit, mert 
bajuszkája, mancsocskája rángatózott né
ha-néha.

No, nézd csak a pimaszt, pisolyodott el 
a Jóistenke akaratlanul a bajsza alatt, 
először a nap folyamán. Csak most tűnt 
föl neki, hogy amióta ez a kis nyavalyás 
itt van, nem is ért rá foglakozni a saját, 
kaffogó rosszkedvével, s maga a rossz
kedv is mintha egészen elvékonyodott 
volna. Hanem azért az én helyem mégis
csak az én helyem, próbálta felharagí
tani még utoljára az eltünedezőben lévő 
morcosság, de neked is kerítünk egy al
vókuckót, megállj csak. Puha bárányfel- 
hőgyapjat tett egy kosárba, olyan helyre 
állította, ahol se túl hideg, se túl meleg 
nincsen, nincs huzat, nem éri a szél, egy
szóval minden szempontból ideálisnak 
mondható. Óvatosan átköltöztette a jól- 
lakottan szuszogó állatkát, az, úgy tűnt, 
még csak fel se ébredt, csak másik olda
lára fordult, és hortyogott is tovább.

így ni, gondolta a Jóistenke, s megtöm
te a pipáját jóféle kakukkfűvel, levendu
lával, s már ereszkedett volna le a hinta
székbe. Az ám, de mire odaért, a párnán 
ismét ott szuszogott kezét-lábát szétvet
ve a kismacska, bajusza végén olyan ár
tatlanság hintázott, hogy a kis angyalok 
megirigyelhetnék. A Jóistenke még egy

szer megpróbálkozott a kosárral, haszta
lanul. Mire megfordult, újra ott találta, 
ahol volt.

Akkor is én ülök ide, te meg majd bele
ülsz abba a jó puha kosárba, ha megjön 
az eszed, gondolta, s lerakta csak úgy, a 
földre, ő maga pedig beletelepedett vég
re kedves székébe. A macska pedig, hopp 
-  egyenesen az ölébe. Összegömbölyödött, 
és már aludt is.

-  Mész innen a helyedre, te kis nyava
lyás! -  söpörte le.

A macska oda se neki, hoppla, visz- 
sza megint. Hízelegve odadörgölte fejét a 
Jóistenke hessegetésre készülő tenyere 
alá, kicsit vicki-vackolódott, s egy szempil
lantás alatt, mondanom sem kell, durmolt.

A rosszkedv nem bírta tovább, be
húzott füllel-farokkal elsompolygott, a 
Jóistenke elkacagta magát. Odalent a 
földön hét ágra kisütött a nap.

-  Jól van, nem bánom, maradj. De csak 
pár percre, míg elszívom ezt a pipát, az
tán majd meglátjuk, mi történjen veled. 
Te kis nyavalyás -  simogatta meg a te
nyere alá fúrt konok fejecskét. A macs
ka pedig hétmérföld-mély álmából is fel
dorombolt erre. És duruzsolt, duruzsolt, a 
simogató kézben pedig egyre több lett a 
meleg nyugalom és béke...

Mikor pár óra múlva a szép, kontyos 
angyal bekukkantott az ajtón azzal, hogy 
kész az ebéd, még mindig az igazak ál
mát aludták mind a ketten a hintaszék
ben. A Jóistenke bajsza még álmában is 
kuncogóra állt.

így van ez azóta is, s míg a világ vi
lág, most már így is lesz. A kis nyava
lyásból gyönyörű, fenséges kandúr lett. 
Szőre szálán csillagok, két szeme két 
plánéta, szedertalpa, málnatalpa virág- 
forma felhőnyomokat hagy az égen, ha a 
Fiastyúk ragyogó csibéi után settenke
dik. Ólyan napokon, amikor minden kü
lönösebb ok nélkül könnyű a szív, má
morosán szép az élet, és titokzatos öröm 
csiklandoz belülről, biztosra vehető, 
hogy odafönt egy hintaszék előre-hát- 
ra ring, s benne ott szundikálnak, dis- 
kurálnak vagy heherésznek ők ketten: a 
Jóistenke és a macska.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

Tengerparti rajzok
Van nekem egy homokváras tervem. 
Megépítem majd, de előbb fejben. 
Három tornya lesz, ott áll a parton,
S  benn lakik egy homokvárkisasszony.

A váram at vizesárok védi,
Aki ott jár, mindenki megnézi.
De az árkon nem jön senki át,
Sós víz csípje meg a lábujját!

*

Egy kikötő olyan, mint a parkoló, 
N yílt vizekre vágyik ott minden hajó: 
Jöjjön egy hajósofőr vagy kapitány,
S  együtt ússzanak a sirályok után.

A  tengerben van egy titkos sziget,
Nem látsz onnan mást, csak vizet, vizet.
De bárm it ott láthatsz a tengerhabban -  
Költözz oda, s nem lesz m ár lakatlan.

A  hullámok mindenről mesélnek:
Hogy a legnagyobb bálnák vajon hol élnek, 
A szigetedig fújó szelek honnan fújnak,
A hullámok m ind erről zúgnak, zúgnak.

*

N yár végén az üdülő m ár hűvösebb,
Este a szél dudálóbb és füttyösebb.
A  tengervíz sötétebb és hullámzóbb,
A nap fénye sápadtabb és bujkálóbb.
Apró hullám gördül be az öbölbe,
A zt kérdezi, jövünk-e még jövőre.
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SZŐCS ISTVÁN

írói publicisztika mint 
nyelvtudománypótló
-  és tisztelgés Czakó Gábor előtt -
(Folytatás lapunk előző számából)

III.
Amíg a történészek az ezeréves és 

még régebbi gombokat, pitykéket és 
szíjvégcsattokat hihetetlen aprólékosság
gal tanulmányozzák, és úgyszólván a ré
gészekből élnek, addig a közelmúlt vagy 
jelen történészei nem is nagyon veszik tu
domásul, hogy a tárgyi néprajz művelői 
milyen különbségekről tudnak egymás 
mellett élő népcsoportoknál az építés, vise
let, táplálkozás és a munkaszervezés terü
letén. Ilyenformán egy dilettánsnak (lásd 
előbb: Szotyori Nagy) kellett felismernie: a 
székelyek és a moldvai csángók között az 
a nagy különbség, hogy az előbbiek a haj
dani, úgynevezett fekete magyarok; míg a 
csángók részint a Kárpát-medencei ősla
kos „fehér” magyarságnak, részint kisebb, 
de azért nyomokat hagyó mértékben kele
ti (valószínűleg mind az ugor, mind az al- 
táji) népcsoportoknak a leszármazottai. 
Legkevésbé Árpád népének!

A fekete magyarokról többször is esik 
említés, kezdve az erfurti Brúnó szerzetes 
adataitól -  ezek több mint 1200 évesek -  
orosz krónikák hivatkozásainak emlege
téséig, de lényeges történelmi következ
tetést nem vontak volna le belőlük! Aba 
Sámuel után elhal ez a vonal, és a széke
lyeket -  feltűnően félművelt ízű tájékozott
sággal -  mindenkivel azonosítják anélkül, 
hogy valaha is utánajártak volna erede
tüknek. Akárcsak a jászokat, akik mind 
a hajdani Fekete Magyarország népe, 
Észak-Erdélyben és Észak-Moldovában is 
laktak. Ami magyarázatot adhat arra is, 
hogy a csángóktól északra és délre miért 
van annyi magyar hangzású földrajzi név 
-  északon például az Obcina Feredeului- 
tól és a Rárótól kezdve „Jászvásárig” s 
mellette Copou (Kopó) nevekig, észak
keletre Chişineu (Kisjenő) és Orheiu 
(Várhely) városokig, délen Urlaţi (Örlecz) 
és Corod (Kóród) helynevekig, magyar la
kosság és magyar hagyomány nélkül!?

(Mindez felidézi a kérdést, a „feke
te” népek nagy magyarkodásaik ellené
re idegenben miért mondanak le oly ha
mar anyanyelvűkről, holott az érzelmileg 
látszólag etnoközömbös fehér csángók a 
közelmúltig még kitartottak mellette? 
Ami pedig a nagykunok mellett élő, feke
te vagy sötétkék gatyákat viselő jászokat 
illeti, nem azonosak egy dunántúli őszét 
nyelvű emléket hagyó töredékkel; őket 
még filiszteusoknak is hívták egyes for
rások, mások meg í-jászoknak tartották. 
Ami megint oly jellemző tudósainkra, 
akik a régiekről szólva nem mulasztják 
el kijelenteni, hogy azok íjjal és nyíllal 
harcoltak, míg a későbbiekről sohasem

állítják, hogy puskával és puskagolyóval 
tettek volna ilyesmit; pedig a két állítás 
érdemben azonos szemléletű!)

Arról, hogy az ókorban élt Dél- 
Európában egy siculus nevű nép, ezek az 
ún. kelto-szkíták közé tartoztak, Italos ne
vű királyukról nevezték el Itáliát, majd 
elfoglalták Szicíliát is, és Segesta nevű 
várost alapították. Erről mai katedra-tör
ténész nem mer tudomással bírni, a régi
eket, mint Cserép József, a kiváló klasz- 
szika-filológust még 1933-ban kidobták 
az egyetemről is. Több ízben írtam er
ről, csak annyit említek most, hogy e 
siculusokról az interneten bőven olvashat
ni, Edward Augustus Freeman: Szicília 
története cím alatt. Most csak megemlítem, 
amit Magyar Adorján többször felhozott, 
hogy e szikulusz népség mellett mindenütt 
előfordult a szikán nevű nép; rosszban vol
tak egymással; de Magyar szerint ez utób
biak a szikuluszok matriarchátusi formá
ciókban élő, de azonos nyelvű változatai.

V e s z e d e lm e s  J e r o m o s

Ugyanis felmerül állandóan a kérdés, 
ha a „magyar nép” elnevezés csak a kö
zépkor elején bukkan fel, de akkor ho
gyan hívhatták a Kárpát-medencében élő 
magyar nyelvű „népféléket”? Őskori szer
ző írja, hogy a Felső-Tiszán-túlon lakik 
a szigüni nevű nép, jellemző rájuk, hogy 
állandóan szekéren utaznak, és med
vék módjára öltözködnek. (Emiatt egye
sek a cigányok őseinek tekintették őket, 
holott legfennebb a népnév eredhetne tő
lük, mert a cigányság, nyelvében is: vi
tathatatlanul indo-ereáetű.) Egyébként

Németországban még ötven-hatvan éve 
is erős volt a meggyőződés, hogy az iga
zi magyarok: cigányok! Tán ötven éve 
sincs, hogy a rangos, Spiegel nevű folyó
iratban olvastam, a magyar művelődé
si hatóságok hiába erőlködnek (pl. száz
tagú cigányzenekar, rajkó-iskola), mert 
a mai cigány prímások meg sem közelí
tik a régieket, „akik úgy lovagoltak, mint 
Dzsingisz-kán”; nyilván a nyeregben fel
állva, hátrafelé is tudtak hegedülni!

Akárhogy is forgatjuk, ez a szigüni szó 
azonos a szegénnyel... Különben is, ré
gi szövegekben gyakran csak úgy emlé
keznek a falusiakról vagy jobbágyokról 
szólva, hogy „a szegény nép” vagy a „sze
génység”; a rómaiak is sokat emlegetik 
Pannóniában a sicanusókatl (Mellesleg 
megjegyezve a románok az erdélyi mezősé
gen lévő Szék helység magyar lakóit sican 
néven emlegetik, ám ezt „csak úgy” mon
dom.) Ez a szigüni népség Hérodotoszék 
szerint Marsilia táján is előfordul, és itt 
nem csak a Var nevű folyó miatt kell hüm- 
mögnünk egyet. A gyimesi csángók szo
kásos zenei együttese egy hegedűből és a 
kísérő gardon nevű „húrosütő” hangszer
ből áll. A gordonka név miatt nyilván, és 
a hangszer alakja miatt, általában a csel
ló degradálódott változatának tartották, 
az együttest pedig a török dob és tároga
tóféle együttes utánzatának. Holott ennek 
a gardonnak a húrjait eredetileg is pálcá
val ütögették, amint ezt éppen „Marsilia” 
környéki, nem olyan rég még használat
ban lévő példányok szemléltetik!

A medvék módjára való öltözködés mai 
napig megmaradt például a jászok feke
te szürjeiben és huszármentéiben. Ez egy 
olyan „nagykabát”, amit csak vállra vet
ve viselnek, s elől egy lánc, zsinór ta rt
ja össze, ujjait alul bevarrják, zseb vagy 
tarisznya gyanánt szolgálnak. A hu
szármentét bal vállon viselik, ez volna a 
„panyokára vetve”? (Pannonia-ország ne
ve egyes történészek szerint Pán termé
szetistenség nevéből keletkezett.)

Na jó, kérdi az olvasó, de a földraj
zi nevekkel hogyan állunk? Erre csak 
egyet mondok, de kettő lesz belőle! Azt 
írja Hérodotosz, hogyha az ember a 
Vaskapunál átkel a Dunán, annyi méh 
röpköd a levegőben, hogy verik ki az em
ber szemét! Bizony, ez azért nem cso
da, mert valamivel feljebb ott találjuk 
Mehádiát, amit már a rómaiak is hason
lóképpen neveztek! És most fogózzunk 
meg! Még a régi román világban kezd
tem iskolába járni és földrajzi atlaszunk
ban benne volt valamennyi román megye 
(judeţ) címere. Krassó-Szörény megyével 
átellenben, mindjárt Orsóvá után kezdő
dik az első olténiai megye, Mehedinţi: a 
címerében három kis méhecske volt! A 
vele szemközti Orsóvá körüli kistájat egy 
minap megjelent helynévazonosító szó
táram Méhednek jelöli. Amennyire sike
rült utánanézni: úgy látom, hogy a kis 
mézgyártót csak két nyelv nevezi méh- 
nek! Ä magyar és az óegyiptomi... (mehi). 
Ami nem is olyan vad ritkaság, mert fenn 
északon az északkeleti Kárpátokban is 
egyiptomi madár őrzi a hágókat: a ráró, a 
rar au jelentése fehér sólyom.

(Folytatása következik)
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Lávsztori
IV/2. rész:
É rdem eink elism erése m elle tt

69.

Pontot tettem végre, így pontra téve 
minden, viszem a balhét, nem hibás 
más, s csendesen miképpen révbe éré’, 
pakoltunk szótlanul, nem volt vitás 
kérdés, veszekedés, önámitás.
Az elme míg a költözés előtti 
estét a közös szobában kitölti,

70.

T. gépén pár nyitvahagyott chatablak- 
ra réved. Hamar belátom, amit 
nem kellene -  szavaim szívre hatnak — 
s megítélésemen mit sem javít, 
de így megismertem szempontjait 
-  s lehet, bár néhol a mesémre cáfol, 
közreadom, puszta empátiából:

71.

Az elmúlt éjjel ismét nem aludtam, 
és hogy meghallgatsz, újra köszönöm, 
egy roncs vagyok, a könnyeimbe fúltan, 
egy üldözött kutya a küszöbön.
Beszélni vele semmi örömöm, 
s már erről sem tudunk kommunikálni, 
hiába igyekeztem, halovánnyi

72.

esély nélkül. A lelkemet kitettem, 
most úgy érzem, talán kint is maradt, 
tökegyedül minden s mindenki ellen

számkivetetten szélvihart arat, 
hol tányér törik, vázák hullanak.
Nem érdemes ragasztani, nem gyógyul, 
ami egyszer szétrohadt, nem lesz jó, új.

73.

így tesz nincstelenné királyt a kincse, 
gyárt morzsákból veszekedéseket, 
hogy a káposztát meg ki melegítse, 
s a másikra öntse a levezet
endő feszültségeket. S efelett 
is összeszólalkozva feszt a harcot 
akarni, a békülési kudarcot? -

74.

nem értem! Pedig régen nem tapad már 
a falvédő, még sincs bennem harag 
sem érdem, mint legyőzött forradalmár, 
végtelen csalódások bántanak.
Bocsáss meg, ha lefárasztottalak, 
de amint egy határt áthág a hiszti, 
az agy a szíját könnyen elveszíti.

75.

Miképpen most is, félrement egészen, 
és ezzel több kockát is elvetett, 
míg kattogok tovább a hencegésen: 
sokat kap tőlem, de nem eleget, 
s hogy mástól édesebb az élvezet -

akkora árnyékot vetett a múltra, 
amely nem enged fényt a visszaútra.

76.

Hajtott a vérem folyton más bokorhoz, 
beismerem, de rossz nagyon-nagyon 
leírva látni. A szégyen nem oldoz, 
az arcom éget, elborít, hagyom.
Persze ebben is nagylelkű vagyon, 
a fentin kívül letolni is átall, 
azért én állok itt letolt gatyával.

77.

Csak sikerült megértenem, hogy joggal 
unta meg örök hülyeségeim, 
s találjak valamit, ami lefoglal 
inkább, mint tovább az idegein 
járjak, és méltósággal, emberin 
viselni, ahová sorsunk vezérel, 
nem törődve a veszett fejszenyéllel.

78.

S míg ez magától kialakulhatna, 
addig is tolom tovább a teát
rumot a forralt borra váltogatva 
s kigőzölöm a ködös ideát: 
nem biztos, valóság vagy délibáb, 
de hogy rosszul sül el, tudom betéve, 
térjünk rá az önpusztitás hetére.

A»-»« KlLOMETRlK
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M U S Z K A  S Á N D O R

M alm ok é s  c s a t á k
Istenem hogy megöregedtetek vének 
Elhasznált az idő mint riherongy nőket 
Nem bírtam veletek lépést tartani 
Hol lelem a hajdani hírvivőket

Nem hittem volna feladjátok mind 
Elhagy erőtök visszafordultok 
Hallom az őrsből nem maradt senki 
hirtelen történt hitszegő búcsútok

Szemetek fénye hogy megkopott csalt 
Engem ki hittem erősek vagytok 
Bátrabbak nálam igazi harcos 
Ebekre támadt vérengző farkasok

Hányszor néztünk együtt a napba 
Reggeli kocsmák kóborlások során 
Társaim zajos Donkihótok 
Megfojt a malmok közt őgyelgő magány.

Spanyol levél
Mint tűzben elpusztult ház gerendái 
Ha siratva terhük felnyögnek szenesen 
Úgy vagyok én itt nélküled mostan 
Gyászolva téged önmagam keresem

Még felidézem egyszer a múltat 
A szűkre szabott teret és éveket 
Létünk megalázó nyomorban 
Erdők tisztását szerelmedet

Bizonyosságunk saját erőnkben 
Hitünk a mában hogy teremthet jövőt

A tébolyult világ míg önmagát falja
Rejthetnek minket dombok és hegytetők

Keresem magam e nagy ürességben 
A vég nélküli percek időtlen versenyén 
Téged kit elnyelt a végtelen tenger 
Ígéretekkel csaló remény

Biztosra veszem nem látlak többé 
Bólongnak értőn a Sötétvölgy fái 
Tanúim néma hallgatás’tok 
Istenem mily nagyon tud fájni.

B o lo n d  f i ú k
Semmi nem lesz úgy 
E barbár vidék elnyűtt már téged is 
Csak foltozgatjuk a szabadság álmát 
A gyerekkor szagló trágyadombjain

Semmi nem lesz úgy 
Nem maradt immár semmilyen változat 
Bukást bukásra halmozhatunk csak 
Akárhányszor is kezdenénk újra

Semmi nem lesz úgy 
Ha lett volna remény biztos kitartunk 
Beszéljünk másról ne szóljunk többé 
Ne szóljunk többé míg végigcsináljuk.

Á t k o z o t t a k
És úgy jön a nyár mint ránktörő bűntudat 
Sarjadnak füvek rügyek fakadnak 
És pompáz ereje tereken a napnak 
Eláraszt mindent megállíthatatlan

Melegszik arcunk de bensőnkbe nem ju t el 
Takar a bűnök nehéz páncélja

Sötét árnyékok hullámtaréja 
Csap át fejünkön örök zúgással

Sétálunk hosszan az éledő tájon 
Lesve a sárral hömpölygő folyót 
Ártatlanságunk az elsüllyedt hajót 
Véljük meglátni a hordalék ágban

Ha lemegy a nap megtérve szobánkba 
Nézzük magunkban a málló falat 
Számadást vetve mi veszett mi maradt 
Várjuk utunknak beérni gyümölcsét.

Hegyi beszéd
Szél támad rázza a Sötétvölgy fáit 
Ülök szobámban nézem a mécsest 
így száll talán ki a testből a lélek 
Persze legvégül ha marad valami

Bárcsak erőm ne hagyott volna el 
Hallgatom hogy sír a szénen a nyírág 
Magányos marad amíg csak él mind 
Aki egyszer is eladta magát.

ÁPRILY LAJOS

A csavargó a halálra gondol
Uram, a tél bevert a templomodba.
Álltam vaspántos portádon belül 
s ámulva néztem botra-font kezemre 
sugárban omló fényességedet.
Térdelt a nép, én álltam egyedül, 
úgy hallgattam, amit beszélt papod:
„Ez világot szívedben megutáljad 
és úgy menj ki belőle meztelen

Uram, te ezt így nem akarhatod.

Tudom, hogy földed nagy területéből 
egyetlen barlangod jutott nekem,

s megreng az is, ha viharod zenéje 
végigrobajlik fenn a tölgyeken.
De ha tavaszod jő, enyém az erdő, 
és jó hozzám az erdő: ennem ad, 
rigószavaddal kelt a kora-reggel 
s odvamba surran este sűnfiad.
Gazdám, a nyár, az ősszel hullt levéllel 
új őszig minden gondot eltemet: 
mezítláb járom harmatos meződet 
s verőfényed füröszti mellemet.
S  ha kóborolni küld a nyugtalanság 
s nótázva fut mellettem patakod, 
kurjantással köszöntőm kék lakásod, 
s fütyörészem s Uram, te hallgatod.
Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel, 
otthon-kínáló tűz nem int felém, 
de mondd, volt-e valaha szép világod 
valakié úgy, ahogy az enyém?

Ha menni kell, vállamról rongy-ruhámat 
egy rándítással elhullathatom, 
saruim szíja sem marad velem.
Uram, utálni nem tudom világod, 
de indulhatok, amikor kívánod, 
igéd szerint: egészen meztelen.
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VÁRADI NAGY PÁL
A sárkányok 
földjén
Az objektumtól tisztes távolságban 

bukkan eló' a felderítő' hajó a hipertérből. 
Leállítja a nem létfontosságú rendszere
ket és pásztázni kezdi a környező térrészt. 
Sodródik-e vagy csak nagyon lassan forog 
valamelyik tengelye körül: tárgytalan. A 
legközelebbi csillagok több száz fényévre 
vannak, és bár találni még kilökött csilla
gokat távolabbra is, tulajdonképpen a ga
laxis határán járnak. Ott vannak ők, né
mi hidrogén és az objektum.

Az antennák körvonalként látszódnak 
a derengő tejút előterében. Figyelmesen 
szemlélve felsejlik a spirálszerkezet is, 
noha színeket ilyen halvány fénynél nem 
észlel a szem. Apolló a hiperhajtómű után 
most a robotkart teszteli -  ugyan több 
mint valószínű, hogy nem kerül rá sor, 
ez az előírás, be kell tartani. Hisz mesz- 
sze vannak mindentől. Amint a hajó las
san fordul, változik a kilátás, szürke, 
szinte sárga ködösség úszik a látómező
be. Ahhoz képest fényes, talán árnyékot 
vetne a hajón, ha nem égnének lámpák. 
Megcsillan valami a robotkaron. Apolló 
helyezkedik, nyújtózkodik, nem látja, mi 
lehet. Elrugaszkodik az ablaktól a keze
lőpulthoz, lebeg, élvezi a súlytalanság ké
nyelmét. Elkapja a széket, beköti magát 
és forgatja a kar kameráját. Megpillant 
valamit. Visszalöki magát az ablakhoz, 
és amint a hajó fordul, meglátja a fény 
forrását. Túlragyogja az összes csillagot, 
a magvidéket, bár a bolygók egéhez szo
kott szem így sem érezné különösebben 
fényesnek. Egy szupernóva.

Előttük az objektum néma. Enyhe rönt
gensugárzást bocsát ki, egyébként telje
sen sötét és minden bizonnyal néptelen. 
Űrhajónak tűnik és elég nagy. Aktívan 
letapogatni vagy megközelíteni nem ta
nácsos. Mégiscsak egyedül vannak egy 
feltérképezetlen térrészben. Héliosz a pi
lótafülkéből szólt, hogy kiszámított egy 
pályát, amivel elég kevés üzemanyag 
árán nem messze, de nem is túl közel el
repülhetnek az objektum mellett, hogy 
aztán a tejút előtt kirajzolódó körvonala
kat jobban szemügyre vehessék.

Remeg a levegő a határban, nincs még 
dél, perzsel a nap.

Szusszannak a stabilizáló fúvókák, 
gyullad a főhajtómű és a felfedezőha
jó gyorsulni kezd az objektum irányába. 
Az első égetés 18 másodpercig tart, ek
kor a rakéta elhallgat. Három óra negy
venhét perc múlva esedékes a korrekció, 
majd egy második, mindössze 3 másod
perces égetés, amely a terv szerint elég
gé, de nem túl közel viszi majd őket az 
idegen objektumhoz.

A diófa árnyékában fél könyékre eresz
kedve nyújtja a nyakát az egyik napszá
mos. A falu felől a szekérúton emelkedő 
porfelhőcskét figyeli. Megemeli a szal
makalapját, a karima alatt világosabb 
a bőre, simít egyet a haján és nem veszi

észre, hogy az orra hegyén egy csepp ve
rejték hintázik. Hol van már az az ebéd 
-  dohogja az egyik idősebb, tagbaszakadt 
ember. A többiek is összenéznek, megint 
emelkedik a szalmakalap, a porfelhőcs- 
kére mutat. Jön.

A két gyerek kiskocsiban zötykö- 
li maga után az ebédet és az ivóvizet. 
Kendővel kötötték le az edényeket, de a 
lovasszekeret is megvallató úton nehezen 
haladnak és a kendőt már átitatta a fi
nom leves. Most bújnak át a csövek alatt.

Ideje — dörgi a kicsi de öblös hangú 
atyafi. Cserzett mancsaival leoldja a ken
dőt tartó zsineget, kiosztja a csanakokat, 
tányérokat. Napszúrást kaptok, húzód
jatok ide közénk -  mondja jámborabbul. 
Igyatok.

Apolló és Héliosz behúzódik a hatal
mas férfiak közé. Ki sem látszanak. 
Szárazak a földek, porzik körülöttük 
minden. Hullámzik egy-egy fuvallatra a 
sok betakarítatlan tábla. Még messzebb 
nehéz villanydrótok választják el a földet 
az égtől. Azok is, a csövek is az erőműbe 
vezetik a tekintetet. Nyáron alig történik 
ott valami, hanem telente csak úgy ontja 
a füstöt, onnan fűtik a várost.

Fordult a nap, szedelődzködnek a mun
kások. Beszedik az edényeket és követ
kezik a korrekciós manőver. Fúvókák, 
második égetés, megint csend. A két fel
fedező türelmetlenül figyeli, hogyan bon
takozik ki az objektum alakja, amint a 
feketeségnél fényesebb tejút elé kerül az 
ő szemszögükből nézve. Utasszállítónak 
tűnik, a hajtómű annak ellenére kivehe
tő, hogy még a hajó készítőit sem ismerik, 
nemhogy annak típusát. Ott úszik előt
tük egy darab feketeség a senki földjén.

Át kellene szállni a fedélzetére -  nyö
gi ki Héliosz, amire mindketten gondol

nak. Ellentmond a protokollnak, üzem
anyag szempontjából nagyon költséges, a 
közeléből nem lehet hipertérbe lépni, ar
ról nem is beszélve, hogy mennyire veszé
lyes lehet.

Először is elképzelhető, hogy legény
ség nélküli automata romboló, és mint 
egy akna, ha megközelítik, aktiválódik. 
Lehet, hogy karantén hajó, ki tudja, mi
lyen szörnyűséges járvány dúlt a fedél
zetén, ami miatt ide, a galaxis feltérké
pezetlen peremére kormányozták, ahol 
ártalmatlanul sodródhat az idők végeze
téig. Esetleg kalandoroké, akik elhagy
ni igyekeztek a galaxist. Vagy épp meg
érkeztek egy távoli csillagvárosból, és itt 
mondta fel alattuk a hajó a szolgálatot. 
Lehet, hogy egy kevésbé fejlett civilizáció 
balul sikerült hipertér-kísérlete: a szom
szédba indultak és a galaxis határára ér
keztek meg.

Apolló és Héliosz a pályamódosítás 
mellett döntött. Elülső fékezéssel, fordu
lással és két másodperces égetéssel áll
tak elfogópályára. Ez még mindig óvatos 
cselekvési terv, elvégre nem otthon, ha
nem a galaxis peremén járnak. És egy 
idegen objektumot közelítenek meg.

Megálljatok -  szisszen a tagbaszakadt 
öreg napszámos, amint megragadja a két 
gyermek karját és lerántja őket a föld
re. A távolból a többiek is figyelnek, mi 
történik. Egy ideje áll a munka. Nézik a 
senki földjén a kiégett buszroncsot, hogy 
van-e mozgás az őrtoronyban, hogy biz- 
tonságban-e a két fiúcska.

Megvan pár éve, évtizede, hogy néhá- 
nyan át akartak szökni a határon ezzel a 
busszal. A katona tüzet nyitott a torony
ból és szétlőtt mindenkit. Es ott maradt a 
szántásban a roncs, pont a két ország kö
zött.
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BÁLINT SZILÁRD 
Négy évszak
In memóriám Vivaldi

Keskenyedik a tarló,
Testesedik tar ló:
Lefosztja menyecskéjét,
Elosztja szerezményét 
A hó.

Szenderedik a hó, fagy,
Hemperedik a csónak:
Dalolja szerezményét,
Karolja menyecskéjét 
A Nap.

Cseperedik az eső',
Heveredik a mezó':
Beoltja környezetét,
Leoldja hőr-tegezét 
A hó'.

Testesedik a harmat,
Keskenyedik a napszak:
Leontja bó'r-tegezét,
Bevonja környetetét 
A fagy.

Sebbel-bottal
A nap rikoltása megvénhedett,
Már szelvényeit takarítja el,
Egy utolsót kalapot a világnak,
S  egy fél bolygóval arrébb kelti fel 
A darvat, a fecskét, a patakot,
Az embert, a restség-malacot.
A szarvast, a fákat, a polipot,
A szeleket, a tágas poligont.

Didergés csepereg a felhőkbó'l,
A természet lassan mindent eltakar 
Vándor madarak lubickolnának 
Kivetkőzve, délen, úgy, mint tavaly: 
Az orruk, a tollúk, a két lábuk,
A hátuk, a májuk, a vén szárnyuk. 
A lelkűk, a testük, a szőrszáluk,
A kelepeló' csöppnyi csó'r-szájuk.

Az ember megvénhed, és beköszönt 
Lelkében (is) a fájó elmúlsz-tél, 
Teste, mint az örökös napnyugta, 
Szájpadlása már remegve mesél;
A tájak, az árnyak, a repülők,
A vágyak, a lázak, a kerülők,
A darvak, a fecskék, a hóbortok,
A lelke, a teste, a jó csókok.

B álint Szilárd: 1996-ban született 
Varsolcon. A szilágysomlyói Simion 
Bărnuţiu főgimnázium diákja.

PATAKI ELŐD
Modern 
feltámadás. 
Y-generáció
A tömeg idegesen mozgolódott. A szo

kásos piszmogás mellett az okostelefonok 
pittyegése hallatszott. A színpadra belé
pett Yézus.

V alakban kivágott nyakú, narancs- 
sárga izompólót viselt. Mellén csak úgy 
burjánzott a szór. Később, mikor már 
sztájlisztja is volt, megtudta, hogy ezen a 
téren javítania kell. Ekkor vette meg első 
Rolex óráját is.

Hosszú, göndör haja fürtökben lógott a 
vállára. Egy tincs rikító vörösre volt be
festve. Komoly tekintete és karba tett 
keze fegyelemre intett. Fekete farmer- 
nadrágot viselt. Cipője megfelelt a leg
frissebb párizsi divatnak.

Bariton hangján elkezdte énekelni 
az AC/DC Back in Black című számát. 
Mindig ez volt a belépője.

A tömeg eksztázisba esett. Mintha 
mindenkit szempillantás alatt bedrogoz- 
tak volna. Őrülten hullámozni kezdtek, 
de voltak olyanok is, akik héberül kezd
tek el jajveszékelni. A levegő lüktetőén 
izzott a hallgatóság őrjöngése közepet
te. Később Yézus egy interjúban azt nyi
latkozta, hogy ő a sebzett lelkek egyszerű 
sebhintőpora és többet nem szeretne erről 
beszélni. Azon a bizonyos abszintos éjsza
kán, amikor nekem mindezeket elmesélte, 
ezzel kapcsolatban is bevallotta az igazat.

Miután Yézus háromszor elénekel
te a refrént, elhallgatott. A tömegen sí
ri csend lett úrrá. Eufórikus hangulatuk 
egyszerűen elmúlt. Mintha mindenkit 
benyugtatóztak volna. Nyugodtság ült a 
tömeg arcán. Senki sem piszmogott.

Történt Yézus első megtestesülése al
kalmával, hogy egy drogos nem ma
radt csendben. Hirtelen felkiáltott: „say 
hü”. Yézus egyet csettintett ujjával, mi
re a srác a Sínai-pusztán találta magát. 
Azóta sem látták többet.

Ha a ceremónia normálisan zajlott to
vább, akkor a tömegből néhányan kezüket 
emelték. Ezután Yézus egyszerűen elméjé
nek erejével kiemelt egy embert a tömeg
ből. Többnyire embert, de néha kutyát is. 
Macskát sosem, azokat nem szerette.

A kiemelt ember körülbelül két méter 
magasra szállt fel a levegőbe. így a gyü
lekezet minden tagja láthatta őt.

Történt egyszer, hogy egy kopasz neo
náci, kihasználva gyors felemelkedését, 
belerúgott bakancsával az előtte álló ta r
kójába. Yézus egyet csettintett ujjával, mi
re a kopasz fazon a Mount Everest csúcsán 
találta magát. Egyből halálra fagyott.

Ezúttal egy alacsony, köpcös diplomata 
emelkedett fel. Szót kapott.

Yézus azon a bizonyos abszintos es
tén bevallotta nekem, hogy miután abba
hagyja az éneklést, minden egyes jelenlé
vőt őszintévé tesz. Mindenkiben van egy 
kapcsoló, ami az illető őszinteségi szint
jét állítja. Yézus nem tesz mást, csak fel
tekeri ezt a szintet a legőszintébbre. Ezt 
persze mindenki megtehetné saját magá
nak. Vannak, akik nem akarják és olya
nok, akik nem merik. Aztán mégis rá
szánják magukat, hogy részt vegyenek a 
ceremóniában. Sokan teljesen hazug éle
tet élnek. Ezek csak nagyon ritkán jön
nek el Yézushoz.

Miután az emberek megkapják az 
őszinteséget, megrökönyödnek. A fejük 
hirtelen elkábul, mivel az agyuk teljesen 
másként kezd működni. Agyvelejük erős 
lüktetésbe kezd, mintha fel akarna rob
banni.

Történt egyszer egy ilyen alkalom
mal, hogy egy hetvennyolc éves férfi agy
vérzést kapott. Yézus csettintett egyet a 
nyelvével, mire a férfi meggyógyult. Még 
a szifilisze is elmúlt, amit a múlt héten 
szedett fel egy indonéz örömlánytól. Ez a 
férfi még kilencszáz évet fog élni és ő lesz 
a modern Matuzsálem.

A felemelkedett diplomata elkezdett 
össze-vissza hadarni. Nyolcezer eurót 
keres havonta, így modell feleséget en
gedhet meg magának, aki viszont nem 
szereti. Az apja is diplomata volt, ő kény
szerítette erre a pályára. Szokásos törté
net.

Yézus az elbeszéléseket mindig lenyű
göző mosollyal hallgatja. Kifehérített fog
sora világít a színpadon.

A diplomatától csak ennyit kérdezett:
Mit szeretnél most csinálni?
Szeretném, ha holnap bármit megte

hetnék. Amit csak szeretnék. Senki sem 
kötelezne semmire. Szívesen elmennék 
horgászni -  válaszolt a diplomata.

Akkor tedd azt. A magad ura vagy. Ne 
légy már ilyen szerencsétlen tutyimutyi 
-  mondta Yézus.

A diplomata lezuhant a földre, mintha 
pofon csapták volna. Persze semmi baja 
sem volt. O már megvilágosult.

Újra kezek emelkedtek a magasba. 
Yézus választani akart, de épp megcsör
rent a telefonja. Beleszólt: „Apa, most 
nem érek rá.”

P atak i Előd: 1989-ben született Nagyváradon. A BBTE matematika és informati
ka szakán végzett. Jelenleg Kolozsváron él.
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Fütyülni örömből
Gondos Mária Magdolna 
interjúja Horváth Benjivel

-  Szeretsz-e írni?

-  Mostanában inkább szeretnék. De ez 
változó. Ilyenkor olyan béna vagyok, hogy 
egyszerre szégyellem és röhögök magamon. 
Ha nem megy az írás, nem megy semmi. 
Hülyeség, de mostanra már beletörődtem. 
Ilyenkor igyekszem a rutinra koncentrálni. 
Hogy túléljem. Amíg szimatot kapok újra.

-  Mondják, élettapasztalat nélkül a pusz
ta fikció is súlytalan. Hogyan válogatsz? 
Miből lesz vers?

-  Nézd, nekem túl sok dolog van a fejem
ben. Mieló'tt megismerkedtem volna az al
kohollal tizenöt évesen, lefekvés után min
dig forgolódtam még egy-két órát, amíg el 
tudtam aludni. Folyton szorongok, érzé
keny vagyok minden kis idétlen szellőre, 
beszélnek a fejemben a daimónok. Csak 
megtanultam ezt valamennyire kezelni. 
Vannak problémáim, amiket meg kell fo
galmaznom, hogy megnyugodjak.

Szabó Evelin fotója

hozni a sodromból. Ha egy vers számomra 
szent, azt nem féltem az illetéktelen kezek
től. Nem tudnak ártani neki.

-  Sok tehetséges költő elvérzett a kísér
letben, hogy új időknek új slamjét előadja. 
Láttalak téged is botorkálni, de pikk-pakk 
beletanultál. Hogyan?

-  Nem hiszek az ilyesmiben. Azért szere
tek élni, mert bármikor leléphetek valahon
nan és elkezdhetek valami teljesen mást. 
Nyilván érzek némi felelősséget azért, amit 
elhagyok. De ha el kell engedni valamit, 
mostmár a legfontosabb, hogy könnyedén 
tegyem. A szabadságom az enyém, azt nem 
várhatom mástól, nem is vehetik el. Ha azért 
szeretem a világot, mert éppen szerelmes va
gyok, és nem magamtól, akkor az hazugság. 
Ha azért utálom, mert meghalt valakim, az 
is. Jobb, ha eldöntők valamit, és ahhoz tar
tom magam. Ha valami nem működik, újra
gondolom, eldöntőm, és akkor ahhoz. Nekem 
fontos a szeretet. De nem jó másoktól függni.

-  Az irodalom csapatmunka vagy hosszú
táv egymagádban?

-  Mindkettő. Az elsőből még bőven van 
mit tanuljak.

-  Mik a terveid?

-  Annyit elárulok, hogy egyelőre vissza 
szeretnék vonulni a nyilvánosságból.

-  Láttam már valakit látványosan, tünte
tőleg kivonulni a felolvasásod közben. E kö
zönyös században ez nem semmi. De felme
rül, mit tehetünk a zárt ajtókkal?

-A z  első köteted saját példányát eldobtad, 
de visszament. Meddig terjed a vers szentsé
ge? Titkon akár, de ki tud hozni a sodrodból, 
ha illetéktelenek nyúlnak kedvenceidhez?

-  Az vagánykodás volt, tudtam, hogy 
visszajön. De ennek semmi köze a szent
séghez. Nekem az a szent, amit nem lehet 
megsérteni. Amit hidegen hagy a blaszfé- 
mia. Vagy ha válaszol, akkor nem dühöng, 
és elegánsan, kegyelemből teszi, nem visz- 
szavágóból. Fontos, hogy értse a viccet. 
Nincs szentség humor nélkül. Titkon min
dig egy kicsit ideges vagyok, de nehéz ki-

-  Évekig fontolgattam, hogy fogok slam- 
melni, vártam, hogy szimatot kapjak. 
Aztán kiprovokálódott. Ahogy kezdtek le
tisztulni, megrövidülni a verseim, úgy jöt
tek a slamek. A vers tétje számomra az ön
uralom. A slamé pedig az, hogy elengedjem 
magam. Mindkettő kell a szabadsághoz.

-  Engedsz aktuális elvárásoknak?

-  Boldogabb vagyok elvárások nélkül. Ha 
nekem sincsenek elvárásaim mások fele.

-  Mennyi benned a kötelességtudat?

-  Nem kell kinyitni minden ajtót. Pláne 
nem erőszakosan. Ahol nincs bocsánat, ott 
nincs mit keresnem. Van bennem egy adag 
nonkonformizmus, de ezt nem akarom min
denkinek a fülébe üvölteni. Szeretek botrá
nyos lenni, de nem tudok általános elvekért 
harcolni. Azokat mindig felülírja az idő. Ha 
másokkal egy húron tudok pendülni, nem 
azért jó, mert megegyeznek az elveink, ha
nem az öröm miatt. Ha alapjaiban eltérő né
zeteink vannak, de jól kijövünk egymással, 
az még nagyobb öröm. Az öröm ajándék. Ha 
valakinek örömet szerzek, az nekem bőven 
elég, hogy fütyüljek a zárt ajtókra.

Szimpatikusabb állatok 
Horváth Benji verseiről
(apologia)
„A barátság szent tisztté teszi az 

amputátiót, ha alatta sikolt is a’ Patiens” -  
így javasolta Berzsenyi Kis Jánosnak írt le
vélben azt, amit egy szerkesztő a húzással, 
Csehy Zoltán a „zsírleszívás”-sal, az újságíró 
zsargon pedig a „kill your babies!” felszólítás
sal jelöl. Miért lehet ez nehéz még egy olyan 
költő számára is, akinek tehetsége, tudása és 
egyre gyűlendő tapasztalata elvitathatatlan?

(natus)
Horváth Előd Benjámin többlakisága -  

„Budaváron és Kolozspesten” (Ver) -  s így 
versei kapcsán is gyakran esik szó a he
lyekről, egyfajta homályos térlélektant für
készve, de ritkábban az időről. A múlt idő
ről, és az emlékezésről. Ezt huszonévesek 
esetében alábecsülni szokás, pedig „tud
juk jól, hogy mindig lesben / áll valaki a 
sorok mögül, mert / visszajönnek a hideg 
halottak / és a fiákban az apák, hogy / meg
büntessék a teremtést” (Fagyosszentek). 
Megfigyeléseim szerint a szövegritkítás ne
hézségének egyik oka a tapasztalat. A má
sik talán, hogy nehéz ítélkezni. Az írott
formált tapasztalat, kicsit olyan múltaddá 
változik, ami soha nem volt jelen. Ezzel az
tán lehet legózni. Szerdák és vasárnapok 
rendelkezhetnek egyformán sajátos han

gulattal, a napszakok szintén. A reggelek! 
Legnagyobb lépték az évszak. Van egy év
szám, de más idők ezek: „Amíg fekszel, az 
az ágyam” (Ver).

Szabó Zsigmond írja, hogy a tapasztalás 
„a jelen perspektívájának nagytotáljához 
deformálódik”. Például az utcán inkább a 
velünk egykorúakat vesszük észre. Ez a de- 
formálás teszi bizonytalanná a tapasztala
tot, enyhíti vagy súlyosbítja, de mindig kell 
hozzá a nagytotál.

(doctus)
És kell az ítélet. Vonnegut egyik szerep

lője elárulja a titkot festményekre vonat
koztatva. Syd Solomon mondja: „[ajnnyi az 
egész, drágám, hogy meg kell nézni tízmil
lió festményt, aztán már soha nem téved az 
ember.” Verseknél könnyebb. Elég kilenc
millió, kilenc nyelven.

(magyarázatok a Poéta számára) 
Nemrég írt a verseimről, így kissé hálát

lan helyzet ez, mégse penzum.
Nem tudom, volt-e kultúra a görögök óta, 

amely lehetővé tette, hogy az ember egyszer
re legyen intelligens és boldog. A verseiben, 
azok humorában, istenhez, nyelvhez, macs
kához és a mindenséghez való viszonyulás
ban úgy látom, sokszor eltalálja az emberi 
mértéket, ami náluk működött (egy ideig).

Ezt fenyegetheti egy romantikából áthurcolt, 
kitüntetett költőszerep, ami miatt a líraértés 
alkotó felőli sémája érvényesül. A Beatcore 
című remek nemcsak a beat-költészet konst
ruált hagyományának keményít be, de ud
variasan beint azoknak is, akik még mind
ég úgy vélik, hogy van ura és parancsolója a 
szövegnek, aki akár felelősségre is vonható, 
hisz ő irányítja a jelentéseket: „én szeretem, 
ha megbolondul / a szöveg, verbálisán basz
tam / már kutyát, lovat, kecskét, / és oráli
san szüzet, nem hiszem, / hogy bárki nálam, 
vagy / bárkinél vagyok én bűnösebb.”

A minden, az egész, a maradandó dol
gok, ha ironikusan is, gyakran kerülnek 
elő, ahhoz képest, hogy egy széttöredezett, 
tünékeny, és -  mert mindenek ellenére el
viselhető, épp azért -  kegyetlen világ ez. 
Szentség, irónia, humor és szexualitás, dro
gok -  a mindenség evilági térképrajzolói
nak batyuja.

És jár mindezzel egy különös nem fél 
a farkastól, aki a saját bűnét ismeri mo
rál, amit nehéz itt röviden szétszálaznom. 
Farkastörvények? Állat van bent? Ember 
embernek? Nem esz meg, csak megkóstol? 
A mesevilág romba dől egy perspektívavál
tással: „egyre nehezebbek a hasadban a kö
vek” {Ablak).

Nekem vigasz és öröm Benji-verseket 
hallgatni, olvasni.

Képes megszerettetni a reggeleket. És 
állatokat.

GONDOS MÁRIA MAGDOLNA

A»««»KilomctriK
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UGHY SZABINA Süllyedés

Vitorlabontás

Fehérre festettük a falakat, 
lobogjanak, mint vitorlák, 
vigyék messzire a harmadik lakót, 
hat emelet mély, közös életünk.
Lassan megszokjuk a hullámzás fehérzaját, 
az étkészlet finom rázkódásait, 
az árboc nyikorgását a szélben, 
rugalmas, mint friss szokásaink.
Imbolyogva járunk a hétköznapok nyílt vizén, 
köröttünk hosszú és színes alkonyok, 
madárrajok emléktelen ragyogása.
Két akarat, két múlt.
Keletnyugatra tartunk.

A régi házban

Minden szó, mozdulat és elhagyott tárgy 
itt vergődik az idő pókhálójában.

Csontjaid felritkulnak, könnyen törnek, 
mint a kiszáradt faág.

Zsíros lerakódások ereid falán, 
bordáid kosarában füstszagú ősz.

A decemberi fény megbékíti tested a földdel. 
Árnyék nélkül állsz a megmaradásban.

A csillagok útjelző ragyogása helyett, 
a háló ablakból csak erre a meghatározhatatlan, 
egyszerre világos és sötét felületre látni, 
ahogy a szmog visszaveri a város fényeit.
Az ágy lábán emelkedik a csönd, 
opálos, félelemmel teli szavak húznak.
Hogy mondjam el, hogy tudok róla, 
kilestem öreg titkait.
Kettőnket árulnám el, ha most szólnék, 
és mintha megérezné, villanyt olt.
Aludj jól, cinkostársam, 
hallgass velem, üvegszilánk a tóban.

Afrika

CAIUS DOBRESCU Bölcselmek II. Istenigazá

Bölcselmek I.

A mozsdókagyló el
dugult nekem. 100%-ba. Ezér írtam ideje 
a „Pumpát nyomok” verset.

Minden tizta titok. Ma reggel 
épp fogamot mostam a fürd 
ó'kádba s eccercsak 
méhenbelüli érzéseimvótak.

Sreja jöttem hogy igazábó 
anékü h pofátlankodnánk, mi elég 
gyakran gondolunk ilyendógokra, hogy mi 
is vöt születéseló't, s mi lessz miután 
meghalunk. Mindenikünk.

Sbárhol.

Az lenne valszeg a kiút ha 
Megoldaná mindegyik a másik 
Problémáit. Úgy értem ez 
Pont olyanszerű téma mihez

Lenne idegrendszerünk. 
Megcsinálhatnánk a dolgot 
Rendesen, magunkkal tök 
egyensúlyban, mint vmi

Vérprofik. Másképpen, persze, 
Sérülékenyen, nyakig nyivadva 
Saját kis életébe, hogy már 
levegőt se, mindenki feladja, hagy

Ja hogy elriasszák, fáj a kő 
Nyöke, teli lessz a töke tőle, tesz 
Rá magasról. Olyasmibe is amibe 
másvki gyökerestől a gazt.

Arcom egy
aszott fennsík, erősen feldúlt,

szenvedélylobbanások, érdesek, 
tufává lett lángok, odabentről. 

Arcom
Kopár hegytömb egy aszott fennsík 

Közepén. Kozmikus 
vastagságú 
Lemez.

Nagy nehezen felhúzott 
Fennsík,
Évezredek, sorozatos 
Lerakódások, mint valami 
Finom megközelítések, réteg rétegen 
A  legtisztább

Arcátlanságból.

Az érzékenység kegyes 
Pillanata, amikor 
Egyre több képzett embernek az 

A benyomása hogy arca 
Legalább a mükénéi kultúra 
Mélyrétegeiből bukkant fel.

Caius Dobrescu (1966, Brassó) költő, író, esszéíró. A Bukaresti Egyetem bölcsész
karán végzett 1988-ban, jelenleg irodalomelméletet oktat ugyanott. Számos vers- 
és esszékötete mellett négy regénye is megjelent.

Mi több: úgy élnek 
Mintha a pofalemezük 
Félig-meddig elásva 
Maradna örökre.

SZONDA SZABOLCS fordításai
------------------------------------- 15
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BÁLINT PÉTER

Miért és kiváltképpen mire jó 
a tradicionális népmese?
„[...] az észbeli erényekre tanulás ré

vén, a jellem erényeire pedig szoktatással 
teszünk szert.”(MacIntyre)

1 .

Ha megengedik, hogy a német szkep
tikus filozófus, Odo Marquard szellemét 
megidézzem mondanivalóm lényegéhez, 
idéznem kell A  sze lle m tu d o m á n y o k  n é l
k ü lö zh e te tlen ség e  tanulmányának egy 
kulcsmondatát: „[...] szükségünk van az 
idegenné vált származásvilágok meghitté 
tételének művészetére. Ez pedig a herme
neutika művészete, az interpretáció

Márpedig mi, akik az elmúlt fél év
század alatt meglehetősen idegenné vált 
tradicionális népmesével találkozunk, 
mondhatni az intézményi vagy otthoni 
könyvtárban vagyunk találkozásban (ta
gadni is kár volna, csakis a kötetekbe 
összegyűjtött repertoárok szövegeivel va
gyunk találkozásban mint hermeneuták), 
hogy tárgyunkat meghitté tegyük: fo
lyamatosan újraolvassuk, faggatjuk, in
terpretáljuk őket. S mivel a „sokféleség 
és sokértelműség kultúrájának” részesei 
vagyunk (mármint ha egyáltalán részt 
akarunk venni abban a kulturált gondol
kodásban, miszerint Marquarddal szól
va, „a történeteknek nem csak egyetlen 
értelmezésük van”), nem hagyhatjuk ki
sajátítani a népmesét, melyet a folkloris
ták vadászterületeként aposztrofáltak 
sokáig, ám a nyelvészek és filológusok, 
mitológusok és irodalmárok, újabban a 
pszichológusok és kulturális antropoló
gusok igyekeznek „lélegeztető gépen” ta r
tani. Ugyanis az a sokak által megfogal
mazott tétel, miszerint a tradicionális 
népmese természetes halállal szűnt meg, 
s helyébe a gyermekeknek szánt „könyv
mese”, illetve az „urbánus mese” lépett, 
mégsem egészen igaz.

Ennek az úgymond természetes halál
lal megszűnésnek és sokak által cseppet 
sem remélt feltámadásnak (ami az elsó' 
pillanatban egymással ellentmondó fo
lyamatnak tűnik, holott, mint látni fog
juk, a feltámadásnak éppen azok az okai, 
mint amit a megszűnése okainak vél
tünk) a logikáját szeretném körüljárni 
ebben a tanulmányban.

A tradicionális népmese -  állítják a 
természetes halálát természetesként el
könyvelő mesefunerátorok -, az alábbi jól 
körülírt indokok vagy még inkább társa
dalmi kényszerek alapján szűnt meg lé
tezni: (1) A modernitás korában bekö
vetkezett technikai fejlődés felszámolta 
a faluközösséget, a paraszti kultúrát és 
ennek okán egyszerűen kiszorította az 
oralitásban évszázadokon át létezett nép
mesét és előtérbe került a „szövegiroda
lom”. (2.) Walter Benjamin a tapasztala
ton nyugvó bölcselet devalválódásával

és a hír minden elképzelést túlszárnyaló 
szárnyalásával magyarázza a mese „ha
lálát”. (3) Az első világháborút követően 
a parasztság a mesélést, mint nem igaz, 
egyenesen szégyellnivaló történetmon
dást felcserélte a valóságos vagy annak 
hitt élettörténetek mondásával (azért 
mondom, hogy annak hitt, mivel a mondás 
maga is az én-narratíva konfigurációján 
nyugszik), vagyis a közösség maga szakí
tott a hagyománylánccal. (4) Az utóbbi fél 
évszázadban a népmesét /oZváltotta (vagy 
más aspektusból éppen /eváltotta) a gyer
mekeknek szánt „könyvmese”, és a vá
rosi intézményekben elmondott „urbánus 
mese”. Ha mindez igaz (márpedig miért 
is kételkednénk e folyamatok valóságos 
lezajlásában, hiszen tény, hogy az egész 
Kárpát-medencében aligha találunk ma 
már élő mesemondót, élő mese elmondó- 
ját, ha csak szerencsénket áldva egy-két 
cigány mesemondóra nem bukkanunk), 
szóval, ha mindez igaz, akkor hát -  te
gyük föl végtére a kérdést -  ugyan mi
nek tudható be a mese és mesélés iránt 
támadt elementáris igény, és miféle igény
ről beszélhetünk egyáltalán?

Vegyük sorra rögvest a mese és a me
sélés feltámasztására te tt kísérletek 
markánsan jelentkező egyéni és társa
dalmi igényeit: (1) Marquard írja a fent 
idézett tanulmányában: „a kísérleti tu 
dományok hajszolta modernizáció élet
világbeli veszteségeket okoz”. (2) Az év
százados keresztény etikai kánon és a 
paraszti közösség értékrendje (ez utób
bi reprezentánsa éppen a mese, mely 
a Benjamin által tételesen megfogal
mazott „hármas haszon”: az életbölcse
let, az erkölcsi rend és a túlélési straté
gia korpusza), elképesztő gyorsasággal 
történő összeomlása arra kényszerí
ti az embert, hogy az elengedhetetlen 
létmód-választása során etikai mintá
kat keressen. Ilyen minták az arisztote- 
lészi és kanti erény és az erényfogalom 
körébe tartozó magatartás és- gondol
kodásformák, melyek a MacIntyre által 
értelmezett hagyományban leledzenek.
(3) Ricoeur, aki nem csekély mértékben 
segít a „konfigurációs” és „refigurációs 
aktus” értelmezésével a mesemondás 
természetének megismerésében, egye
nesen azt állítja -  Marquard-dal egyet
értésben -: aki elfelejt történeteket me
sélni, magáról az életről mond le. (4) 
Az urbanizációs fejlődéssel, a városi el
magányosodással, a társiasság/test- 
vériesség meglazulásával együtt járó 
diszkurzushiány és meghittségélmény 
hiánya mind arrafelé hajtja az embert, 
hogy kialakítsa az urbánus mesemon
dást, mely kiváló folkloristánk, Dobos 
Ilona szerint a paraszti hagyomány át
mentésén, továbbélésén túl az „igaz tör
ténetek” elmondásának megalapozását 
segíti elő.

2.
Azt javaslom, hogy vegyük sorra a tra

dicionális népmese jelentőségét a gyer
mek nyelvi és szocializációs kompetenci
ájának fejlődésében.

A tradicionális népmese szövegeiben 
rögzült szavak, képek, metaforaalakza
tok elsajátítása révén, a gyermeknek nem 
pusztán a születése előtt is létezett, szá
mára felfedezésre váró anyanyelvi szókin
cse alapozódik meg, de a szülő-közösség
ből átöröklött/átvett mondás képessége 
is (ami egyszerre jelenti a müthologein: 
vagyis az „elmesélni a valódi tényállást”, 
és a mondás közben megértetté és egysé
gessé tett én: „Selbst”, „Moi” önmegvaló
sítását). E két képesség: a nyelvbirtoklás 
és a történetek mondása által magabiz
tossá válik a Maclntyre-i értelemben vett 
ítélőképessége is: vagyis annak a tudata, 
hogy mi illeti őt meg. Más szóval az anya- 
nyelvőrzésen és -mentésen, a nyelvi iden
titás tudatosításán keresztül: a nyelven és 
nyelvben való sajátos (a közösség kultu
rális mezejében gyökerező) gondolkodás- 
módjának nélkülözhetetlen eszközévé is 
válik a mese, ami valami lényegesről: az 
archetipikusról és a Bahtyin által „határ- 
helyzetben álló” szó varázserejéről szól. 
Ellenben a protézisként kínált, az átírás/ 
csonkítás révén „irodalmiasított” népme
sék vagy „könyvmesék” egy olyan előze
tesen, évszázadokon keresztül használt 
nyelvi kódtól fosztanak meg, amely egyko
ron beszélt anyanyelvem (éppen az, ame
lyik a „mindenkor és már mindig is vala
hogy megértett vagy előzetesen megértett 
nyelv, szövegvilág, társadalmi szituáció” 
reprezentánsa) meg-nem-értését, s a raj
ta keresztül hozzám érkező bőséges egyé
ni tapasztalat és felhalmozott közösségi 
tudás elvesztését kockáztatják vagy egye
nesen ellehetetlenítik. Meg kell értenünk 
Ricoeur legolvasottabb kötetében, Az élő 
metaforában tett kijelentését: „A népi böl
csesség [tegyem hozzá ennek egyik mű
formája a mese -  B. R] tehát a metafo
rák és a közmondások (vagy legalábbis a 
közhelyeknek számító metaforák és a köz
mondások alakzatainak) tárháza.”

A kódvesztés kapcsán egy másik vesz
teségre is utalni szeretnék, nevezetesen 
arra, amit a szociológus Marcel Mauss 
említ, ti. hogy: „A képben és tárgyában 
semmi közös nincs, csak az a konvenció, 
amely a kettőt összetársítja”, ám ha a kon
venció mint a jelölőt és jelöltet értelmező 
nyelvi hagyomány megszűnik hatóerő
ként működni, mindazon szövegek kifeje
zés- és értelemösszefüggése megváltozik. 
Az értelemösszefüggés megváltozása ré
vén a mesének, mint Ricoeur által „folya
matos meto/ora”-alakzatként aposztrofált 
diskurzusnak a jelentéstelítettsége és a 
„mű” struktúrájának szűkülése követke
zik be, mindezzel együtt a „mesei világ” 
szenved végzetes csorbát. A sors-szimbó
lumok (melyek kódként tételezett szavak/ 
képek, vagy az arisztotelészi és kanti ér
telmezésben többletgondolkodásra serken
tő kifejezésösszefüggések) kiiktatása ré
vén a cselekményszövés, maga a szövet/ 
szöveg veszíti el eredeti értelmét: vagyis a 
sorsválasztás kényszerű volta és a sorsbe
töltés kötelező érvényű feladata devalváló-
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dik. Ironikusan kell megjegyeznem, hogy 
a lefokozott tudatszinten, a visszavágott/ 
átírt narratíva formájában lehet ugyan, 
hogy az olvasó/hallgató számára élvezhe
tőbb a „csonka” mese, csak éppen nem siet 
segítségére a tapasztalatcsere aktusában 
az erkölcsi paradigmák és a sorsmegoldá
sok keresése során.

Értem én, illetve igyekszem megérteni 
azt a kérdést: a modernizáció korában és 
a szövegközpontú kultúrában ugyan mi
nek kellene egy letűnt orális világ hagyo
mányát és kódrendszerét átmenteni?

Ám ez a kérdezői magatartás, melyet 
a görögök „hübrisznek” neveznek, megkí
vánja a válaszadást, mely maga is szük
ségképpen többrétegű: (1) A moderni- 
tás, az emancipáció kultúrája- ahogy 
Marquard szellemi mesterére, Ritterre 
hivatkozva állítja-, egyben a megőr
zés kultúrája is, „a szellemi kompenzá
ció szerveként”. (2) Az avíttnak minősí
tett szavak, szimbólumok és metaforák 
sohasem annyira kiüresedettek, mint 
hinnénk, s a tapasztalatnak (a tapasz
talat híján lévő gyermek számára a kép
láncolatoknak) olyasfajta átadását biz
tosítja, mely a Ricoeur-i „refigurációjuk” 
alkalmával részben a kiapadhatatlan 
kombinatorikus lehetőséget, részben az 
életvilágba szervesülésük megértését 
biztosítja. (3) A természetes halállal ki
múlásra ítélt tradicionális népmese olyan 
én-narratíva, amely a mondás szabály- 
szerűségein túl meglehetős konfiguráci
ós szabadságot, kreativitást engedélyez a 
történetmondónak. Ha felidézik mondjuk 
a Bálint Sándor által fölfedezett Tombácz 
Jánosnak, Nagy Olga két kedvencének: 
a görgényüvegcsűri Jakab Istvánnak 
és a koronkai Cifra Jánosnak, illetve a 
szamosszegi Ámi Lajosnak a szövegvilá
gát, éppen azt a nyelvi plaszticitást és já
tékosságot, nyelven és nyelvben való ön
megértést és közösségteremtést észlelik, 
ami nagyon is közel áll a gyermekhez is.

(2) Az iskolába belépő gyermek ket
tős értelemben is idegen nyelvi közegbe 
lép: Dobos Ilona szerint egyfelől „a száj- 
hagyományban élő történeti emlékek 
és mondák” jelentős mértékben eltér
nek az ott tanultaktól, mind tematikai
lag, mind az ongi értelemben vett funk

cionális logika szempontjából; másfelől 
„míg az iskolai tananyagot a parasztem
berek gyermekkorukban csupán egyszer 
’vették át’, a szóban öröklődő emlékeket, 
mondákat kis változtatásokkal életük 
során számtalanszor hallják a szülők
től, nagyszülőktóT’.A gyermek (mármint 
csakis az elődöktől mesét ajándékba kapó 
gyermek) az évek során mondhatni bele
nő a mese mint „folyamatos metafora” po
étikai funkciójának megértésébe, s meg
ajándékozottként öntudatlanul is élvezi 
-  miként Ricoeur állítja —, hogy a meta
fora használatával „a nyelv leveti magá
ról közvetlen leírásra irányuló funkcióját: 
így egy mitikus szintre jut el, ahol is fel
fedezői funkciója felszabadul.” Márpedig 
a mese az életvilág felfedezésénél is töb
bet kínál számára: a képzelőerő és a mon
dás, a konkrétság és többletjelentésűség, 
az el-rejtett és a szimbólumokban kinyil
vánított feszültségét, gazdag tárházát, 
melyből eltanulja a „válaszadó-képzele
ti aktusát”. Ezentúl, megtanulja, hogy a 
szóban elmesélt történetekben, akárcsak 
a mítoszban benne van az őrület, a félté
kenység, a csalás, a dühöngés, a gyilkos
ság, a bosszú. Aki nem ismeri a tradici
onális népmesét, meglepődik azon, hogy 
az életvilágbeli sorsok, az én-narratí- 
vák milyen bőséges tárházára bukkan az 
egyes típusokban és azok bőséges varián
saiban. Egyfelől éppen az eltérő tapasz
talattal (mint az értelem eltérő/sokszínű 
olvasatával) és a benjamini „tapasztalat- 
csere művészetével” is indokolhatjuk a 
variánsok létrejöttét; másfelől ennek az 
életvilágban mindenféle társas viszony
ra kiterjedő megoldó-képlet arzenálnak 
köszönheti a népmese a pszichológusok 
és mese-terepeuták fokozott érdeklődé
sét. A népmesében járatlan meglepő
dik a mesék szembetűnő kegyetlenségén: 
az anya kiszúrja a fia szemét; a saját lá
nyát feleségül venni akaró, ámde visz- 
szautasított apa immáron nagyapaként 
megöli unokáit; a mostohaanya levágja 
férje gyermekeit; a király az éppen felesé
gül kapott lányt megcsonkítja; a testvé
rek kútba dobják öccsüket. Meglepetésük 
hátterében voltaképpen nem rejtezik 
más, minthogy nem látják meg e meta
forák mögött a sorsszimbólumokat, azo

kat a traumákat és varázslásokat, bú
vópatakként előtűnő szenvedélyeket és 
gonoszságokat, melyek évszázadok óta 
az emberi élet velejárói, miként az ezek
re a csapda- vagy éppen túszhelyzetek
re adott megoldási lehetőségek is, mint: 
a jóság, az adni tudás, a kölcsönös szere
tet és felelősségvállalás, az ígéret és- tila
lommegtartás stb. Nem látják, mert tra
dicionális mesével személyes találkozás 
hiányában annak a tévképzetnek a tú
szai, hogy a mesében csak jók vagy gono
szok, ördögök vagy tündérek szerepelnek, 
ami eredendően ellentmond a paraszti vi
lágkép dualitásának, vagyis annak, hogy 
maguk a hősök, de a segítő és ártó lények 
is hol ilyenek, hol olyanok, mindig a me
sében elénk álló konkrét életszituációtól 
függően, amire Jung is figyelmeztet. Ha 
ugyanis igaz volna a két szélső pólus léte, 
akkor nem kellene a hősnek folyton pró
bára tennie önmagát (olykor háromszor 
is), igazolni ígéretét, melyet felelőtlenség
ből vagy meggondolatlanságból megszeg, 
és folyamatosan a jóra törekednie, hogy 
azzá váljon, amivé kell. S tegyük hoz
zá rögtön, nem találkoznánk lépten-nyo- 
mon a gonosz anyával, az irigy és gyil
kos ösztönnel bíró testvérrel, az abúzust 
elkövetni szándékozó apával, a hűtlen fe
leséggel, a kegyetlen tündérekkel, no és 
persze a sárkánnyal mint jó állatsógor- 
ral, a boszorkánnyal mint útbaigazító se
gítővel, a gyilkos vízitündérrel mint meg
bocsátó lénnyel.

A Gaston Bachelard megfogalmazta 
„szociális tiltásokat” követően a meséből 
szerzett mitikus/metaforikus tudás ré
vén a gyermek sikeresen elvégezheti az 
ősökkel/rokonokkal való lelki kötelék ki
építését, ami pedig a továbbiakban elen
gedhetetlen és szükséges feltétele a ha
gyományos-transzcendentális világkép 
rögzülésének az emlékezetében. Röviden 
szólva, a gyermek esetében hatványo
zottan igaz Ricoeur tételmondatként föl
fogható megállapítása: „A világ megnyi
tására és felfedésére csakis egy mitizált 
lelkiállapot képes”; márpedig mi sem
mi mástól, mint éppen e mitizált lelki- 
állapottól igyekszünk megfosztani őket, 
nagyvonalúan felkínálva cserébe -  ami
ként Marquard jelzi — a szín-éhséget, a 
meghittség-éhséget és az értelem-éhsé
get, mely örökös hiány-élményként rögzül 
bennük. A könyvpiac gyermekmese gyá
rában futószalagról legördülő tömegter
mékei ellenére is vagy éppen miattuk.

(3) Sokszor magától értetődő tételként 
fogalmazzuk meg, hogy a tradicionális 
népmese a gyermek családi/törzsi közös
séghez tartozásának tudatát, az identi
tását igyekszik fenntartani. Ezt látszik 
igazolni a szociológus Marcel Mauss is, 
akinek szavait éppen a mesehagyomány 
átadása okán érdemes idézni:

„Az átadás körülményei, a szerződéses 
jelleg azt mutatják, hogy a tanítás sze
mélyről személyre történő továbbadása 
egyben egy zárt közösségbe való belépést 
is jelent.”

A zárt közösségbe való belépést az 
átadandó tanítás nyelve segíti, annál 
az egyszerű oknál fogva, merthogy az

> » »  folytatás a 18. oldalon
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anyanyelven mondatik el vagy íródik le, 
amelyhez születésünktől fogva hozzá 
tartozunk, amelyikbe a történeteinken 
keresztül belenövünk (legalábbis a nem
zetközösség terében hinni szeretnénk eb
ben). A tradicionális népmese tanító-tör
ténetek hagyományláncolata, érdeme a 
történeted (így többes számban, mivel 
az embernek egyszerre több élettörté
nete van) mondásában ragadható meg. 
MacIntyre egyenesen azt állítja: „a tör
ténetek elmondásának kulcsszerepe van 
abban, hogy belenevelődjünk az erények
be.” Engedtessék meg nekem, hogy a dol
gozat megidézett vendégévé s egyúttal 
házi filozófusává avanzsált Marquard- 
nak egy újabb gondolatát idézzem: „[Az 
embereknek], hogy individuumok lehes
senek, szükségük van a történetekre 
(meg a könyvekre és értelmezésekre).” 
Nem csupán az individuummá válás
hoz van szükségük történetekre (és az 
interpretációjukra) az embernek, ha
nem azért is, mert az újra és újra elmon- 
dott/elolvasott történetek szövegeiben, 
amit értelmezek -  ahogy Ricceur állít
ja -  „voltaképpen javaslat egy olyan vi
lágra, amelyben élni szeretnék, amelybe 
bele tudnám vetíteni legsajátabb képes
ségeimet és lehetőségeimet.” Helyben is 
volnánk,hiszen a máig nem kellően mél
tatott Honti János adott elsők között 
hangot briliáns könyvecskéjében A me
se világában ennek a mesei vágyvilág
nak, amit a fikció révén alapoz meg a 
mesemondó. Ezzel szemben a korszellem
nek megfelelően a minél többet és minél 
gyorsabban elmondani azt eredménye
zi, hogy a történetek lerövidülnek, ez pe
dig maga után vonja, hogy a kontemplá- 
ció, az észhasználat, az erény-elsajátítás 
helyett a heideggeri „fecsegés” tág teret 
nyerjen, melynek színtere a kapun kívül 
és nem a házon/otthonon belül van.

E ponton szeretném felidézni/megidéz- 
ni Derrida fájdalmas, személyes sorsá
ban fájdalomként kimondott szavait a 
nyelvről:

„De ki birtokolja igazság szerint? És 
kit birtokol a nyelv? Birtokban van e va
laha is, birtokló vagy birtokolt birtok
ban? Birtokolt vagy birtokló tulajdonkép
pen, mint tulajdon? Mi ez az otthoniét a 
nyelvben, amelyhez minduntalan vissza
térünk?”

Sorjáztathatjuk továbbá a kérdése
ket: Birtokolhatjuk-e azt, amit elbirto
kolnak tőlünk, azáltal, hogy birtokon 
kívül helyezik? Mondjuk a népmesét ki
rekesztik az emlékezet birtokából? S 
ha birtokon kívül rekedünk (mondjuk 
e Kárpát-medencei régióban a határvo
nalak mozgatása okán, vagy mondjuk a 
kulturális örökséget képező kánonok fel
függesztése révén), miféle mást birtok- 
lünk és tulajdonképpen kinek a birtoká
ban vagyunk? Otthon vagyunk a saját 
birtokunkban? S melyik otthonunkban 
vagyunk birtokosok és birtokoltak: a ha
tárokon átívelő nyelviben, vagy a média 
szintén határokon átívelő és minden el
képzelhető határt átlépő virtuális világá
ban? Nem az otthontalanság siralma és 
gyászbeszéde látszódik az arcunkon, me

lyet szintén nem birtoklunk? De folytas
suk Derridával:

„Hol találjuk magunkat ekkor? Hol ta 
láljuk meg magunkat? Kivel azonosulha
tunk még, hogy megerősíthessük tulajdon 
identitásunkat, és elmesélhessük tulaj
don történetünket? Kinek meséljük el, 
először is?”

Ezeket a fájdalmas kérdéseket csak
is az a felnőtt képes feltenni, aki ént tud 
mondani azon a nyelven, melyen magát 
mondja ki. Mint ahogy azt is csak egy 
felnőtt képes kimondani, utólag persze, 
amit MacIntyre mond: „Élettörténetem 
ugyanis mindig beágyazódik azoknak a 
közösségeknek a történetébe, amelyek
től identitásomat kapom.” Ellenben ah
hoz, hogy élettörténetem legyen, birto
kolnom kellene az őseim által birtokolt 
narratívákat, melyek a mondás szabály- 
szerűségére épülnek s beemelnek a mon
dás nyelvébe. De ha nincs kivel azonosul
nunk, nem adatik meg, hogy -  árvasága 
és kiűzetettsége ellenére is, vagy éppen 
ezért — az istenek pártfogoltjának mon
dott győzedelmes-hőssel azonosuljon a 
gyermek, aki egyfelől az én-identitását, 
másfelől a közösségi identitását erősít
hetné meg, miféle nyelvbe belenövést és 
nyelvi otthonosságot kínálunk a számuk
ra? A jogos jussuktól megfosztott gyerme
kek kinek fognak mesélni, és mit fognak/ 
tudnak elmesélni, és ami ennél is érdek- 
feszítőbb: milyen nyelven, ha egyszer fel
nőnek? Még a meséinket sem tudjuk le
vagy átfordítani! Próbálkozzanak csak a 
fonókaláka, a fehérnép, a vitéz hős vagy 
Tündérszép Ilona, kecskebukát vetni 
bármilyen nyelven történő pontos megje
lenítésével!

(4) Bátran kijelenthetjük, hogy a tradi
cionális népmese egy másik/sokadik eré
nye abban rejlik, hogy kimeríthetetlen 
tárháza a természeti és társadalmi kör
nyezetnek megfelelő viselkedési minták
nak, melyek lehetővé teszik a gyermek 
számára a túlélési technikák elsajátítá
sát. Gondoljunk csak hamarjában: az ott- 
hon/idegenség észlelésének, a tanács/til- 
tás megfogadásának, a feltétel/ajándék 
elfogadásának, a rontás/áldás felismeré
sének, én/másik megértésének, az ígéret- 
tevés/elköteleződés fölfogásának, a fele- 
lősség/számonkérhetőség belátásának, 
a bűnfelismerés/megbocsátás képesség
gé tételének, a lenni valamiként és válni 
valamivé szerepalakítás kialakításának 
ezernyi előfordulására, hasonlatosságuk 
ellenére is egyediségükben megnyilvá
nulására a mesenarratívában. Ezért is 
állítható, voltaképpen nincsen olyan lét
szituáció, melyre ne tudna megfelelő vá
laszt adni a mese. Ellenben arról is kell 
beszélnünk, bármennyire is nemtetszé
süket fejezik ki néhányan, hogy van vi
szont számos olyan korunkban előforduló 
morális létszituáció (az önösség és önző- 
ség mérhetetlen eluralkodása, az egyne
műek szerelme és házassága, a szerelem
fogadás örökérvényűségének tagadása, a 
kölcsönös felelősségvállalás elutasítása, a 
közösségi hagyomány negligálása), ame
lyekre a tradicionális népmese lényegé
nél, mondjuk ki bátran: szellemiségénél 
fogva nem ad felmentést: hiába is vár
nánk tőle.

Ezzel szemben a „könyvmesék” vagy 
az „urbánus mesék”, mivel nem a min
den népmese kezdetében fellelhető kizök- 
kentség helyreállításának szükségletét 
és nem a közösség értékrendjét állítják a 
középpontba, nem a közösségi tapaszta
latra és bölcseletre épülnek, hanem az én 
meglehetősen korlátozott/egoista érdek
érvényesítését igyekeznek megjeleníteni, 
nem is rendelkeznek önmagukon kívü
li, hozzájuk szervesen illeszkedő, belőlük 
táplálkozó variánssal, ezáltal épp a sok
rétűségtől, a sorsbetöltés sokféle lehető
ségétől, a szabadság nevében magától a 
szabadságtól fosztanak meg.

(5) Végül, de nem utolsósorban, enged
jék meg, hogy éppen a sokrétűségről, sok
féleségről szóljak röviden, hiszen az em
lékezetben őrzött népmese a sokszínűség 
(származási, nyelvi, vallási, gondolkodá
si) élményét és lehetséges voltát erősíti 
föl a gyermekben. A tradicionális népme
sével való találkozásunkban azt érezzük 
az egyik legnagyobb nyereségnek, hogy 
az egyes típusokban fellelhető narratívák 
sokszerűsége és sokszínűsége felkínálja 
számunkra tulajdon sokrétűségünket, a 
sokféle lehetséges létformából éppen azt a 
létlehetőséget, amivé válnunk kell, vagy
is a sokrétegűségből való választás lehe
tőségét és szabadságát. Az elszíntelene
dés ellenében hat a népmese, ez ügyben 
megint csak Marquardot kell idéznem: 

„[...] az emberek rászorulnak, hogy ne 
csak egyetlen történetük legyen [...] csak 
ha sok történetre tesznek szert, akkor le
hetnek [...] képesek rá, hogy kialakítsák 
tulajdon sokrétűségüket.”

Ha valaki, aki nem rest a Kárpát
medencei színes mesehagyomány nyo
mába eredni, együtt és egybe olvassa a 
magyar, román, szlovák, ruszin, sváb, dél
szláv s nem utolsósorban a cigány mese
kincset, alaposan meglepődik: (1) e mesék 
mondóinak életvilágbeli tájékozottságán; 
(2) e mesék kép-láncolataiból elénk táru
ló élettapasztalat és létlehetőségfeltétel 
választáson alapuló sorsbetöltési módok 
aktualitásán, (3) a morális érzékről ta
núságot tevő társiasság, másként szól
va a Lévinas-i és Waldenfels-i reszponzív- 
etika megjelenítésén. Meglepődik, hiszen 
a mesemondó nem járt sem a gondolko
dó énről értekező Descartes, sem a jóság 
és jobbá válás esélyeit számba vevő Kant, 
sem a halálhoz-viszonyuló-létet definiáló 
Heidegger, sem az idegenséget és vad ér
telmet tárgyaló Husserl, sem a szeretet 
kölcsönös felelősség-vállalásáról köteteket 
író Lévinas, sem a gondoskodó anyáról 
előadást tartó Derrida szemináriumára. 
Ellenben a soknemzetiségű és a sokféle 
tapasztalattal bíró mesemondó által lét
rehozott mesekorpusz mindezt: képek
ben, szavakban, tettekben, események
ben megjeleníti az egyes narratívákban, 
s higgyék el, nem a hermeneuta interp
retálja a fenti filozófusok nyomán így a 
mesevariánsokat. A hermeneuta a mese
szövegekben rögzített közösségi tapaszta
latokból kiindulva mintegy deduktív mó
don szűri le a maga interpretációját, hogy 
meghitté tegye az idegenné vált szárma
zásvilágot egy másik jelentésmezőben. 
Amiként én is kísérletet tettem ebben a 
az írásomban.
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Metamodern mese
Hollywood mint szitokszó: a profitori

entált filmgyár mindenbó'l másfél órás 
3D-mozit akar forgatni. Az a lényeg, hogy 
legyen mire a marketinget építeni: foly
tatás 2, 3, 4; feldolgozás; könyv-, képre
gény-, videojáték-adaptáció; közszerep
lő vagy történelmi személy/esemény. Már 
az a trend is markánsan elkülönülni lát
szik, amelynek alapja a játékok nagy
vászonra kényszerítése (igaz, ezeknek 
rajzfilmváltozata már korábban is elké
szült), lásd: Transformerek 1-4, G. I. Joe
1-2, Csatahajó (a Torpedó-játék űrlények
kel és Rihannával megfejelve). Ennek a 
tendenciának a következő' mélypontja a 
Lego-kaland lehetne, ami A leghosszabb 
reklám alcímet is kiérdemelhette volna, 
hiszen minden egyes kép kockája egy ter
mék. De a Lego-kaland átgondolt törté
nete és üzenete dekonstruálja önmagát 
mint mesefilmet és a bejáratott kliséket. 
Persze ennek csak akkor van tétje, ha a 
nevetségessé tett közhelyek helyett vala
mi mást is képes megmutatni.

Nézzük meg, honnan indul a törté
net: Emmet, a leghétköznapibb közmun
kás Lego Város lakója, aki minden egyes 
szabályt betart (az ártatlanabbak kö
zül: Lélegezz!, Köszönj mindenkinek!, 
Pontosan parkolj!; a kevésbé ártalmat
lanokon át: Igyál méregdrága kávét!, 
Szurkolj a helyi csapatnak!, Hallgasd a 
slágert! -  Minden szupi szuper!, ami az ak
tuális helyzet mellett a közös célokat üd
vözli; Nézz tévét! -  mindenki kedvenc 
műsora a Drágám, hol a gatyóm? című szi
tuációs komédia, amiró'l mindent elmond
tam azzal, hogy leírtam a címét; az egé
szen vészjóslókig terjed: Tarts be minden 
szabályt!, Tartsd be a használati utasí
tást!, Minden gyanús elemet jelents a köz
pontnak!). Emmet lesz a kiválasztott, a 
legkülönlegesebb egyén az univerzumban, 
akiről a jóslat szól, hiszen megtalálja az 
ellenállás elemét, amivel véget vethet Lord 
Business uralkodásának. Kiderül, hogy 
nem csak Lego Város létezik: számos más 
világ is van (cowboy-os, sárkányos, kaló-

zos stb.), de Lord Business megelégelte a 
rendetlenséget, közéjük falakat építetett, 
hogy meggátolja azt, ami számára zűrza
varként tételeződik, az elemek keveredé
sét. Gonosz terve: az útmutató szerint rög
zíteni minden egyes világban a kockákat.

A mese végére kiderül: a jóslat hazug
ság, csak azért igaz, mert rímel: a legna
gyobb véletlen, hogy éppen Emmet találta 
meg, ergo nincs olyan, hogy kiválasztott. 
A mese a mellett érvel, hogy mindany- 
nyian a legkülönlegesebbek vagyunk. 
Lebontja a hős kategóriáját például 
Batmanen keresztül: a jelenlenlegi popu
láris kultúra egyik meghatározó figuráját 
teszi inkompetenssé, mert ugyan feltű
nik, amikor kell, végrehajt egy-két akci
ót, de egyedül ugyanolyan kétbalkezes bi
zonyos helyzetekben, mint bárki más. Az 
egyéni hős helyébe a csapatmunkát állít
ja: önmagában senki sem lenne képes le
számolni a gonosszal. De az eredendő go
nosz alakja is széthullik. A mese elején az 
által, ahogy felfedi ennek a megalkotott- 
ságát, hiszen a félelmetes atmoszféra kre
áció: magasabb mindenkinél, mert plusz 
kockákat szereltet magára; köpenyét 
mesterségesen generált szél lobogtatja; a 
sisakban a lángszórókat tesztelni kell; a 
drámai belépő hatásvadász zene nélkül 
semmit sem ér. Az ellenállás eleméről ki
derül, hogy valójában egy pillanatragasz
tó kupakja. És ekkor csap át minden egy 
apa-történetbe: az egész animált mese ke
retbe helyeződik, ez egy kisfiú kitaláció- 
ja, akinek az apja felnőtt korában még 
mindig lego-rajongó, és nem szereti, ha 
fia összekeveri a pincében tartott, gondo
san összerakott építményeket. Azonban a 
gyerek története rádöbbenti az apát saját 
szigorára. A nagy végleszámolás végén az 
apát/Lord Business-t nem megsemmisí
tik, a legordinárébb módon kezet nyújta
nak felé -  ez lesz a titkos fegyver.

Mindeközben: ízléses és átgondolt ani
mációt láthatunk, ami a lego-világ szabá
lyai szerint alakul: pixeles robbanásokat 
vagy például a repülés helyett hajítást lát

Bal oldalt: Michelangelo és szobra, jobb oldalt: Michelangelo és nuncsakuja. Mellette: random szellem, 
fent középen: Robin Hood, még fennebb: a katasztrófavédelmis lego.

hatunk -  ami metaszinten ugyancsak ar
ra hívja fel a figyelmet, ez valakinek a já
téka. A percenként sziporkázó szóvicceket 
kellő számú visszatérő poén dúsítja, ami
ket popkult utalások és szereplők (feltűn
nek többek között Han Solóék a Csillagok 
háborújából, Superman, Zöldlámpás, 
Csodanő, Dumbledore és Gandalf, az 
NBA 2002-es aranycsapata stb.) tetéznek. 
Egyik személyes kedvencem az, amikor 
Vitruvius (a bölcs és mindentudó varázs
ló, aki vak, ezért mindennek nekimegy) 
a nagy tanácskozás során a jelenlévőket 
sorolja fel, köztük két Michelangelót: az 
egyik a reneszánsz képzőművész, a másik 
a Tini Nindzsa Teknőc — örömtelién egy
bemosva a magasművészet és popkultúra 
határait. A Lego-kaland szinte mindenhol 
hasonló módon tetten érhető oszcilláci
ót mutat. A legjobb példa erre a Minden 
szupi szuper című propagandadal, ami 
ugyanazzal a szöveggel („Minden szupi 
szuper, / Minden olyan jó, hogyha közös a 
cél! / Minden szupi szuper, / Ha az álmun
kért élsz!” -  ebben a zárójelben, akkor már 
elismerésem fejezem ki a magyar szink
ron felé, mert ez bátran elrugaszkodik az 
eredeti angoltól, miközben ugyanazt a 
lendületet és hangnemet tartja meg, ezért 
az angol és magyar változat finom eltéré
seket és könnyed kulturális transzfereket 
tartalmaz, ami ha nem is megduplázza, 
de mindenképpen növeli a poénok számát, 
a kétnyelvű beszélők számára), tehát az 
idézett dalszöveg a végére teljesen mást 
fog jelenteni, hiszen ekkorra a tömeg min
den tagja arcot kap és félig-meddig a fel- 
szabadulás himnuszaként funkcionál.

A bizakodás visszatérő narratívája a 
művészetekben és kortárs esztétikák
ban, az ingadozást a modern utópia és a 
posztmodern disztópia között Timotheus 
Vermeulen és Robin van den Akker szer
zőpáros nyomán a posztmodern korszakot 
felváltó metamodern érzékékenységnek 
nevezhetjük.1 A Lego-kaland olyan mese, 
ami felnőtt módon gyerekes, de közben 
gyerekesen felnőtt. Égyszerre posztmo
dern, mert anything goes, számos utalás
rendszert mozgósít és iróniájával semmit 
sem kímél, ugyanakkor nem üres helye
ket hoz létre és elidegenít, hanem opti
mista módon üzenni mer: Gyertek, gon
dolkodjunk együtt, hiszen mindannyian 
kiválasztottak vagyunk.

Lego-kaland (The Lego Movie), 
színes amerikai animált film, 100 
perc, 2014. Irta és rendezte: Phil 
Lord, Christopher Miller. Operatőr: 
Pablo Plaisted. Vágó: David Burrows, 
Chris McKay. Hangok: Chris Pratt, 
Morgan Freeman, Will Fereli, Elizabeth 
Banks, Liam Neeson, Allison Brie.

1 lásd: Timotheus Vermeule-Robin van den Akker: 
N o te s  o n  m e ta m o d e r n is m , fo r r á s : http://www. 
aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/ 
view/5677/6304. A magyar nyelvterületen még ke
vésbé kutatott probléma: Selyem Zsuzsa-Keszeg 
Anna-Nagy Anna M e ta m o d e r n iz m u s  a  k o r tá r s  ir o 
d a lo m b a n  című tanulmányát kézirat formájában 
bocsátották rendelkezésemre.
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Lehetőségek és veszteségek  
között
A nézőtér bejáratánál zsebre dugott 

kézzel egy fiatalember ácsorog. A Csíki 
Játékszín egyik fiatal színésze, Puskás 
László. Mintha valamire, valakire várna, 
ismerőseinek köszön, egyikkel-másik- 
kal vált néhány szót, miközben a nézők 
érkeznek és leülnek, néha körbesétálja a 
nézőteret, mintha csak megfelelő helyet 
keresne magának az előadás megnézésé
hez. Szája szegletében viszont titokzatos 
mosoly bujkál. Egy lány nagy sietségé
ben, hogy a helyére jusson, szinte elso
dorja, ügyet sem vetve rá. A nézőtér jobb 
oldalán a színpad közelében egy zenész 
(Boldizsár Szabolcs) játszik fuvolán.

Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci cí
mű művét Örkény István adaptációjában 
április 24-én mutatta be a Csíkszeredái 
színház társulata Parászka Miklós ren
dezésében. A 2014/2015-ös évadban be
mutatott négy nagyszínpadi előadás kö
zül három produkcióban is a társadalmi 
egyenlőtlenségeket (mindháromban meg
jelennek a méltóságosék például), a le
csúszott emberek kilátástalanságát, a 
sorsukat megváltoztatni próbáló kisem
berek törekvéseit, sajnálatra méltó em
beri sorsokat vonultatnak fel az alko
tók: Kosztolányi Dezső Édes Anna, Gorkij 
Éjjeli menedékhely és ebbe a sorba illesz
kedik a Kakuk Marci is.

Kakuk Marci közülünk való -  vilá
gít rá az előadás kezdete: Puskás László 
a színpad szélére ül és átváltozik K akuk 
Marcivá: mesélni kezdi a saját történetét.

A színpadkép is folyamatosan emlé
keztet rá, hogy színházban vagyunk, ez 
egy történet, amelyet most elmesélnek 
nekünk. A színpad közepére dobogót he
lyeztek, mellette két oldalt színpadi ref
lektorok állnak. A dobogón Kakuk Marci 
albérleti padlásszobája látható, a dobo
gó előtti rész a méltóságosék udvarának 
helyszíne, bal oldalon egy télikert része, 
vele szembe sövény, a kert bejárata.

Az előadás egyik kulcsfigurája Pattanó 
Rozi (Fekete Bernadetta) utcalány, aki 
egy szerelmi háromszög egyik oldala. 
Szerethető figura, és bár gátlástalanul 
megy bele újabb kapcsolatokba, és látszólag 
olcsó kis nőcske (akit az élettársa üt-ver),

elveszett ember ő is, aki a körülmények mi
att került ilyen helyzetbe és nem tud ki
lépni belőle. Ó Kakuk Marciba szerelmes, 
Marci viszont Csűri Linkát szereti, a szál- 
lásadónóje lányát, és látszólag ez is viszont
szereti őt. Az előadás során már meglévő és 
újabb szerelmi szálak bonyolítják a történe
tet, Pattanó Rozi után vadházastársa, va
lamint Tömpe Ambró, a Méltósága, Marci 
után epekedik. Mindebből és a Méltósága 
(Bartalis Gabriella) medáljának eltűnésé
ből aztán számos helyzetkomikum adódik 
(az alkotók bohóságként nevezték meg mű
fajilag a produkciót).

A mű szereplőinek figuráit a mai kör
nyezetből keresték meg, a jelmezek is 
ehhez igazodnak: így lesz Bojnyik, Rozi 
vadházastársa (Veress Albert) rap
per ruhába öltözött rosszfiú, Tömpe 
Ambró, a kertész (Giacomello Roberto) a 
méltóságoséknál zajló tatarozást felügye
lő mesterember, Csuriné (Szabó Enikő) 
a magyar valóságshowkból ismert nagy
szájú cigányasszony, Gizus, a szobalány, 
a kisfiát egyedül eltartó bejárónő.

Őrjöngve rohan be a színre Bojnyik, 
késekkel hadonászik, fenyegetőzik. A fel
szarvazott férj. Eltúlzott figura ő is, akár
csak Csuriné. A sokat megélt ócskásné 
szotyit köpköd, rafiaszatyrokat cipel 
(Marci szobájában is egy nyitott ajtajú 
szekrény ilyenekkel van megtömve), há
ziköpenyben flangál és árgus szemekkel 
lesi, nehogy egyetlen leányát Marci elcsá
bítsa. Olyan, ajég hátán is megélő' típus.

A Méltósága „viseli a kalapot”, ő az úr 
a házban, ő intézi az ügyes-bajos dolgokat. 
Férje (Fülöp Zoltán) virágokat locsolgat a 
télikertben, talán ő a leghumánusabb gon
dolkodású a társaságban. 0  viszont szeni
lis, ezért nem is veszik komolyan a többiek.

A bohózatra jellemző fordulatokban 
bővelkedik az előadás, például több al
kalommal is a padlásszobában találha
tó ágyban bújnak el a szereplők: először 
Rozi, majd Bojnyik is. Roziról többször is 
le (és visszakerül az alsónemű a paplan 
alatt. Igazából nem tesz hozzá a jelenet
hez, amúgy is érthető, hogy visszakönyö
rögte magát Marci ágyába. Inkább a jele
netet lassítja és a színész dolgát nehezíti 

meg. Az, hogy ké
sőbb a padlásszo- 
bában talált piros 
alsónemű lesz a bi
zonyíték, hogy bi
zony ott járt, a vet- 
kőzések nélkül is 
működne.

Az előadás ritmu
sa ingadozó, helyen
ként nem elég feszes, 
vannak fölöslegesen 
kitartott pillanatok, 
túlpörgetett jelene
tek. (Május 18-án 
néztük meg az elő
adást).

A már említett, a nézőtér szélén ülő ze
nész nem csak fuvolán játszik, hangok
kal, dalfoszlányokkal is reagál a színpa
don történtekre. És bár sokat segít, hogy 
a jelenetek pörgősebbek legyenek, néha 
mintha külön produkciót hallgatnánk, el
vonja a figyelmet.

A történéseket nem Kakuk Marci irá
nyítja, inkább őt sodorják az események. 
Nem számít hősnek a vele hasonló tár
sadalmi státusban élők között. Nem pró
bálja megmenteni a férje elől rácsim
paszkodó Rozit, asztal alá bújik Bojnyik 
elől, aki késekkel hadonászva meg akar
ja őt ölni, lelkiismeret-furdalás nélkül el
veszi kétszer is a szenilis Méltóságos úr
tól a medál megtalálásáért járó jutalmat. 
Amitől ő más, mint a többiek, hogy a ki
látástalan pillanatokban hirtelen felisme
ri, mit kell tenni. Napszámosmunkára je
lentkeznek a méltóságoséknál, és amikor 
a Méltósága határozottan visszautasítja, 
hogy ilyen szedett-vedett társaságot felfo
gadjon (Marci, Rozi és Susnik, Marci cim
borája), Kakuk Marci megköszöni, elérve 
ezzel a váratlan gesztusával, hogy ne csak 
őt, de társait is felvegyék napszámosnak.

Az is megkülönbözteti a vele 
egyivásúaktól, hogy míg a többiek egyik 
napról a másikra élnek céltalanul, hagy
ják magukat sodortatni a történések, 
az élet által és az adódó lehetősége
ket kihasználni, addig Marcinak tervei 
is vannak: vásárolni egy ócskássátrat 
Csurinénak, aki ennek fejébe adná hoz
zá leányát, Csűri Linkát.

Sok váratlan fordulat és viszontagság 
után — a medált a bejárónő kisfia talál
ja meg, a társaságot bekíséri az Örsre a 
rendőr, a padlásszobában egymás kezé
be adják a nők és a férfiak a kilincset — 
végül Marci mégiscsak megtalálja a me
dált, az ígért jutalom háromszorosát 
kapva érte, így terve megvalósulni lát
szik. Linkával azonban, aki az anyja ár
nyékában él, hirtelen felindulásból össze
vesznek. Ez sem szegi kedvét Marcinak, 
mert időközben a bejárónő személyében 
(Czikó Juliánná) mintha megtalálta vol
na azt a tiszta szerelmet, amit mindig is 
keresett. Együtt akarnak új életet kezde
ni, de egy véletlen folytán épp Bojnyiknak 
adja át a megszerzett pénzt.

A lehetőségek és veszteségek között 
egyensúlyozva Kakuk Marciban mindig 
megmarad az a derű, amitől az előadás 
végére megértjük, hogy megfelelő világ- 
szemlélettel minden, elveszettnek tűnő 
helyzetből van kiút.

Csíki Játékszín. Tersánszky Józsi 
Jenő: Kakuk Marci. Szereplők: Puskás 
László, Fekete Bernadetta, Bokor 
Andrea, Szabó Enikő, Bartalis Gabriella, 
Fülöp Zoltán, Giacomello Roberto, 
Veress Albert, Vass Csaba, Kosztándi 
Zsolt, Czikó Juliánná, Rózsa András. 
Rendező: Parászka Miklós, tervező: 
Parászka Máté, dramaturg: Budaházi 
Attila, zeneszerző: Boldizsár Szabolcs, 
fuvolán kísér: Boldizsár Szabolcs, moz
gásművészeti tanácsadó: Bóbis László.
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A mindenség művészete
Könyvet kézbe venni, lapozgatni, ol

vasni lélekfrissítő tevékenység, aján
dék az időtől. Még inkább így van ez, ha 
sikerül tartalm at és formát úgy össz
hangba hozni, hogy a végeredmény rá
ragyogjon az olvasójára. Szó szerint ez 
történik, ha kézbe vesszük a Gutenberg 
Kiadó gondozásában megjelent rendkí
vül igényes erdélyi gyermekvers-antoló
giát. Találó címe, Ragyog a mindenség, 
akár kulcsmondatnak is tekinthető, hi
szen valósággal árad belőle a fény, a 
szín, a játék, és ez áthatja a teret, lelket 
egyaránt.

A kötet nem egy megszokott antoló
gia, sokkal több annál. A vers, rajz és 
zene páratlan találkozása, ami játékos 
módon szólítja meg az olvasót. Ez a sok
irányú megközelítés különlegessé teszi, 
hiszen az élményközpontúságra épít, így 
a felnőttek is, gyermekek is élvezettel, kí
váncsisággal fedezik fel az elmúlt húsz 
év erdélyi gyermekirodalmának verses 
gyöngyszemeit.

Három költőgeneráció gondolkodás- 
módja, szóvarázsa találkozik a gyűj
teményben. A klasszikus Kányádi 
Sándortól a rendhagyóbb Szántai 
Jánosig sokféle stílus és forma megszó
lal. Jól megférnek egymás mellett László 
Noémi kedves bölcsességei, Kovács 
András Ferenc népszerű szójátékai, 
Cseh Katalin dallamos versei, Egyed 
Emese bizalmat keltő sorai, de Balázs 
Imre József pajkosságot sugárzó szavai, 
vagy az elsődlegesen nem gyerekvers- 
íróként számon tarto tt Visky András, 
Karácsonyi Zsolt, Tompa Gábor sorai 
sem hiányoznak. Egészen népszerű és 
kevésbé ismert alkotók is helyet kapnak 
az antológiában, s a kötet mindegyikük
ről egy-egy rövid ismertetőt tartalmaz a 
könyv végén, ahogyan az illusztrátorok
ról, dalszerzőkről is. A kortárs erdélyi 
irodalom huszonnégy kiemelkedő alko
tójától valamivel több mint kétszáz ver
set tartalmazó antológia azonban nem
csak tartalmilag, hanem külsőleg is 
rendkívül színes, ugyanis a verseket ti
zennégy erdélyi grafikusművész illuszt
rálta. Példásan párbeszédbe kerülnek 
így a gondolatok és a foltok, a szavak és 
a színek, a rímek és a vonalak, s e két 
médium, szöveg és kép egymásra találá
sával megtörténik a varázslat. Az a va
rázslat, ami a gyermekek mindennapja
iról szól.

Ezen a gyermeki szemüvegen keresz
tüljön létre a szövegszervező elv is, ami a 
tematikus felosztásban érvényesül: a ki
csiket érintő, a gyermekvilágot körbejá
ró motívumok egy-egy ciklust képeznek, 
hogy bennük szavakon, képeken, dalla
mon keresztül bizalom és szeretet ke
rekedjen ki. így a kötetnyitó Szóvarázs 
mintegy ráhangoló funkcióval bír, hi
szen mondókás, pajkos ritmusa kaput 
nyit a kicsik világába. Utána áradnak az 
örök gyermeki kíváncsiságot éberen tartó 
kérdezgetők, a nevekkel játszó versek, a

meghittséget sugárzó családi fészek, a já
tékokat összegyűjtő versek, a foglalkozá
sokat felsorakoztató ciklus, az izgalmas 
és félelmetes iskola téma. Természetesen 
az apróságok kedvencei, az állatok sem 
hiányoznak, a kicsik megtudják, miért 
foltos a zsiráf, de arról is tudomást sze
reznek, hogy milyen állat a furcsa állat. 
Az állatvilágot követően incselkedő cso
dakerttel találkozunk, majd a kötet leg
hosszabb ciklusa következik, a természeti 
jelenségeket, évszakos jellegzetességeket 
magába foglaló Elhajlik az ég az ágtól. A 
tematikák sorában helyet kapnak még az 
ünnepkörök, de fontos rész a kötetben az 
Esti harmónia is, hiszen alapot biztosít a 
maga nyugalmával, lágyságával, benső- 
ségességével az esti rituálékhoz, amely
nek elengedhetetlen része az olvasás. Az 
antológia utolsó ciklusa nem véletlenül a 
Mese, mese, mátka, ugyanis ezek a tör
ténetek már átmenetet képeznek a mese 
műfajába.

A szövegeket végigkísérik a színek
ben, formákban sziporkázó rajzok, pa
cák, ecsetvonások. Mezey Ildikó álomsze
rű, elmosódott színvilága sejtelmességet 
visz a sorokba, míg Jánosi Andrea erős 
színei a gyermekek mindennapi való
ságát ragadja meg. Figyelemfelkeltő 
Molnár Krisztina rajz a rajzban techni
kája, aki nem csupán egy tárgyat jele
nít meg, hanem a benne rejlő történetet, 
motívumvilágot is. A szereplők sokszí
nűsége is feltűnő: Kürti Andrea sajátos 
arcformái, vékony testalkatai önmaguk
ban külön kis egyéniségeket hoznak lét
re, de szimpatikus, szerethető figurákat 
ismerünk meg Keszeg Ágnes miniatűr 
formáiban, kicsi szemű, pirospozsgás 
arcaiban is. Az állatok nagyszerű meg
rajzolója Csillag István, aki lendületes, 
élethű vonalaival karakteres állatokat 
hoz létre, így szerethetővé válik a hun
cut egér, de a rakoncátlan kismalac is. 
Mint ahogy a verseknél, az illusztrációk
nál is jellemző részben a hagyományos, 
funkcionális vonalvezetés, másrészt a 
kísérletező, kreativitást, fantáziát fej
lesztő rajzolás.

Az antológia egyik legnagyobb eré
nye, hogy lebilincseli a korosztálytól 
független olvasót. Karon ülő csecsemő
nek is találni benne rövid, ritmusköz
pontú verset, de a nagyobb korosztály 
is kedvenceire talál, sőt, az olvasó szü
lő is a varázslat részévé válik. Teszi ezt 
a kötet különböző formák, technikák, 
rímek, ritmusok által, de ezen fölül az
zal a letisztult, sallangmentes üze
nettel, miszerint a vers szép, a vers jó, 
megismerésre méltó. Úgy vezet be a 
gyermeki világba, hogy miközben fel
fedi a tűzoltóautó villogóját, a trakto
rista nagy járgányát, apa dolgozószo
báját, anya mosolyát és a világ számos 
titkát, arra is emlékeztet, hogy létezik 
hópitypang, mohapárna, holdkaréj, csil
lagital. Visszaadja a gyermekkor kulcs
szavainak tekinthető erdőt, hintát, szi

várványt, babát, csúszdát, de kinyitja 
ugyanakkor a fantázia kapuját is, bogy 
áradjon a mindenség. Ez a kettősség, a 
gyermekkor biztonsága és a felnőtt vi
lág határtalansága, végighúzódik a so
rokon, vonalakon.

A könyv önmagában csupa zene. 
Döcög a szekér, pöfög a mozdony, zaka
tol a villamos, zúg-búg a kocsi, röffen 
a malac, zsibog a hegy, pereg a fény, az 
élet különös síneken robog, mindeköz
ben pedig ott vannak háttérben a ze
nét zizegő évszakok. Kép és szó csodá
latos összhangra talál, s ezt gyönyörűen 
kiegészíti a muzsika: az antológiát a 
Kaláka együttes legújabb lemeze teszi 
teljessé, amely a kötet szerzőitől egy- 
egy megzenésített verset tartalmaz. 
Mint ahogy azt a Kalákától megszok
hattuk, ez a munka is csupa öröm, szép
ség és bűbáj. Igazi „bálja a szívünknek” 
(Demény Péter).

Keszeg Ágnes borítóterve sejteti, 
hogy csoda vár ránk. Mesefában forog a 
világ, szól a hegedű, sziporkáznak a szí
nek, a puritán, fehér alapon pedig ap
ró fénypontok, félholdak szállingóznak. 
Mintha a teljesség a miénk lenne. Ezt 
fogalmazza meg az oly sok hangon meg
szólaló gyermek is: „A világ kék volt, 
zöld, piros, / nagy, ismeretlen, titkos, 
otthonos.” (László Noémi) Ebben a me
seszerű, és mégis valóságos körforgás
ban életre kelnek a tárgyak. Beszélnek, 
rajzolnak, táncolnak, hogy létrejöjjön a 
mindenség művészete az egész család 
számára.

A Ragyog a mindenség a legszebb pél
dája annak, hogyan lehet verset gyere
kekkel megismertetni és megszerettetni. 
Ez az a kötet, amely annyira illusztris, 
reprezentatív és kerek, hogy nem hiá
nyozhat egy magyar család könyvespol
cáról sem.

R agyog  a  m indenség. E rdély i g yer
m ekvers-an to lóg ia . Gutenberg Kiadó, 
Csíkszereda, 2013.
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Lapozható
történeteink
László Noémi: A frik a . 

Csillag István rajzai
val (2011); Kovács András 
Ferenc: N apsu gár-csízió .
F a lt is z  A le x a n d r a  r a j 
z a iv a l  (2011); L ö v é te i  
Lázár László: L ázár-kert. 
Damó István rajzaival 
(2012); Kányádi Sándor: 
K a k a sszó tó l p a cs ir tá ig . 
K ü r ti A n d r e a  r a jz a iv a l  
(2014). G u te n b e r g  K ia d ó , 
Csíkszereda.

Nincs könnyű helyzetben 
a mai olvasó, ha tipegő korú 
gyerkőcnek akar olvasniva
lót kínálni. Mindenféle tren
dekkel, véleményekkel, s nem 
utolsósorban hatalmas kí
nálattal találja magát szem
ben. A magyar és nemzetközi 
gyerekirodalomnak ma van
nak természetesen legeslegjei, 
s hajlamosak vagyunk elfe
lejteni, hogy a régi, jól be
vált Szutyejev-mesék vagy 
Marék Veronika gesztenye

n iL S Z Ö ‘l ’‘LQ

figurái is alkalmasak lehet
nek egy csöndes böngészésre, 
az állatvilág megszelídítésé
re, nem beszélve az örökérvé
nyű Weöres-versekről, mert 
hát melyik gyerek nem isme
ri a „Paripám csodaszép pej- 
kó”-t vagy melyikük nem 
énekli teli torokból, hogy 
„szárnyatigézamalacra”. Mint 
ahogy arról is hajlamosak va
gyunk elfeledkezni, hogy saját 
házunk tájékán is szétnézhet
nénk, az erdélyi gyerekiroda
lomnak nemcsak múltja, ha
nem — igen szép kivitelezésű 
könyvek révén — jelene is van.

A Gutenberg Kiadó az er
délyi gyerekirodalom nép
szerűsítését is felvállalta, a 
Ragyog a mindenség című, er
délyi szerzők verseiből váloga
tott antológiakötete igazi si
kerkönyvnek számít a Kaláka 
együttes CD-mellékletével.

Ugyancsak illusztris név
sorral találkozunk, ha a kiadó
nak lapozósorozatát nézzük: a 
gyerek által csak Sándor bá
csinak hívott Kányádi Sándor 
Kakasszótól pacsirtáig című 
könyvecskéje mellett ott talál
juk a Napsugár és Szivárvány 
állandó szerzőjének, László 
Noéminek az Afrika című la- 
pozóját, a gyerekek között 
is népszerű Kovács András 
Ferenc Napsugár-csízió] át
(amelyből szép színes falinap
tár is készült, bearanyozva a 
szürke téli hétköznapokat) és 
a Székelyföld főszerkesztőjé
nek, Lövétei Lázár László köl
tőnek a stílusosan Lázár-kert 
címmel megjelent nyári élet
képét.

Az apróbb gyerekek vehe
mensebb érdeklődésére is szá
mító kiadó kemény kartonra

nyomott lapozói nemcsak re
zisztenciájuknál fogva gye
rekbarátok: az akár egy na
gyobbacska apazsebbe is 
elférő könyvecskéket könnyű 
gyerekkézbe venni, utazás
kor is unalmat terelni. A mé
ret mellett igen lényeges, hogy 
a kötetek szerkesztői nem
csak ritmust, rímeket, rajzo
kat akartak a gyerekeknek 
kínálni, hanem történeteket 
is. Mind a négy kötetnek van 
egy illusztrációt szöveggel, 
sőt szöveget szöveggel össze
hangoló koncepciója. Kovács 
András Ferenc csíziójában 
egyfajta évszakjövendőlést ol
vashatunk, ahol a gyerekek 
rácsodálkozhatnak Faltisz 
Alexandra napsütötte illuszt
rációi mellett „a tág eszten
dőben csúszkáló, farsangolni 
illanó, pillangót lehelő, zöl
det özönöltető, cimpát vére
sebbre húzgáló napsugárra”, 
László Noémi és az illuszt
rátor, Csillag István az afri
kai szavannákra kalauzol, il
letve a kontinens egzotikus 
országneveihez is szoktatják 
az apró füleket, hogy tudja a 
gyerek, a krokodil nem csak 
az állatkerben lakik: „Kongó, 
Dzsibuti, Szenegál/ oda men
ne a krokodil/ de csak a folyó
ban vegetál”. Kányádi Sándor 
Kakasszótól pacsirtáig című

versének nyelvi játékait Kürti 
Andrea illusztráció fokozzák, 
a hol a tehénbendőbe, hol a 
libaólra rejtett versszakok 
egyenértékűvé teszik a szö
veget a képvilággal. Lövétei 
Lázár-kertje szintén egy isme
rős történetet, a nyári kertben 
játszadozó gyerekek életképe
it kínálja, de a „hangyalány
ba” szerelmes Levit, a „ci
pőfűző-gilisztával” kedvenc 
récéjét etető Bécit, peckes 
Julcsit, bakarasznyi Lackót 
vagy Vica esetét a szarkatol- 
lal („Egyszer egy szép szarka- 
toll/ megszökött egy kalapról, 
s addig szállt, míg estére/hold- 
világ lett belőle”) csak Damó 
István rajzain keresztül is
merhetjük meg.

Lövétei Lázár László

LÁZÁR-KERT^
Damó István rajzaival

A négy lapozó a „kevés is le
het sok, sőt, sokszínű” eseté
vel bűvöli el az olvasókat. Nem 
csak a magyar nyelv rejtel
meibe, szlengjébe vezetik el a 
gyerekeket, de asszociációs ér
zékeket fejlesztenek, földraj
zi ismereteket nyújtanak, ál
latokat szelídítenek — s nem 
utolsósorban: történetekké
formálják a világot, immár a 
gyerekek saját történeteivé.

DEMETER ZSUZSA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Kávéfoltból csirkefogó
Csillag István közel húsz éve illusztrál gyerek

könyveket, bár ő úgy vallja, hogy ez csak részben 
igaz, hiszen kisgyerek kora óta papírok halmazát 
töltötte meg számára érdekes mesejelenetekkel, 
és gyakran játékkönyveket is készített saját raj
zaiból. Annyi bizonyos, hogy mikor Csillag István 
először kapott egy valódi megrendelést, csak foly
tatta azt a munkát, amit kiskorában elkezdett.

1997 óta több mint 40 könyvet illusztrált, és né
hány éve rendszeres rajzolója a Cimbora, a Napsugár 
és a Szivárvány gyereklapoknak. Illusztrált töb
bek között Kányádi Sándor-, Sütő András-, Orbán 
János Dénes-, Benedek Elek-, Farkas Árpád-, Bálint 
Tibor-, Páll Lajos-, Fodor Sándor-, Kovács András 
Ferenc-, Ferences István-, Tompa Gábor-, Kristó 
Tibor-, Kozma Mária-szövegeket, legtöbbszöször a 
Pallas-Akadémia, az Erdélyi Híradó és a Gutenberg 
Kiadókkal dolgozott együtt. Mivel tervezőgrafikus
ként is tevékenykedik, gyakran nemcsak illusztrál
ja a könyveket, hanem ő tördeli, szerkeszti azokat, 
tervezi a borítót és adja meg a könyvek végső grafi
kai képét.

Bár az évek során sokat élénkültek színei és fi
nomodtak vonalai, a többnyire akvarell techniká
val, időnként akrillal elkészített képei mindvégig 
megőrizték karakterüket. Jellegzetesen fiús raj
zok, nagyszemű ördögfiókákkal, mai kölykökkel, 
mindenféle állatokkal, mesebeli lényekkel, sok
sok huncutsággal. A könyveket valósággal belak
ják rajzai, a rendelkezésére álló felületeket mindig 
kihasználja, rajzai részletezőek, aprólékosan ki
dolgozottak, ugyanakkor helyet ad a technikából 
adódó véletlenszerűségeknek. A képek oly módon 
járják át a szövegeket, hogy nemcsak kiemelnek 
azokból egy-egy jelenetet, hanem, amint megszü
letik egy adott történet/szöveg képi világa, az rög
tön működésbe is lendül, új, történebe illő figurá
kat, formákat szül, amelyek átjárják a szövegeket, 
gyakran a szó konkrét értelmében is.

I r g u m  B u r g u m  B e n e d e k

Csillag Isván akkor is rajzoló, ha épp nincs meg
rendelése. Folyamatosan figyeli környezetét, apró
ságokból építkezik, tartalékolja figuráit. Egy-egy 
repedés a falon, egy ing gyűrődése, de a kávéfoltok 
is határozottan alkalmasak arra, hogy elindítsák a 
képzeletét. így születnek a hősök, akik a megren
delések függvényében alakulnak, kapnak pontos 
körvonalakat, konkrét mesébe, korba és környe
zetbe illő kiegészítőket. Ez utóbbiak megrajzolását 
alapos dokumentálódás előzi meg, de folyamatosan 
figyel közönségére is. Saját gyerekei ugyanakkor 
nemcsak visszajelzést adnak neki, hanem nagysze
rű ihletforrást is jelentenek, akárcsak a jó rajzfil
mek, melyeknek gyerekkora óta hűséges rajongója.

TÚRÓS ESZTER

B otk a  V a lériára  gon d olva
A hétköznapi ebédek jutnak 

eszembe a nevéről, a sóskaleves és 
a napsütés. Szól a Kossuth Rádió; 
a Déli krónika és az Astoria Szálló 
halijában honos kinyerma már rég 
lecsengett. Tudom, több nemze
dék számára -  ha nem máshogy, 
a rádiócsatornák bemondóinak 
hangján -  ismerős ez a név-páros: 
Botka Valéria és Csányi László. 
Zenetörténeti jelentőségű hang- 
felvételek és a korabeli műsorszer
kesztés ideológiai „megarányított- 
sága” miatt kötelező lendületes 
úttörődalok, a gyerekhangok is
meretlen ezrei kapcsolnak hozzá 
ehhez a két névhez. Botka Valéria, 
Vali néni június 10-én lenne nyolc
vanöt éves.

Kislány-eszmélkedése pilla
natától színész szeretett volna 
lenni. Vidéken gyerekeskedett 
(a Győr-Moson-Sopron megyei 
Máriakálnok-Arakon született), 
s egy alkalommal, amikor Pestre 
utaztak az apjával, elszökött 
egy meghallgatásra Rózsahegyi 
Kálmánhoz, aki azonnal a főis
kolára „utalta volna be” a lányt. 
Csakhamar fel is vették. Aztán 
egy tanára ismételt helyettesí
tésekre kérte fel, majd hozzáse
gítette a Zeneakadémiára va
ló bejutáshoz. Elmondása szerint 
Vali néninek olyan volt ez, mint 
egy álombéli történet. 1954- 
ben Botka a Zeneakadémiáról 
a Magyar Rádióhoz került, ahol 
alig pár hónap múlva döntés szü
letett: legyen a rádiónak saját 
gyermekkórusa, budapesti gyere
kekből. Erről az életre szóló dön
tésről s az azt követő munkáról 
Vali néni így mesélt egy interjú
ban: „Elmentünk majdnem min
den iskolába a férjemmel [Csányi 
Lászlóval], meghallgattuk a gye
rekeket, kiválasztottunk pár szá
zat, összeállítottuk a törzsgárdát, 
és elkezdtünk dolgozni.”

Botka és Csányi Kodály- 
tanítványok voltak (Ádám Jenő, 
Gát József, Szabolcsi Bence, 
Vásárhelyi Zoltán érdemeit per
sze soha egyikük sem tagad
ta meg!), Kodály pedig a koráb
bi tanítványaira, azokra, akik 
a zenészpályán maradtak, min
dig odafigyelt -  a Magyar Rádió 
Gyermekkórusát megalapító 
Botkára és Csányira természe
tesen különösképp. Tanácsaival, 
bátorításával ő is rajtahagy
ta nyomát a világhírnévig elju
tott gyermekkar életén. A házas
párral együttműködve az ifjúság 
kulturális nevelésért felelős „ille
tékesek” a Somogyi Béla utcai ál
talános iskolában külön osztályt 
hoztak létre a „kórusos” gyerekek
nek, hogy ne kelljen sokat utazni
uk az iskolából a próbákra. Botka, 
amellett, hogy kiváló zenész volt,

a pedagógiát egész szélesen értel
mezte, korántsem feledkezve meg 
arról, hogy karnagyi munkája 
megannyi kibontakozó, bimbózó 
személyiség-egész szolgálatának 
rendelődik alá. A házaspár így 
hát rendszeresen figyelte a gye
rekek tanulmányi eredményeit is. 
„Észrevettük mi is, de inkább a 
tanárok, akik a kórusos gyereke
ket tanították, hogy a zenei osztá
lyosokat jobb, könnyebb tanítani. 
Á zenéhez hozzájárul a fegyelem, 
a koncentrálás, ezek mind belé
jük ivódtak. A zenetanulásnak 
nagyon pozitív hatása van az élet 
más területeire is.”

Ezt ma már — elméletben — sen
ki nem vitatja. Hogy a gyakorlat 
mettől kezdve és miért sivatagoso- 
dott el annyira, amennyire, most 
hiába is firtatnék. Tény, hogy 
Botka Valéria és Csányi László a 
Magyar Rádió Gyermekkórusával 
(amelyet 1986-ig vezettek) Európa 
szinte minden országát végig
járták, az Egyesült Államokat, 
Kanadát úgyszintén, és a gyer
mekkórus tizenöt alkalommal 
turnézott Japánban, hatalmas 
sikerrel. (Az első tokiói koncert 
után ötvenvalahány helyi lap
ban jelent meg hírként az MR 
Gyermekkórusának fellépése!)

A már említett interjúból az is 
kiderül, hogy nemcsak vezették 
a kórust, hanem igazi pótszüleik 
is voltak a rájuk bízott gyerekek
nek. Hiszen a szülőktől távol, ese
tenként a világ másik felén gyak
ran „törött el a mécses” a honvágy 
miatt. „Nagyon sok öröm volt eb
ben a munkában, de hatalmas fe
lelősség is. A szállodákban, miu
tán lefeküdtek a gyerekek aludni, 
mindig végigmentünk a folyosón 
fülelve, hogy nem szűrődik-e ki 
valamelyik szobából gyanús zaj, 
pityergés.”

Botka 1970-ben megalapítot
ta a Magyar Állami Operaház 
Gyermekkarát is, amelynek élén 
szintén 1986-ig állt. Férjével kö
zösen kilenc kötetnyi kórusművet 
adott közre.

Tudjuk, ma is szép számmal 
vannak, alkotnak, nevelnek ki
emelkedő elkötelezettségű pe
dagógus-karnagyok. A fáradha
tatlanság és meggyőződés előtti 
tisztelettől az embernek olykor va
lóban gombóc nyomja a torkát. A 
Liszt Ferenc- és Magyar Örökség
díjas kóruskarnagy, Botka Valéria 
(megh. 2013-ban) az egyik „típus
példája” volt ezeknek a zenész-pe
dagógusoknak, akiknek emléke 
sokkal kevésbé márványtáblát, 
mint inkább élő, szerves, tovább
adható mintakövetést érdemel.

JAKABFFY TAMÁS
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A z  irodalom hazatalál címmel kor
társ szerzők szülőhelyein és fontos hely
színein forgat kisfilmeket a Litera. 
Legutóbb Dragomán Györgyöt, A pusz
títás könyve, A fehér király és a Máglya 
szerzőjét kísérték el szülővárosába, 
Marosvásárhelyre, ahol május 13-án sze
mélyesen is találkozhattak vele az ol
vasók, a G. Caféban rendezett esten. 
A Litera, a Világháló-Irodalom Alapítvány 
és a Látó folyóirat közös estjén részletek 
hangzottak el a szerző regényeiből. A be
szélgetést Csutak Gabi vezette.

A  Látó irodalmi játékok májusi meg
hívottja Körösi Zoltán József Attila-díjas 
író volt. A szerzővel Szívlekvár  című, a 
Libri Kiadó gondozásában megjelent re
génye kapcsán Demény Péter beszélge
tett, május 21-én Marosvásárhelyen.

Á tadták a Communitas Alapítvány 
ösztöndíjait: irodalom, vizuális művé
szetek, zeneművészet, színházművészet, 
valamint a film és a televíziózás kategó
riában idén 42 fiatal alkotó vehette át 
az egyéves időtartamra biztosított havi 
770 lejes támogatásról szóló oklevelet. A

Communitas Alapítvány 2015-ös ösztön
díjasai irodalom kategóriában: Adorjáni 
Panna, Bálint Tamás, Horváth Előd 
Benjámin, Márkus András, Muszka 
Sándor, Serestély Zalán, Szabó Ádám, 
Székely Örs, Visky Zsolt.

Krasznahorkai Lászlónak, a Sátán
tangó, Az ellenállás melankóliája, a 
Háború és háború és más kimagasló mű
vek szerzőjének ítélték oda az idén hatodik 
alkalommal kiosztott Nemzetközi Man 
Booker-díjat -  az angolszász világ legran
gosabb irodalmi kitüntetését -  a londoni 
Victoria és Albert Múzeumban tartott díj
kiosztó gálán. A Nemzetközi Man Booker- 
díjat olyan élő alkotó kaphatja meg, aki 
vagy angol nyelven ír, vagy munkái álta
lában hozzáférhetőek angolul. Az évente 
kiosztott Man Booker-díjjal szemben a 60 
ezer fonttal (mintegy 25,5 millió forint) já
ró, kétévente átadott nemzetközi díjat nem 
egy-egy mű alapján, hanem az író teljes 
munkássága nyomán ítélik oda.

Nemes Jeles László Saul fia  cí
mű filmje nyerte el az idei Cannes-i 
Filmfesztiválon a zsűri nagydíját. A leg
rangosabb európai filmszemlének ez 
a második legfontosabb díja, az Arany 
Pálma után, amelyet idén a francia

Jacques Audiard kapott, Dheepan cí
mű filmjéért. A Saul fia  megkapta töb
bek közt a Filmkritikusok Nemzetközi 
Szövetségének (FIPRESCI) a díját is. A 
zsidók gázkamrákba terelésére és a holt
testek eltakarításra kényszerített fog
lyokról, a Sonderkommando tagjairól 
szóló film végig a főhőst követi úgy, hogy 
az áldozatokat nem mutatja, s a hangha
tásokkal, halálkiáltásokkal, lövésekkel, 
nyögésekkel a nézők képzeletére támasz
kodva idézi meg a megmutathatatlant.

M ájus 24-én, hatvankét éves korá
ban elhunyt Barabás Zoltán költő, új
ságíró, a nagyváradi Ady Társaság 
alapította Várad kulturális folyóirat 
egyik alapítója és szerkesztője. Barabás 
Zoltán Nagyváradon született, 1953- 
ban. Középiskoláit szülővárosában vé
gezte, majd 1981-ben Kolozsváron filo
zófusi képesítést szerzett. Ettől az évtől 
dolgozott a sajtóban, több erdélyi ma
gyar lap munkatársa volt. A kilencve
nes évek közepétől a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület tájékozta
tási szolgálatát vezette és a Partiumi 
Közlöny főszerkesztője volt.

i M

Egy helyben
K i e lin d u lt, s m ég nem  érke

z e t t  meg, ...
A fősorok Hioszi Tatiosz fenti gon

dolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 11. ... 

Fallaci; olasz írónő. 12. Idegen elő
tag: tojás-, pete-. 13. Gyötör a bá
nat. 14. Indonézia autójele. 15. 
Olaszország fővárosa. 17. Lao-...; kí
nai filozófus. 18. Egyezőek! 19. Egy, 
angolul. 21. Bolondos, hóbortos. 23. 
Helyben. 24. Észak-atlanti kato
nai tömb. 26. Ógörög hangsor. 27. 
Gyakori igevégződés. 28. Numero, 
röviden. 30. Festékfajta. 33. Biblia, 
angolul. 35. Nagy testű papagáj. 36. 
Hátul áll a sorban. 38. ... Lanka; 
szigetország. 40. Ugyanis, röviden. 
41. Színesfém. 43. Szomjoltó folya
dék. 45. Pocak. 47. Szinyei ... Pál; 
festőművész. 49. Magyar színész 
(Áron). 50. Autonóm terület, rö
viden. 51. Személyes névmás. 52.

Nagyszülő megszólítása. 54. Annyi 
mint, röviden. 55. Szélhárfa. 57. 
Magasodik. 59. Abcúg!

FÜGGŐLEGES
1. Földművelő eszköz. 2. Ritka női 

név. 3. Kettőzve: ropogós édesség. 4. 
Nem használ fésűt. 5. Katód pár
ja. 6 . Dravida nép. ... Derek; ameri
kai színésznő. 8 . Medve kicsinye. 9. 
A hélium vegyjele. 10. Megtörtént 
dolog. 16. Vél, gondol (népies). 20. 
... specifikum; egy nép sajátossá
ga, jellegzetessége. 22. Eszme. 23. 
Gemináló. 25. Székely szék. 27. 
Indusztriális. 29. Csomót bont. 31. 
Mistress, röviden. 32. A rádium 
vegyjele. 33. Bonn fele! 34. Írország, 
írül. 36. A folytatás befejezése. 37. 
Követelt, igényelt. 39. Titkon ma
gához vesz. 42. Ablaksötétítő. 44. 
Annak alakjához. 46. Egyiptomi is
ten. 47. Rövid szoknya. 48. Tusinak 
is becézik. 53. Kortyoló. 56. A föld 
irányában. 58. Ragadozó ...; balin. 
60. ... gros; nagybani kereskedés.

R.T.

A Helikon 20. számában 
közölt Olvasás című rejt
vény megfejtése: Adjanak 
egy ágyat meg egy könyvet, 
és boldog vagyok. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 2 4
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TÁMOGATJA AZ RMDSZ ÉS 
A COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului local 
Cluj-Napoca. Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala 
és Városi Tanácsa is támogatja.
Proiectul susţine candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de 
Capitală Culturală Europeană 2021
Lapunk támogatja Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 
címre benyújtott pályázatát K o lo z s v á r  2015ttistzi Euvpaan Youth CitfW

Kiadványunk a Román Kulturális Minisztérium támogatásával jelenik meg The Hétül o f Transylvania
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