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Nem tudsz róla,

vezérvers
Kopriva Nikolett

Munkács
A folyópartról néztük, ahogy a Klastrom-hegy
szemei felnyílnak.
Nyolc szeme volt. Csillogtak, mint a Hold.
Az alvó városra meredt: vibráló utcalámpákra,
macskakövekre, a Három Hídra.
Tövében a folyó márvánnyá fagyott.
A belőle sarjadó Fekete Erdő végén szakadék,
boszorkányok és a szentlélek tanyája.
Sokszor beszélgettünk a fenti világról esténként,
fürödtünk márványfolyóban,
kezünket-lábunkat sziklatestű növények szúrták.
Egyszer árnyak csorogtak le a hegyről.
A híd lába mögé bújtunk, azt hittük,
az erdőből jönnek fölégetni a partot.
Homlokunkon zsibbadtak az erek.
Aztán nem láttunk mást, mint két apácát
és öt árva tehenet.
Kolompjaikat csörgette a szél.

Lapszámunkat a Legendárium Animációs Stúdió rajzfilmjeinek képkockáival illusztráltuk

interjú

Beszélgetés Fazakas Szabolccsal, a Székelyföldi Legendárium ötletgazdájával

Divat kell hogy legyen a szülőföld
Díjak a falakon, renderfarm, egészen ritka vízhűtéses csodatechnológiával, néhány messze
földről beszerzett gépkolosszussal: jó hangulatú, otthonos hely a Legendárium stúdióépülete.
Tizenöt év megpróbáltatásai és eredményei állnak a letisztult, nyugodt hangulat mögött, és
nyilván az az ember, akinek a fejéből először kipattant az ötlet, hogy a székelység történeteivel
annál többet is lehet kezdeni, mint hogy könyvtárakba zárjuk, és előrángatunk egy-egy legendát valamelyik ünnepi alkalomra. Akik ismerik e szimpatikus sikersztori elejét, azoknak a falán
bizonyára ott van a méltán népszerű Legendárium-térkép, amely egyetlen plakátra összesűrítve mutatja fel számos székelyföldi legenda helyszínét, azokat az erdélyi várakat, amelyek környékén tündérek, manók, törpék, óriások, furcsa úrnők és nagyurak forgolódnak, csodálatos
történeteikkel borzongatva a gyerek és felnőtt olvasókat. Fazakas Szabolcs, a stúdió vezetője,
a Legendárium ötletgazdája, most már a Szejkefürdőn újonnan megnyílt Mini Erdély Park és a
hamarosan megnyíló Orbán Balázs Múzeum megálmodója is – egy példa nélküli székelyudvarhelyi csoda megalkotója.
– Előkészítő, modellező munkaállomások mellett haladunk el, és láthatjuk a most
készülő Kárpátaljai legendárium rajzfilm grafikai terveit. Előttünk térkép: Ungvár,
Munkács, Beregszász. Mi a
rajzfilmek koncepciója?
– A patkó alakú Kárpát-kanyar a
tündérek földje: ez egy természeti
adottság, azt is mondhatnánk, hogy
a természet kínálta fel a mi rajzfilmjeink alapjait, tényleg itt van a Tündérkert, rengeteg mese vesz körül.
Munkahelynek sem utolsó, egész
nap meséket nézünk és készítünk.
Az új sorozatunkban teszünk egy
kanyart a Kárpát-medencében, az-

Farkas Wellmann Endre

tán majd elnézünk a világ más tájaira is. A harmadik évadban már
olyan sztorik lesznek, amelyekben elmennek más országokba is
legendát menteni a székely gyermekek… Mindig Székelyföldről
indulnak a sztorik, innen ágazik
szét a sorozat cselekménye, és
mindig a székelyekről is szólnak
a történetek. Az a lényege ennek,
hogy a székelységet egy kicsit népszerűsítsük, hogy felhívjuk a világ
figyelmét magunkra.

könyvig sok minden előkerül.
Sok könyv van itt, ami sok
munkát jelent.
– A saját könyveinket mi magunk
adjuk ki. Az elsőt úgy sikerült, hogy
eladtam az autómat. Nem volt egyben a pénz, este lementem a kocsmába és egész egyszerűen eladtam
az autót. A szívem szakadt meg, de
a könyvnek meg kellett jelennie.
Utána aztán vásároltam egy ugyanolyant, hogy megnyugodjon a lelkem.

fogják vinni kicsi vonatokon
a makettek között, a park
alsó részén egy tavacska körül. Elektromos és kis gőzös
is lesz, olyan, mintha csak
a budapesti Vasúttörténeti Parkban lennénk. A másik
érdekesség egy óriási 3D-s
nyomtató, amely ugyancsak
a Mini Erdély Park gyermekprogramjait fogja kiszolgálni: különböző bogarakat és
állatokat nyomtatnak majd
vele, amelyek segíteni fogják
a rendhagyó órák tartását a
szejkei élményparkban. Alig
nyílt meg a park, máris tele
vagy újabb ötletekkel. Eddig
milyenek voltak a visszajelzések?
– Szerencsére mindenkit érdekel
a Mini Erdély, a románok közül is
sokan látogatják. Eljönnek és tanulnak. Van ugyan köztük egy-két sovén, de elenyésző a számuk. A többiek pedig szeretik. Nehéz is lenne
belekötni: odafigyeléssel készült.

– Közben eljutottunk a raktárba: a kifestőkönyvtől a
Legendárium-köteteken
át
az összes székely várat leíró

– Mesélted, hogy a szejkei
Mini Erdély Park jövőbeli fő
attrakciója a két kismozdony
lesz, amelyek a turistákat

– A Mini Erdély Park üzenet a
közösségnek is és a közösségről is másoknak. Hogyan lett
a legendáriumos rajzfilm-

készítőből
múzeummenedzser?
– Az elején sokan giccsnek nézték
azt, amit a Szejkére terveztünk, de
igazából csak nem értették, hogy
mit akarunk. A Legendárium és a
színes, gyerekeknek szóló terveink
miatt azt gondolták, hogy egyfajta
Disneyland-szerűséget
akarunk
Orbán Balázs sírjának szomszédságában, és fenntartásaik voltak.
Most látják, hogy a makettpark
komoly dolog és Erdély építészeti
örökségét vonultatja fel, ráadásul
nem diszkriminatív módon: a románok építészeti remekei ugyanúgy itt vannak, mint a sajátjaink.
Lehet, mások nem így csinálták volna meg, de mi így láttuk jónak.
– Mi vitt téged túl azon az általános székely szemléletmódon, hogy csak a saját értékeinkre koncentrálunk?
– Többnyire én válogattam össze
ezeket a maketteket, eléggé jól ismerem Erdélyt, sokat utaztam mindenfelé. Ha valami hiányzik, azért
én vagyok a hibás, de lesz még száznégy makettünk, vagy még több.
A bővítés folyamatos, ezen van a
hangsúly.
folytatás a 3. oldalon
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szerkesztőségi terepasztal
ERKÉLYKULTÚRA
Amilyen az udvar, olyan a gazda –
tartja egy nagyon bölcs népi közmondás. De vajon mi van akkor, ha
nem látjuk az udvart vagy éppen
nincs is? Bizony, olyankor az erkélyre fanyalodunk a gazda megismerésének ügyében.
Mint sokszor megírtam már
Szerkesztőségi terepasztalaimban,
falun nőttem fel, ahol teljesen másképpen működik az élet, mint itt
a fővárosban: nemcsak arról van
szó, hogy ott mindenkinek udvara
és növényei és állatai vannak, hanem arról is, ahogy a szomszédhoz
és annak udvarához, növényeihez
és állataihoz viszonyul. Lekaszálja
a saját udvarát, elsősorban természetesen azért, mert kicsit szüksége
van arra a szénára is, másodsorban
azért, hogy tiszta és rendezett legyen a terep, mert úgy hatékonyabban tudja a mindennapi feladatait
elvégezni, és végül egy kicsit azért
is, nehogy a szomszéd megszólja.
Hát hiszen átlát a szomszéd a kerítésen, át is szól, ha mondanivalója
van, és elismerő, netán irigykedő
tekintete rosszalló pillantássá is
változhat, ha nem tetszik neki, amit
lát. Van olyan szomszéd, aki meg is
mondja, sőt olyan is, aki másnak
mondja tovább. Azt is megmondják, ha valakit vasárnap dolgozni
látnak, ezért aztán aki nem akar
a falu szájára kerülni, kitartóan a
kapu előtt üldögél egészen esteledésig, amint a miséről hazaért. A
lényeg, hogy folyamatos – és fojtó,
mégis szükséges és éltető és meg-

Ágoston Szász Katalin

tartó – interakció van, és legyen bár
az néha kissé spártai, még mindig
százszor kedvesebb a szívemnek,
mint a nagyvárosi berendezkedés.
Amióta Budapesten élek, sokféle lakásban megfordultam már:
laktam 19. századi bérházban,
Bauhaus-típusú épületben, modern
és kevésbé modern panelben. Mindegyiknek megvolt a maga előnye és
hátránya, és mindegyikből hiányzott a természet. Ami mindegyikben
ugyancsak közös volt, hogy nem
ismertem a szomszédaimat. Jóformán nem is láttam őket. Köszöntem
mindenkinek a lépcsőházban, de
valahogy egybemosódtak az arcok,
és ennél mélyrehatóbb interakcióra soha nem is került sor. Semmit
sem tudtam azokról az emberekről,
akikkel az épületet épp aktuálisan
megosztottam. Pedig olyan egyszerű lenne: „Szia! Szóval te laksz a
másodikon?”, vagy „Jó napot kívánok, hogy tetszik ma lenni?”, vagy
„De szépek az ablakban a virágaid!”
De itt a fővárosban mindig csak rohanunk, és nincs időnk egymásra…
Ez némileg a legutóbbi költözésem alkalmával változott meg. Egy
kis, régi utcában lakom, ahová épp
csak beszűrődik a környező nagy
forgalmú utcák zaja. Golyó lyuggatta, néhol omladozó, de még mindig lenyűgöző, enyészetükben is
előkelő épületek sorakoznak kétoldalt. És mindegyikre egymás után,
csöndes meghittségben bájos kis
erkélyek simulnak. Nekem is van
erkélyem, és nagyon szeretem, már

első héten beültettem kövirózsával
és varjúhájjal – a muskátlit sajnos
nem kedvelem. Szinte naponta kiülök: olvasni, ha van időm, de leginkább csak öt percekre megpihenni, nézelődni, kicsit eltűnődni.
Így vettem észre, hogy szomszédaim és a szembeszomszédok milyen különböző módokon lakják
be saját erkélyeiket. Mint egy-egy
udvart falun, különböző gazdák
teljesen eltérően hasznosítják: van,
aki igazi, burjánzó dzsungelt telepít
arra a talpalatnyi földre, csak úgy
pompáznak a fénylő zöldek és égővörösek, másnál az egykoron virító
növények elszáradt kórói kókadoz-

nak szomjasan, van erkély, amit kizárólag teregetésre használnak, és
van olyan is, amit raktárnak, van,
aki a légkondicionáló kivezetésére
rendezte be a sajátját, míg mások
dohányzónak, sőt van egy olyan erkély is szemben, ami teljesen üres,
és bár belül az ablakban gyönyörű
virágok nyílnak, a függönyt is rendszeresen elhúzzák és az ablakot
kinyitják, az erkélyajtón még soha
senkit kilépni nem láttam.
Jó érzés nemcsak tudni, hanem
látni is végre, hogy ebben a nagyvárosi rengetegben is ugyanolyan
sokféle élet van körülöttem, mint
otthon. Igyekszem senkit nem meg-

szólni még gondolatban sem, csak
örülni, hogy ismét közösségben
vagyok – még akkor is, ha sosem
szólunk egymáshoz, csak néhanapján futva nyugtázzuk, hogy igen, a
másik még megvan, és az erkélye
sem változott. Ilyenkor mindig mosolyogva ülök ki s magamban morzsolom Weöres Sándor gyöngyöző
szavait:
Valaki mozdul, az erkélyen
körötte virág, kő-kalit,
pamut-fonál fut a kezében,
sok kis emléket gombolyit
a kémények zsúfolt terébe,
felhő-rovátkás messzeségbe

tárca
A ZARÁNDOK

Izer Janka

Nádasok, mocsarak mellett haladtam el,
kis falucskák között, aztán murvás útra
kanyarodott az autó. Kecskék szaladtak
félre előlem, fahíd vitt át egy patakon.
Jobbra fák, balra a tóvá duzzasztott víz,
partján sás, stégek a horgászoknak. Egy
kanyar után az erdő átkerült a tó helyére,
az erdő helyét learatott búzamező, szalmabálák vették át. „Üdvözöljük Vaspörben!”
A tábla felett kézzel festett címer, kicsit
csálén.
Előttem a murva az erdőbe futott, a fák
közül tisztás zöldje szűrődött át. Ez az,
tudtam, bár még messze volt.
Fehérre meszelt templom fogadott, Árpád-kori, kicsit más, mint amilyennek a
képeken látszott. Mellette szabad tér, tető
alatt kőoltár, ambó. Három széles padsor
félkörben. A középső mögött kis faépítmény, nyilván a világosításnak, hangtechnikának. Kell is, hiszen a zarándokoknak
misét, a helyieknek falunapot tartanak
itt. A fák között ápolt, rövidre nyírt gyep,
hátrébb sás, patak, fahíd vezet át rajta a
rengetegbe. Nem csoda, hogy öt falu tartja magáénak, tökéletes itt. Körbejártam
mindent.
A hídon egy deszka eltörött, éppúgy,
mint otthon az ágyamon.
A templom másik oldalán kiszáradt
gyógyforrás. A kőmedence partján egy fiatal férfi üldögélt, dohányzott. A mozdulat,
ahogy a cigarettát a szájától elemelte és a
füstöt kifújta, ismerős volt, egy pillanatra
valakinek hittem, de elmúlt. Túl kopasz volt,
túl fehér. Amint megérkeztem, biciklire ült
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és elhajtott. A háta húsos volt, de másképp,
mint annak, akire épp gondoltam.
Kis épületek álltak még elszórtan a gyepen a fák között, céljuk ismeretlen.
Lányhangot hallottam, az egyik erdei út
felől jött. Egy kislány meg egy fehér hajú
asszony bukkant fel, épp köszönésre nyitottam a számat, de gyorsabbak voltak.
Ahogy közelebb értek, éreztem, hogy nem
állunk meg egy köszönésnél.
– Lejövünk ide az unokámmal, amikor
nincs itt senki – vágott a néni egyből a közepébe. – Ő itt Lili, a fiam lánya. Most vele
jöttem, innen Velencéről, de a barátnőmmel szoktam. Kicsit énekelni, imádkozni.
– Itt lehet is, gyönyörű.
– Igen, ez egy szent hely. A nagyanyám
mesélte, kilencvenkét éves volt szegény,
most halt meg tavaly, neki is a nagyanyja
mesélte, hogy a hegyre akarták építeni a
templomot, el is kezdték, de másnap reggel, mikor mentek a munkások dolgozni,
minden kő, tégla le volt hordva ide, a völgybe. És ez még többször megismétlődött, az
éjjel mind lehordta valaki a köveket. Így
értették meg, hogy a templom helye ide
van kijelölve.
– A forrás mellett.
– Igen. De érződik ám! A nyugalom, de
még a fák miatt is, soha egy villám nem
csapot beléjük, semmilyen vihar nem
tépi ki őket. Amott szoktak ülni fiatalok
– mutatott az egyik épület bejárata előtti
lépcsőre –, múltkor, mikor jöttünk a barátnőmmel énekelni, megköszönték, hogy
milyen szép volt.

– Jó lehet itt lakni.
– Hát igen, minden héten legalább egyszer lejövök ide Csatárra, imádkozni egyet,
ilyen hely nincs még egy.
Azt szerettem volna, hogy meséljen még.
Hátha valahogy úgy terelődik a szó, hogy
megtudhatok valamit Imréről, hogy s mint
van, egyáltalán, biztosan erre lakik-e még.
El is kezdtem, mondván, nekem is egy jó
barátom mesélt erről a helyről, azért jöttem ide.
De a néni arcáról lehervadt a mosoly.
Hozzá kellett volna tennem, hogy a fiú idevalósi, talán tetszik ismerni, az egyik falu
polgármestere volt két évig, és sokat tett
azért, hogy felkapott zarándokhely legyen
a templom. El akartam mesélni, hogy valójában nem csak jó barátom volt, Imre az
első ember, akihez feleségül akartam menni. Meg elmondani, ami történt, a titkokat,
a verseket, a szeretet misztériumát és az
édesanyja halálát. De ez az elkomorult arc
belém fojtotta a szót. Kínos csend állt közénk, majd a néni kijelentette, hogy mennek, imádkoznak egyet a Mária-szobornál.
Elnémulva néztem utánuk.
Aztán elindultam az erdei út felé, amerről jöttek. Kettéágazott az ösvény. Ahogy
balra néztem, mintha egy alak állt volna
távol, a kanyarban. Alig lehetett kivenni
a körvonalait, világos foltok mutatták a
karját, az arcát. Imre. Nem mertem mozdulni. Az alak is csak állt, szoborként,
közben engem nézett. Végre elindultam
felé, szaladni kezdtem, futás közben derült ki, hogy csak a fény játéka volt a

bokrokon. Délibáb egy erdőben, ilyenről
sem hallottam soha ezelőtt. Csak ott lassítottam, ahol előbb az alak állt. Távolabb
megint feltűnt. S bár tudtam, megint tévedés, követtem, de már nem futva. Talán
ezért tűnt fel körülöttem az erdő túlzott
csendje. A növények idegen, zöldes-ezüstös színe, a világosbarna avar mintha
mindenütt csapdákat rejtene. Eszembe
jutottak a mesék a lidércekről, akik megbabonázzák és a lápba csalják a vándort.
Otthon minden róka odvát, minden madár fészkét, minden őz és vaddisznó menedékét ismerem. Ebben az idegen erdőben, egyedül, félni kezdtem.
Visszasietve a tisztásra a fiatalok lépcsőjére ülve elcsitult az ijedelem. Vajon hány
szerelem szövődhetett itt a fák alatt, hány
pár fonódott össze a közeli bokrok mögött
egy falunapon? Hány zarándok lelte meg
itt a nyugalmát? És hányan jöttek ide, mint
én, lezárni a folytathatatlant, elbúcsúzni
az eltávozottól?
A néni visszafelé jött az unokával, odaszólt még, hogy imádkoztak egyet, és vigyázzak magamra. Én egy viszlátot sem
tudtam kinyögni. Belém fordult az erdő
csendje. Ó, néni, ha tudnád! Itt lett volna
az esküvőm.
Egy rigó dalolt valahol, eljött az indulás
ideje.
Lenti van még hátra, meg Zalaegerszeg,
utána Ölbő és Szombathely. Aztán nemsokára, tiszta lappal, férjhez megyek.
Ebben a pillanatban az autó alatt leszakadt a híd.
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interjú
Egy érdekesség, ami nem Erdélyhez tartozik ugyan, de ott lesz: az
Ada Kaleh szigete, mert úgy érzem,
nagyon fontos. Rengeteg irodalmi
műben szerepel, emellett a történelmi jelentősége sem elhanyagolható. Ezt a részletet tervezzük
egy tavacska közepére, ezt fogja a
kisvonat körbejárni a park alsó részén. Ezek mindenki számára emblematikus épületek és helyszínek,
de nemcsak Ada Kalehnak állítunk
majd emléket, hanem az ugyancsak
a víz által elpusztított bözödi templomnak is. A teljes igazság az, hogy
igazából azt vettük alapul, amit Orbán Balázs láthatott a körútja során
– hisz az ő sírja szomszédságában
van a park –, tehát látja most is, mit
csinálunk. Amúgy Orbán Balázs
ezeket az építészeti remekeket még
teljes pompájukban láthatta, utána
kezdődött a hanyatlás időszaka. Mi
ezt az állapotot és ezt a korszakot
próbáljuk megmutatni.
– Orbán Balázs sírja adta az
apropót a park helyszínének
kiválasztásához?
– Nem. Csak szerencsés egybeesés. A Szejke szubjektív szempont
volt, gyermekkorom egyik fontos
helyszíne, amit nagyon sajnáltam,
hogy az utóbbi harminc évben elhanyagoltak. Én itt nőttem fel, itt
játszottam gyermekkoromban, és
zavart ez a harminc éve tartó folyamatos hanyatlás. Úgy gondoltam, kézbe kell vennie valakinek a
dolgokat, s ha már más nem tette
meg, akkor most megteszem én.
Annak idején a Szejkén naponta
körülbelül négyszázötven ember
fordult meg a fürdőben vagy a borvízkutaknál, és most újra elértük,
hogy a gyengébb napjainkon is
ennyien felkeresnek. Ha a város,
Székelyudvarhely újra rájön, hogy
van neki ott egy ligete, a Szejke,
akkor az emberek majd újra eljönnek, és nemcsak a parkot keresik
fel, hanem az összes többi érdekességet is, a borvízkutakat is beleértve. Megnézik Orbán Balázs sírját
is, amit eddig többnyire a magyarországi turisták látogattak, az udvarhelyiek pedig inkább képeslapokról ismernek… de most sikerült
visszahozni a régi nyüzsgést.
– A székelység ilyen tekintetben nem a nyitottságáról híres. Te viszont nekiálltál és
lefordítottad több nyelvre azt,
amit csinálsz, és megmutattad azoknak is, akik messziről jönnek vagy érdeklődnek.
Párhuzamosan egymás mellett létező magyar és román
értékeket tettél ki a Szejkére
– gondolom, ha ez nem rajtad
múlik, kemény ellenállásba is
ütközhettél volna.
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– Az biztos. Nekünk, székelyeknek
van egy óriási betegségünk: nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy székelyek vagyunk, és elvárjuk azt, hogy
más is tudjon róla. De a székelyeknek a marketingje nagyon gyenge.
Hogyan tudjanak rólunk, ha nem ismernek meg, ha nem mutatjuk meg
magunkat? Meg vagyunk sértődve,
hogy amikor a brüsszeli parlamentben felszólalunk, Drakulával azonosítanak. Ezért egyébként mi vagyunk
a hibásak: ha ennyit tudnak rólunk,
miért várunk mást? A Legendárium
sem véletlenül pattant ki a fejemből
annak idején.
– Több mint egy évtizede indult a Legendárium-projekt:
térkép, könyv, aztán rajzfilmstúdió született – ez egy teljesen saját ötletre épülő székely
sikertörténet. Most üzletember lett a legendáriumos srác?
– Amikor a térképekkel előálltunk,
az elején sokan hülyének néztek, és
nem láttak benne fantáziát. Most azt
teszem, ami a dolgom. Tény, hogy
ide jutottunk, megnőttünk kicsit, de
összefüggés van a dolgok között. Így
legalább lehetőségünk van keresztfinanszírozásra a különböző projektek között, hogy mindegyik fenntartható legyen. Például megcsináltuk
az Orbán Balázs Múzeumot, de azt
valakinek valamiből fenn kell tartania. Ennek például jó támasza lesz a
Mini Erdély Park, de tervezünk éttermet is nyitni, hasonló célból. Szóval ezek mind egymással összefüggő
lépések. Valamiből pedig meg is kell
élni, és bár kaptunk az anyaországtól
és itthonról is támogatásokat, ezek
időszakosak. A hosszú távú megoldásokra szeretnénk alapozni. Számunkra nem lesz annál jobb érzés,
ha eljön az az idő, amikor ha nem
tudunk pályázni vagy támogatást
szerezni, akkor is azt tudjuk mondani, hogy megyünk tovább. Amióta
a parkot megnyitottuk, azt látom,
hogy jól gondolkodtunk és ennek
van értelme, meg fog tudni állni a
saját lábán. A látogatószám a kezdetektől felülmúlta az elvárásainkat.
Hiába, hogy a járvány miatt másak
a körülmények, mint lehetnének, és
visszaesett a turistaforgalom, mégis
volt olyan napunk, amikor kétezerhétszázan kerestek fel.
– Mintha csak a Legendárium sikertörténete ismétlődne meg.
– Igen, hasonló. Ott is az eleje volt
nehéz, de ahogy kijött a Legendárium, már megszusszanhattunk és
újratöltődhettünk. Volt a térkép, a
könyv, a játékok, de nem volt épp
ilyen gyors a fejlődés, a Likaskő
rajzfilmet például egy emberrel csináltuk és öt évig tartott a munka.
Azután pedig, hogy kiderült, tudunk

rajzfilmet is csinálni, belevágtunk a
stúdiót összerakni. Volt három kemény évünk, ami a munka mellett
a kőkemény felkészülésről szólt.
Amerikából és Budapestről hoztunk
oktatókat, folyamatosan képeztek
bennünket.
– Mi kellett mindehhez a részedről? Hit? Szerencse?
– Hit. Ezt csináltam folyamatosan,
nem is volt időm ezen gondolkodni. Csak mentem előre. Azt mondom, hogy kitartás kellett, nagyon
nagy kitartás. Kezdetben eladtunk
sok térképet, mindenhol árultuk,
ahol csak lehetett, azután eladtunk
sok könyvet, ebből csináltuk az első
rajzfilmet és így tovább. Nem tudok
nagy szavakat mondani erről, ez így
nézett ki. Nekem ez volt a megoldás
arra, hogy ne kelljen a szülőföldemet
elhagynom, hogy máshol érvényesüljek. Itthon akartam megélni. Igaz,
sokfelé megfordultam a világban,
és nagyon zavaró volt a Székelyföld
meg a székelység megítélése… például az előbb említett drakulás sztori. Ezen akartam és akarok változtatni. A szülőföld szeretete önmagában
nem sok mindenre elég. Dolgoztam
a brüsszeli parlamentben is, láttam,
hogy a politikusaink kínlódnak az
érdekeinkért, de valójában ott nem
is ismernek minket, a nagyvilágnak
fogalma sincs, hogy kik vagyunk.
De a székelyekről nem fog tudni az
európai parlamenter, ha nem ismeri
a székelyek történetét. De ezt is lehet
a rajfilmeken keresztül. Ahogyan
innen is ismerhetjük a vikingek, az
egyiptomiak, a gallok, a görögök és
mások történeteit – mind nemzeti
mitológiát. Csak piacképes rajzfilmet kell készíteni, amely lemegy a
Netflix vagy az HBO rendszerén és
eljuttatja az üzeneteinket a megfelelő nyelveken a célközönséghez. Most
indul útjára a székely legendákból
készült első tíz epizód. Kiemelném,
hogy román nyelven is, nem csak
angolul.
– Mennyire nyitott erre a román közönség?
– Nagyon. Mint mondtam, a Mini
Erdélyt is rengetegen látogatják, és
őszinte az érdeklődésük. Román
mozik is lefoglalták már a rajzfilmsorozatot. A Szejkén is egy párbeszéd indul el – olyan dolgot lát az
erre tévedő román ember, amit még
nem látott: hogy itt van egy kultúra,
a székelyek, a magyarok kultúrája,
és ráadásul az ő nyelvükön szólítja
meg őket. Nagyon jó fórum a Mini
Erdély Park, jó lehetőség arra, hogy
a román történelemkönyveket kicsit
kiegészítsük.
– Az Orbán Balázs Múzeum is
ennek a koncepciónak a része?
– Ott is mindent három nyelven
csináltunk meg, olyan pillanatokat
emelünk ki az ő életéből is, amelyek
multikulturális szinten is meghatározók, például kevesen tudják, hogy
1862-ben Orbán Balázs felszólalt a
magyar parlamentben, és a románság értékeire hívta fel a figyelmet…
Ha ezt a románok tudnák, meg�győződésem, hogy Orbán Balázs
minden román tankönyvben benne
lenne. De nem gondoskodtak arról
az elődeink, hogy ezt lefordítsák és
megmutassák nekik, tehát most nekünk kell megtennünk. Másik érdekessége a múzeumnak, hogy Orbán
Balázs után semmilyen tárgyi hagyaték nem maradt, és mégis négy szobát sikerült berendezni az életrajza
és az életműve alapján. A halála után
megtalált három notesze alapján fo-

gunk készíteni egy rajzfilm-krimit
is – bízom benne, hogy nagyon jó
lesz –, és előkerült róla még egy fotó
a Vásárhelyi Nemzeti Archívumból.
Ennyi a tárgyi hagyaték, minden
egyebet rekonstruálni kellett: de a
Jersey szigeti fotólaborja, a korabeli
magyar parlament, a politikusokkal
vívott párbajai mind-mind megelevenednek a kiállításon. Nyilván
beszereztünk korabeli tárgyakat,
párbajpisztolyt, asztalt, huszárkardot, és természetesen lesz interaktív fényképezőgép is a gyerekeknek.
Ezt a helyi erőknek kellett volna
eddig megcsinálniuk. Volt erre harminc évük. Úgy érzem, hogy Orbán
Balázs megérdemel egy ilyet. Ha
kimegyünk innen egy másik ajkú
megyébe, rögtön látjuk, hogy a híres
embereiknek vagy így, vagy úgy, de
emléket állítottak.
– Hadd kérdezzem meg, milyen helyi támogatásokkal
leptek meg?
– Vállveregetés van, az tény, de azt
nem lehet a valutaváltóban beváltani.
– Vagyis teljesen önerőből
megy mindez?
– Az egyesületünkkel is pályázunk,
ez a háttér. Nagyon hálásak vagyunk
az anyaországnak, hogy folyamatosan segítenek, és szeretnénk megmutatni, hogy ez nem időszakos
pénzkidobás volt, hanem egy folyamatos, fenntartható projekthez adták az áldásukat.
– Mennyire vagy egyedül a
helyi közéletben ezzel a csodabogárkodással? Vannak még
vállalkozók, akik hasonló social projecteket visznek?
– Hasonló vállalkozásokról ugyan
nem tudok, de vannak kollégák, akik
mellém állnak. Ha lenne még néhány
ilyen vállalkozás, az sok problémát
megoldana turisztikai és marketingszinten is. Én most már ingyen adok
tanácsokat is, csak történjen valami.
Most egyébként mindenki elkezdett
hirtelen a Szejkére összpontosítani,
mindenki ott akar árulni, üzletet csinálni. Próbálom elmagyarázni, hogy
ezt mi már megcsináltuk, de még
számtalan jó lehetőség van. Kérdezd
meg, miért nincs Székelyföldön például bicskamúzeum. Vagy valakinek
azt sugalmaztam, hogy építsenek egy

Fotók: Farkas Wellmann Endre
fejjel lefelé fordított tájházat… Van
rá példa máshol is, nagyon szeretik
az emberek. Vagy ahol mézzel foglalkoznak, ott miért ne lehetne egy
óriási méhkaptárt építeni? A lényeg,
hogy a saját nemzeti kultúránkból
hozzunk létre dolgokat; nagyon sok
lehetőség kínálkozik.
– Úgy tűnik, hogy a hagyományok folyamatossága és ennek
a folyamatosságnak a megőrzése is nagyon fontos a projektjeidben.
– Amikor ezek a hagyományok kialakultak, a korabeli kortárs kultúra
részei voltak. Ezeket kell elhelyeznünk a saját jelenünkben, ettől leszünk azok, akik vagyunk. A múltunk határoz meg bennünket. Amit
pedig most értékesnek gondolunk,
hozzá kell adni és átörökíteni a későbbi időkre. De a jelen értékeink
alapja is a múltunk. Divat kell hogy
legyen a szülőföld. A Mini Erdély
Park megnyitása óta politikai divat
lett a Szejkefürdő felújítása, és ez
volt a cél. Most a strandfelújítás van
a középpontban. Megmozdult valami, és én ennek csak örvendek. Néha
kell vezetni. Odament most újra egy
rakás ember a park miatt, és nyilvánvalóan fel vannak háborodva a
strand állapotán. Akkor hát most ezzel is valamit kell kezdeni… Mert így
egy szégyenfoltja a városnak. A Szejke egyébként a város nyugati kapuja,
Orbán-kapunak is hívják.
– Ezek után nem akartak belerángatni a helyi politikába?
– Dehogynem. De meg akarunk
maradni Svájcnak… Nem állunk
bele a politikába. A Legendárium
mindenkié, a jobb- és a baloldalé
is, hisz mindenkinek van gyereke,
és ez a gyerekeké. Most készülnek
a Kárpát-medencei legendárium
könyvei… Ezerötszáz legendánál
tartunk. Ez messze több, mint
politika. Ezt, ha egy gyermek végigolvassa, netán megtanulja, az
agya biztos, hogy helyreáll. Idén
az összetartozás éve van, mindan�nyiunknak erre kell koncentrálnia
– én így gondoltam, hogy az ös�szes legenda bemutatása a legjobb
eszköz ennek kifejezésére. Fontos,
hogy a gyerekek fejében kirajzolódjon egy kulturális térkép, amely
segít eligazodniuk az életben. És ez
nem propaganda, ez mese…
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET
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Szondy-Adorján György

Barabási Albert-Lászlónak és
Nagy Péternek és jó étvágyat!
Csirkét hozunk, bárányt hozunk,
majd asztalunkon tátong az üresség. Nem az élet és a vele sétáló
lélek hiánya miatt, csupán a belsőségeitől megfosztott test üressége
kong, a testé, melyben egykor anyagok vonultak kiszabott tulajdonságaikkal, kisebb-nagyobb hígításban,
ráérősen vagy épp száguldozva a
megfelelő helyekre, célállomásokra,
egy, már a kezdetektől mindenhol
és mindenkor jelen lévő, tőlünk független tudással, akárha mindahány
parányi sejt birtokában lenne egyegy gombolyag, melyen Ariadné a
márkajel, egy sosemvolt nyelv sosemlesz betűivel róva, aranyló fonaluk valamely túlvilági ajtó alatt
vész el, majd megszakad, továbbhalad vagy szálaira foszlik – honnan
is tudhatnánk ezt, az ajtók kétséges
oldalán időzve?
És ott fekszik a csirke az asztalon kiterítve. A bárányt elpakoltuk.
Szebb napokra eljövendő. Szárnyasunk lábai égnek merednek, magasságról képzelgő kis szárnyai ernyedten pihennek mellkasa mellett, soha
nem kaphatnak bármely légbe már,
és egyre hangosabban kong a sötétlő
üresség a csontok szerteágazó odúiban, a bőr lilás palástja alatt, míg ellenállhatatlan vákuummá lényegül,
hogy aztán magába szívja a képzelet
segédvonalaira feszülő vágyat, mely
később indulattá, késztetéssé szilárdul. „A semmi vágy valami után”,
mondja Böhme, és a mi tisztünk kitalálni, mire is vágyik a pangás, ezért
adatott a képzelet, a látás, a tudás.
Esetünkben, nyilván, töltelékre. Persze, föl lehet darabolni a baromfit,
paprikásnak, becsinált levesnek,
vagy meg lehet sütni egyben, az is
szokásunk, de ezt még azelőtt tegyük, föltétlenül azelőtt tegyük, hogy
az a bizonyos vákuum kialakulna, ne
hagyjunk időt az üresség tébolyító

hívásának, hisz magával ránthatja
vágyunk legelső hajtásait, vele és általa foszlanak szét, válnak semmivé,
a meddőség és kielégületlenség gyászos tereibe toloncoltatnak, és amit
megeszünk, étek lesz csupán, az élvezet hosszú ujjú cirógatásai nélkül.
Lássunk neki a tölteléknek. Vegyük a klasszikus hozzávalókat, és
ne spékeljük meg semmiféle egzotikummal, ha kérhetem, tiszteljük
meg azzal e tájainkon nevelkedett
csirkét, hogy nem csinálunk belőle
sem indiai, se kínai udvari bolondot.
Tehát a következőkre lesz szükségünk: máj, hagyma, tojás, zsömle,
petrezselyemzöld, só, bors, majoránna, fokhagyma. Ez így egyszerűnek tűnhet, ami, nyilván, a nagyszerűség ígérete, van, aki gombát is
tesz hozzá, meg rozmaringot, de a
felsoroltak bőven elegendőek ahhoz,
hogy kívánalmainkat sült kolbászos
kerítések mögötti marcipánházakkal szegélyezett útra tereljék, hol a
kovászos uborka nagyon jól megfér
a muskátlival egyazon lapítón vagy
ablakpárkányon. Ne térjünk le arról
az útról. Miután az összetevőkkel
elvégeztük az előírt műveleteket,
dinsztelés, főzés, áztatás stb., törjük össze ezeket egy kellemes fogású
villával, és lehetőség szerint olyan
villát válasszunk, melyet több női
felmenőnk is használt, és fémes emlékezetében ott élnek a virtuóz mozdulatok, majd az emlékek újjáéledő
hullámai jobb vagy bal karunkba
áramolnak, onnét a szív kamráiba,
ahol majd megsúgják a követendő
ritmust és az időtartamok oly képlékeny hosszát. (Hej, drága nőrokonaim, hátatok görnyed a népek receptjei alatt, szájatok csöndes, nincs
idő dalolni, újabb torta, újabb sütemény.) Ne feledjük: e hozzávalókat,
sok-sok évvel ezelőtt, úgy válogatták össze, hogy képesek legyenek
bensőséges viszony kialakítására.
Kölcsönveszik egymás elektronjait
a külső héjakról, és ezek, méltó kö-

vetekként, hírt hoznak és visznek
az atomok szándékairól, és az elemi
részecskék diplomáciájával kötnek
megállapodásokat, hogy egyetértés
uralja anyaguk szövetét. Néhány
kvantumos összefonódást is megejtenek, csak úgy, egymás között, amit
Einstein kísérteties távolhatásnak
nevezett, mert félelmetesnek találta
azt, ami e parányok mindennapjaihoz tartozik, mindenütt, mindenkor,
és bennünk is akár. Ám ravaszságuk
folytán a megfigyelőtől teszik függővé akaratukat. K-befogásokkal is
élnek, ahol a „K”, a legbelső héj, az
élet meg örök, a hit megmaradásának törvénye értelmében, aztán e
mutatványok során apró fénycsóvákkal ajándékoznak meg bennünket, és amennyiben helyesen hunyorítunk, megpillanthatjuk azokat a
töltelék felületén itt-ott fölvillanni.
Aztán a megfelelő helyekre tömködjük a masszát, majd összevarrjuk
a réseket. A többi már a magas hőmérsékletek dolga. És néma csend,
mondanám, ha az lenne, ám tudjuk,
a csönd a lélek térzenéje. És végül
ne felejtsünk el néhány fokhagymaszeletet helyezni a domboruló
bőrre. A kést, amivel a fokhagymát
szeltük, rögtön mossuk el, mert ragacsos, meg aztán a bűzt is magába
issza. De hagyhatjuk úgy is. Lesznek
még napok. Valaki azt mondta, egy
bálteremben talán, hol táncra kész
tenger gondolat, együttérzőn szemlélve a petrezselyemárusokat, vagy
egy cégkolosszus tanácstermében,
netán egy kopár dombra épült sufni
pucéran világló izzója alatt, hogy a
bogárhátú Volkswagen annyira ronda, hogy az már gyönyörű. Az átváltozás e csodálatos törvényének engedelmeskedik a fokhagyma is. Bűze
átható, letagadhatatlan és megcáfolhatatlan, ugyanakkor az egészséget hirdeti, meg a kiadós ebéd utáni
lehunyt szemű pihenés puha talpú
álmait. És így ez a bűz már illat. Az
illat bülbülszavú szentje.

KI AZ ISTEN NYILA
Ki ne tudná, és ha nem is, hát ki ne
sejtené, mikor legszebb cipője fölé
hajolva reménytelenül összegubancolódott szálakra lel: én voltam a
csomó Gordiusznál.
Ott is. Melyet oly elegánsan került
meg Sándor, akit ti hol makedónnak, hol csupán nagynak becéztek.
Nagynak, mint néhány árvizet, falat, éhezést, háborút, és látjátok, e
jelző mögött vagy után mindig ott
fodrozódnak a tragédia zöldes árnyalatai, nem az, mely mindnyájatok életének néhányszor vendége
lesz, hanem mely kivételességével
naggyá teszi az embert, vagy melyet
a rendkívüli ember tesz naggyá, és
persze hogy akadnak kivételek,
hogy bele ne fáradjatok szabályaitokba, álomba ne ringasson a törvényszerűség egyhangú zakatolása.
Ám legyen. És legyen az a ti bajotok.
És Sándor, beteljesítvén a jóslatot –
akkor Zeusz is elégedetten szórta
dörgedelmes nyilait az ég szétnyíló
boltozatára –, úr lett az Amu Darjáig, földeken, vizeken és talán a
levegőégen is, míg álmaiban szárnyalt megállíthatatlanul. És azzal a
sok-sok emberrel, akik őmellé szegődtek, tüzeket gyújtottak minden
számukra új talajon, a fák és bokrok ágaiból, ürülékből, hogy melegedjenek, és egyenek, hogy távol
tartsák a vadállatokat, és ki tudja,
milyen rémképeket még, hogy lássák egymást, hogy egyáltalán lássanak, és a magasba csapó lángok

fényében, füstjében, a felröppenő
szikra, majd az alábukó pernye szitálásában váltak eggyé azzal, ami el
nem kerülhető, mintha nem lobogott volna amúgy is olthatatlan tűz
a társak némelyikében már a kezdetek óta. Különösen őbenne, meg
aztán én is ott rágtam az ő lelkén, a
lehetséges megoldások fénylő karikáira fűzött kulcsaival csörgettem
hallóidegein éjjel és nappal, hogy
nyugodalmas révbe ne érhessen,
akár oly baljós álmok tébolyult kísértethajói. Ott rágtam én is az éjjel
és a nappal számomra különösen
kedves óráiban. A legszebb, legdrágább pihenés órái azok. Sajnálom
őt. Tébolyon innen. Tébolyon túl.
Mert ő az, aki. Elég erős és eléggé
bátor volt eggyé válni megkívánt és
rendelt képeivel, majd nyugodtan
hátradőlni végzete szekerén. A patákat se hallani.
Aztán én ne lettem volna görcs az
éden ágain? Ne lettem volna gyilkos
lehetőség a kígyó ravasz vonalán…
Bármely kistestvérem elbánik egy
véges szakasszal. Parasztcsomó,
szorítónyolcas, futóhurok, vagy az a
másik, mely szegény Koszmogyemjanszkaját is ringatta. Kezetekben:
bűn, feloldozás. És masni. Amivel
pontot tesztek ajándékaitokra. De
ki vagyok én, hogy dicséretet vagy
föloldozást várjak? Vagyok, aki vagyok. Ki az alma íze, ki a virág illata, és ki a Nap fénye, ki az isten
nyila…
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Sinkó Adrienn

Vasorrú Bába a wellnessben
No végre, hogy megérkeztem! Mesés vidék, csodás flóra…
Kerek kétszáz évet vártam gyógyfürdő beutalóra!
Tudom, nem látszik a korom, ez a vasorr sokat takar.
Nálam rosszabbul is néznek itt ki páran… csak ez a kar
nehezen húz ennyi terhet. De persze, nem segít senki,
akár fel is fordulhatnék…! Most már mindegy, ne vegye ki
a kezemből, maradjon csak! Ez a vén csont sokat kibír.
Úgyis kipakolok mindjárt, s könnyebbülök: pár szuvenír
lapul itt benn… Adni a legnagyobb öröm! A szívem is
szétosztanám! Mégis bemocskoltak! Jancsi. Meg a Julis.
Mézeskalácsom zabálták, s láb alól is majd’ eltettek…
És még én vagyok a gonosz! Ők meg boldogan élhetnek!

Grafittest

Vigyázni kell itt is: rebesgetik, hogy a lift eltüntet.

Pengék formáltak hegyesre,

Amilyen vaksi a portás, nem is keresne bennünket!

gépi belsőség fejlett algoritmusai.

Nem olvasták, az a híres énekes is hogy’ végezte?

Kedvükre faragták jellemed,

Addig korsózott a kúton, míg a kutas megmérgezte!

csomóba szűkített ügyiratok.

Cikkan a vadság, visszajövök vacsorára,

No és az a szegény diák, akit a tanár zaklatott?

Ha feleséged megszólít

szól, addig a reklámblokk lepereghet.

Felszólította órán, hogy olvasson fel két versszakot…!!

tömegeknek válaszolsz

Rejtett vad vér forr itt lusta erekben,

Hoztam némi hazait is. A svédasztal kínálata,

az angyalbögyörő felett.

s mondod erény a húsevés, de mi sejtjük;

jobb, ha tudják, ehetetlen. Egy kis lónyál, kecskepata…

A fősulin érdekelt India,

húsevő álmában vér az igazság,

Szívesen adok bárkinek, kóstolja csak, mindenre jó:

a szecesszió, Gustav Klimt

ezt a kettős életet élő tudja,

ha kell, szerelembe ejtő, más esetben lánglohasztó.

meg Adele Bloch-Bauer.

ez csak földi bölcsesség, de ki érti?

Pengék formáltak hegyesre,

Cinkék vérét mancsáról nyalogatva,

gépi belsőség fejlett algoritmusai.

törleszkedve dorombol, úgy követelné:

Sietek, hogy a fürdőben zubogóhoz jussak még ma!
Azt kívánja hátam púpja. Néhány erőszakos mama
már ott ázik, hogy rögtön lecsaphasson rá! Hát nem mindegy

Tény és való

annak a sok löttyedt testnek: zubog vagy nem?! Múltkor is egy

Sosem voltál vallásos

ott sikongatott, mert picit az orrommal nyakon szúrtam.

mégis benned lakik az isten.

Akkor vettem észre, hogy berozsdásodtam! Jól kibuktam.
Mert az nem volt a táblára kanyarítva, hogy a gyógyvíz
károsítja a vasorrot! Kavartam is nagy vihart: tíz

Az új vákuumos porszívó
sem szippantja ki belőled,
akkor sem, ha
a legdurvább pornóra vered.

Benyhe István

Macska 1.
Macska, pók, denevér – nézd, emberi sorsok,
filmek a nagy filmben, megfestik az estét.

Szívem a vad vadász pihenne, cirógass!
Harc és béke eggyé válva – nem értem.
Nézd csak, ott a fotelben szunnyad az ösztön,
ahogyan bennem is a film alatt.

Macska 2.
Mindenki alszik. Száz éve történt.
Ez már csak emlék vagy létpótló élmény?

tévécsatorna vonult ki… Azt tudják, hogy aki költő,

Monoton szemeidben a jóság

ingyen szívhat itt levegőt? Mögöttem pár emberöltő,

megszoktátok egymást,

Kihunyt romvulkán, dermedt magma-kamra,

de ilyet még nem láttam, se innen, se túl Üveghegyen!

még a mobilneten is osztoztok,

vagy feltör még a láva alóla?

felezitek az airpodot az utcán.
Hát senki nem csinál semmit, hogy végre nekem is jó legyen?!

Rump Tímea

Az akvamarin nyara

Nem tudsz róla, de
benned lakik az isten.
A kulcscsontod felett ütött tanyát.

Bárhogy is lesz majd, mi nem akartuk,
csak a történelem kifogott rajtunk,

Csak a könnyeket érzed

de újraszülethet, ami már nincs is,

ha olyat látsz, ami neki is fáj.

macskakölyökből kardfogú tigris.

Néha még szúrnak azok
az utak, amiket elkerültem.
Rajzszög a talpban, amit csak
akkor érzel, ha pont oda lépsz.
Meghasadt tudattal élhetnéd
mind a száz életet, az összes
szerelem a tiéd volna,
a döntések sem hoznának eleget.
Választasz egyet, és minden elillan.
A mindent választod, hiányzik az az egy.
Nem adhattam neked semmit.
Se bizalmat, se valóságot, se könnyeket.
Mégis érted mondok imát,
és vigyáználak, mint pásztor a nyáját,
pedig hidd el, sosem szerettelek.
2020. szeptember
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a magyar népmese napja
AZ ARANYTULIPÁN
Hol volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer
egy király, annak egy fia. Mikor
ez a királyfi nagy legénnyé serdült, azt mondta az apjának:
– Édesapám, én elmegyek, s addig vissza sem térek, míg a világon a
legszebb leányt meg nem találom: az
lesz az én feleségem.
– Jól van, fiam – mondotta a király –, csak eredj isten hírével, szerencse kísérjen utaidban!
Elindult a királyfi, ment, mendegélt hegyeken-völgyeken által, egyszerre csak beért egy rengeteg erdőbe, s rengeteg erdő között amint
mendegélne, látja, hogy egy ökörnyomban kínlódik, vergelődik egy
kicsi halacska. Megszólal a halacska,
mondja a királyfinak:
– Szabadíts meg innét, te jó legény, vígy a folyóba, mert itt meghalok!
A királyfi kivette a halacskát az
ökörnyomból, s vitte, míg egy folyóhoz nem ért. Ott azt mondotta a
halacska:
– Végy le egy pikkelyt rólam, tedd
el, s ha valahol valami bajod lészen,
ezt a pikkelyt csak vesd a folyóvízbe, én mindjárt ott leszek, s segítek
rajtad.
A királyfi levesz egy pikkelyt a
halacskáról, azzal a halacskát beledobja a vízbe, s továbbmegy. Amint
menne, mendegélne, látja, hogy egy
fekete holló egy fának ága-boga közé
szorult, vergelődik a szárnyával,
rángatja a lábát, de nem tud kiszabadulni. Leszólott a királyfinak nagy
búsan:
– Szabadíts meg, te jó legény, bizony nem bánod meg!
Fölmászik a királyfi a fára, kiszabadítja a hollót, az meg a csőrével kihúz egy tollat, odaadja a királyfinak,
s mondja neki:
– Jótétel helyébe jót várj, te legény. Ha nagy bajba kerülsz, csak
rázintsd meg ezt a tollat, én mindjárt
ott leszek.
Elbúcsúzik a királyfi a hollótól,
továbbmegy, mendegél. Egyszerre
csak látja, hogy egy ősz öregember
ott áll egy forrás mellett, szeretne
lehajolni, hogy igyék, de nem tudott
lehajolni. Megszólítja a királyfit:

– Te jó legény, segíts rajtam, majd
elepedek a szomjúságtól, s nem tudok lehajolni!
A királyfi lekapta a sisakját, telemerítette vízzel, megitatta az öregembert.
– No, te legény – mondotta az
öregember –, nagy jót tettél velem.
Nesze, adok neked két hajszálat, s
ha valahol bajba kerülsz, csak ereszd
szélnek. Majd rám talál ez a két hajszál, s én a világ végéről is eljövök,
hogy segítsek rajtad.
A királyfi eltette a két hajszálat,
elbúcsúzott az öregembertől. Aztán
továbbment, nemsokára kiért az
erdőből, s túl az erdőn ért egy nagy
városba.
Szeme-szája elállott a csodálkozástól: gyászfeketébe volt vonva az
egész város.
Találkozik az utcán egy kicsi emberkével, akinek földig ért a szakálla,
kérdi tőle:
– Ugyan bizony, bácsikám, kit
s mit gyászol ez a város, hogy így
gyászfeketébe borult?
– Hej, öcsém – mondja a kicsi
ember –, nagy oka van annak. Van
a királynak egy leánya, akihez hasonlatos szép nincs kerek e világon.
S ez a leány a fejébe vette, hogy csak
ahhoz megy feleségül, bárki fia legyen, aki úgy el tud bújni előle, hogy
ő meg nem találja. Háromszor lehet
próbát tenni. Ha kétszer megtalálja,
az még nem baj, de ha harmadszor
is megtalálja, karóba kerül annak
a feje, aki szerencsét próbál. Eddig
kilencvenkilencen próbáltak szerencsét, karóba is került a feje mind
a kilencvenkilencnek. Próbálj te is,
öcsém, hadd legyen a te fejed a századik!
Mondja a királyfi:
– Már vagy lesz századik, vagy
nem lesz, ha csakugyan olyan szép
az a leány, szerencsét próbálok.
Éppen abban a pillanatban jött
arra hatlovas hintón egy szépséges
szép leány, amilyet még a királyfi
sohasem látott. De olyan szép volt,
hogy a szeme is káprázott, amikor
reánézett.
Kérdi a királyfi a törpe embert:
– Kié ez a leány, bácsikám?
– Ez a királykisasszony – mondotta a törpe ember.

Benedek Elek
Hiszen több sem kellett a királyfinak, ment egyenest a király palotájába, a király színe elé. Mondotta a
királynak:
– Felséges királyom, hallottam,
hogy kilencvenkilenc legény próbált
szerencsét. Egy életem, egy halálom,
a szerencsét én is megpróbálom.
– Hej, fiam – mondotta a király –, szívemből sajnállak, mert jóképű, derék szál legénynek látszol.
De hiába, a leányomnak kedvében
kell járnom. Nincsen több gyermekem. Hát csak próbálj szerencsét,
bújj el, ha tudsz, de úgy, hogy meg
ne találjon.
Eközben hazajött a királykisas�szony, és bejött a szobába, s mondta
a királyfinak:
– Jobb lesz, ha nem is próbálsz
szerencsét, királyfi, eredj haza, mert
a te fejed is odakerül, ahova a többié.
– Nem bánom én – mondotta a királyfi –, hadd kerüljön. Nálad nélkül
úgyis pipadohányt sem ér az életem.
Avval kiment a királyfi nagy
búsan, s végigsétált a városon, aztán ki a mezőre, mezőről az erdőbe,
egész úton azon tűnődött, hová tudjon elbújni, hogy a királykisasszony
meg ne találja. Egyszerre csak eszébe jutott a halacska, hátha az tudna
rajta segíteni. Megy a folyó partjára,
ott előveszi a pikkelyt, s hát csakugyan jön a halacska, s kérdi:
– Mi bajod, királyfi?
Mondja a királyfi, hogy mi nagy
baja van.
– Ó, azért egyet se búsulj – mondotta a halacska –, mindjárt ideszólítom a legnagyobb halat, azzal elnyeletlek, ott ugyan meg nem talál a
királykisasszony, míg a világ s még
két nap.
Csak térült-fordult a halacska,
s mindjárt jött utána egy rettentő
nagy hal, kitátotta a száját (akkora
volt, mint egy nagy ház), s abba beleugrott a királyfi. Szépen leballagott a
halnak a hasába, s ott úgy sétált fel s
alá, akár egy palotában.
Eközben elindult a királykisas�szony, utána az udvarbeliek. Kereste
a királykisasszony mindenfelé a királyfit, s mikor egy fél napig járt-kelt
volna mindenfelé, egyszerre csak a
folyóvíz partjára ért, s parancsolta,
hogy fogják ki a vízből a legnagyobb

halat, mert annak a hasában van a
királyfi. Egyszeriben odarendelik az
udvari halászokat, kifogják a nagy
halat, felhasítják a hasát, s hát csakugyan kifordult belőle a királyfi.
Na, az első próbával szerencsétlen
volt a királyfi, próbált másodszor is.
Továbbment nagy búsan, s amint
mendegélne az erdőben, eszébe jut a
holló, megrázintja a tollát, s hát repül is az egyszeriben, s kérdezi:
– Mi baj, édes gazdám?
Mondja a királyfi, hogy mi nagy
baja van. A holló erre elkezdett károgni, s ím egyszerre repültek a hollók mindenfelől, fekete lett tőlük az
erdő, s kérdezték mind egyszerre:
– Mi baj, mi baj?
– Tudtok-e valami jó búvóhelyet?
– kérdezte a királyfi hollója.
– Hogyne tudnánk, hogyne tudnánk – károgott a többi holló. Azzal
felszállott valamennyi, repültek az
erdőn keresztül. A királyfi mindenütt
utánuk, s felvezették egy olyan magas
hegyre, hogy a teteje az eget verte.
Annak a hegynek a tetején volt egy
mély gödör, abba beleállították a királyfit. De hiába állították, a királykisasszony ott is megtalálta.
Búsult a szegény királyfi, majd
felvetette a búbánat. Na, bizonyosan karóba kerül az ő feje is! De,
gondolta magában, egy élete, egy
halála, már csak harmadszor is
szerencsét próbál. Elővette azt a két
hajszálat, amit az öregember adott,
s szélnek eresztette. Hát alighogy
eleresztette a hajszálat, jön az öregember, s kérdi:
– Mi bajod van, édes fiam?
– Jaj, ne is kérdezze, bátyámuram,
el kellene bújnom olyan helyre, ahol
senki meg nem talál, máskülönben
karóba kerül a fejem.
– Hiszen ha csak ez a baj, azon én
könnyen segíthetek. Ki elől akarsz
elbújni?

– A királykisasszony elől, bátyámuram.
– No, hát majd én megmutatom
– mondotta az öregember –, hogy
a szeme elé viszlek, s mégsem lát
téged.
Azzal megfogta a királyfi nyakát,
csavarintott rajta, s abban a pillanatban aranytulipán lett a királyfiból.
Aztán feltűzte a tulipánt a kalapjára,
s bement a király városába.
Éppen jött vele szembe a királykisasszony (akkor indult volt el, hogy
megkeresse a királyfit), meglátja a
ragyogó fényes tulipánt, s mondja az
öregembernek szépen, nyájasan:
– Jaj de szép tulipán! Adja nekem!
– Nem adom én – mondotta az
öregember.
– Annyi aranyat adok érte, hogy
úrrá lesz maga is s minden nemzetsége.
– Dehogy adom – mondotta az
öregember –, a világ minden sűrű
kincséért sem adom.
Hiába kérte a királykisasszony,
az öregember nem adta oda a tulipánt. Mit volt mit nem tenni, továbbment nagy búsan a királykisasszony, s kereste a királyfit. De
azt ugyan nem találta meg. Kereste
másodnap, kereste harmadnap, akkor sem találta meg. Harmadnap
letelt a keresés ideje, s akkor a király kihirdettette, hogy eléállhat a
királyfi bátran, most már övé a királykisasszony.
Meghallotta ezt az öregember,
egyet csavarintott a tulipánon, királyfi lett ismét. Azzal a királyfi
fölment a palotába. Mindjárt papot
hívtak, nagy lakodalmat csaptak.
Lakodalom után felkerekedtek, a
királyfi hazájába mentek. Ott volt
csak az igazi hejehuja, dínomdánom.
Még tán ma is táncolnak, ha meg
nem haltak.

az Isten a munkáját. Ím, ott áll földje határán, levett kalappal tekint az
égre, s alázatos szívvel fohászkodik
Ő hozzá, akitől száll e földre minden áldás. Piros hajnal pirkadása
őt már itt találta, s a fölkelő nap
verejtéket szárít homlokán. Édesreménységtől dobog a szíve: oszlik-foszlik a felhők tábora, mely a
csöndes éjszakában meglepte az
eget. A szelíd hold gyönge ereje nem
bírt velök, s lám, most megriadva
futnak a lánggal égő sugarak elől:
ameddig a szem ellát, mosolyog a
határ. Mosolyog az egész világ. Fen-

séges nyugalom árad szét a mezőn,
arany színt mutat a szürke ugar. […]
A szántó-vető embernek minden
munkája szép: legszebb a magvetés. Nem a külsőségek teszik azzá,
hanem a benne rejlő mély lelki tartalom. Emberé a munka, Istené az
áldás. S bőven vagy szűken osztja
szét Isten az ő áldását a föld népe
közt, egy részt mindjárt visszaád
Istennek. Mert a föld kebelébe hinti
a magot, de míg karja jobbra, balra
lendül, lelke Istennel társalkodik.
Az ő megmérhetetlen jóságára bízza az elhintett mag sorsát.”

LELKÜNK SZÁNTÓ-VETŐJE, BENEDEK ELEK
Elek apó meséit mindannyian ismerjük és szeretjük. Gyermekek
milliói nőttek fel a magyar mesék
és mondák csodálatos világában
neki köszönhetően. Élete, heroikus munkássága sem ismeretlen a
nagyközönség előtt. A magyar népmese napját 2005 óta ünnepeljük
az ő születésnapján.
Benedek Elek 1859. szeptember
30-án született a Kovászna megyei Kisbaconban, a mai Románia
területén. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte,
majd az egyetemi tanárképzést
Budapesten kezdte el. Már diákkorában néprajzi gyűjtőutakra
járt, melynek eredményeit a fővárosban meg is mutatta Gyulai Pál
író-irodalomtörténésznek, aki az
újságírói pálya felé terelte a lelkes
fiatalt. Népmesegyűjtéseit először
1882-ben jelentette meg, és három év múlva már önállóan megírt meséi is a nagyközönség elé
kerülhettek. Az igazi ismertséget
azonban az 1894–1896 között, öt
kötetben megjelent Magyar meseIRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

és mondavilág hozta el számára.
1884-ben feleségül vette Fischer
Máriát, a félárva zsidó lányt, és
később hat közös gyermekük született. 1887-től 1892-ig a oklándi
kerület országgyűlési képviselői
posztját töltötte be, ahol leginkább
a gyerek- és ifjúsági irodalommal,
a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel
foglalkozott. 1889-ben részt vett
az első irodalmi értékű hazai gyermeklap, Az Én Újságom megalapításában, majd szerkesztője lett a
Jó Pajtás gyermeklapnak is. Élete
során számos napilap és folyóirat
munkatársaként dolgozott, ilyenek többek között a Magyarság,
Magyar Világ, Magyar Kritika,
Néptanítók Lapja. A Kis Könyvtár
ifjúsági könyvsorozat szerkesztője volt. Verseket, színdarabokat,
lányregényeket, történelmi és
irodalomtörténeti műveket is írt.
1921-ben hazatért Kisbaconba,
ahol felkarolta a helyi irodalmi
kezdeményezéseket, és a Cimbora gyermeklap főszerkesztője lett.

1929-ben hetvenévesen, munka
közben érte a halál, ahová felesége
– egymásnak tett ígéretük szerint
– hamarosan önként követte.
Amit azonban kevesen tudnak a
nagy mesemondóról, hogy újságíróként milyen kiterjedt irodalmat
hagyott maga után. Tárcái, esszéi,
kritikái, fordításai, portréi, elmélkedései és vitairatai közel félszáz
különféle lapban jelentek meg.
Mindez azért is kevésbé köztudott,
mert publicisztikáihoz gyakran álnevet használt, volt Bándi Miklós,
Elek apa, Kópé, Krónikás, Zeke,
Góbé, Bus Székely, sőt gyakran Székely Huszár is, hogy csak néhányat
említsünk újságírói alteregói közül.
Álnevei általában igazodtak írásainak témájához és hangulatához,
egyrészt a kor irodalmi szokásai
szerint, másrészt az írói játékosság
jegyében.
Most a Nemzeti Iskola című tanügyi lap 1900. október 6-i lapszámában megjelent tárcarészletét
közöljük: „Jöjjetek velem a mezőre,
köszöntsük a magvetőt: áldja meg

2020. szeptember
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a magyar népmese napja
MAG, PALÁNTA, HAGYMA
Gyerekkoromban az aranytulipán meséje volt
az egyik a kedvencem.
Ott sorakozott a polcomon minden Benedek
Elek-kötet: különböző kiadások, különböző
méretek, különböző sorozatok. Voltak közöttük díszesen illusztrált, reprezentatív kiadványok, és voltak egyszerűbbek, szerényebbek
is. Volt meséskönyv, volt mondagyűjtemény,
némelyik egyetlen történetet illusztrált hos�szú és gyönyörű oldalakon keresztül. Mindegyikben volt legalább egy-egy kedvencem,
amit estéről estére anyukámmal vagy nagymamámmal elolvastattam magamnak. Hetek
teltek egy-egy mese újra- és újraolvasásával,

Ágoston Szász Katalin

és családom örömére, persze, mindig a leghosszabbakat választottam. Így volt ez A francia királykisasszonnyal (legalább harminc oldal), A rózsát nevető királykisasszonnyal, Az
élet vizével és Az aranytulipánnal is.
A mesének több változata is ismert, több
gyűjtésben is kánonba került, Benedek Elek
Az aranytulipánján kívül például Illyés Gyula keze nyomán A kiskondás címen. Vannak
olyan változatok, amiben királyfi indul szerencsét próbálni, máskor egy szegénylegényt küldenek el otthonról munkát keresni; a segítői is
váltakoznak, néha róka, néha varjú, néha galamb; a búvóhely a tó feneke, föld mélye vagy

Nap háta is mögött lehet; sőt a próbák száma
sem mindig három, más varázsszámokkal
is találkozhatunk; de a mese lényege mindig
ugyanaz marad: meglátni, ami ott sincs, és
felfedezni, ami mindig ott volt. És valóban ez
a teljes népköltészet titka és szépsége: olyan
igazságokat és bizonyosságokat rejt el és fejt
fel bennünk, amelyekben mindannyian osztozunk, amelyek közös tudatunkban áramlanak,
mióta a közös nyelvet beszéljük.
Már Benedek Elek is felszólalt képviselőházi beszédeiben, hogy „a magyar ifjúsági
irodalom szánalmasan szegény” és hogy a
„gyermek nő, a sok grammatika és mindenféle

nyelvű olvasmány káosszá kavarodik fejében,
s nem ismeri anyanyelvének szellemét, s nem
tudja méltányolni annak szépségeit, sajátosságait, mert csírájában fojtották meg benne
az ez iránt való érzéket.” Bár korunkban terjedése az internet és az elektronikus eszközök
térnyerésével még jobban felgyorsult, ne hig�gyük, hogy újkeletű probléma ez.
És sopánkodás helyett vegyük fel a szántó-vető ember földre ejtett tarisznyáját, merjük mi is tenyérrel a magot s szórjuk a föld
kebelébe, hogy gyökeret verjen bennünk is a
reménység, és újraültessük lelkeinkben minden ősszel az aranytulipán hagymáját.

GYEREKIRODALMI ÚJDONSÁGOK A KÖNYVHÉTEN
Az idei nagy könyves rendezvények
a járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos elmaradtak vagy legalábbis elhalasztódtak. Az áprilisi
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált egyáltalán nem rendezték meg,
a júniusi ünnepi könyvhét pedig
későbbi időpontban, szeptember
17–20. között valósult volna meg
szokásos helyszínén, a budapesti
Vörösmarty téren. Végül sajnos ez
utóbbi sem jöhetett létre tervezett
formájában. A szervezők és könyvkiadók azonban megtettek minden
tőlük telhetőt, hogy ne maradjunk
könyvheti programok nélkül, és
áthelyezték rendezvényeiket, kötetbemutatóikat, sőt még a dedikálásokat is az online térbe.
2020-ban minden eddiginél több,
összesen 176 kiadó jelentkezett a
91. Ünnepi Könyvhétre résztvevőnek. Az idei könyvheti jegyzékben a
járványra való tekintettel nemcsak
az ünnepi könyvhétre megjelenő
könyvek szerepelnek, hanem minden 2020 januárja óta megjelent
magyar nyelvű és szerzőjű kötet. A
könyvheti jegyzék elérhető a www.
unnepikonyvhet.hu
weboldalon,
ebből szeretnénk most önöknek
gyerek- és ifjúsági irodalmi újdonságokat szemelgetni.
A Central Médiacsoport Teknős Könyvek sorozatában jelent
meg idén Gryllus Vilmos Vízcseppmesék című könyve. A kötet két
mesét tartalmaz – egyik egy vízcseppről, másik egy felhőről szól –,
melyeket a kétszeres Kossuth-díjas
magyar zenész, előadóművész saját
gyermekeinek mesélt kiskorukban,
és melyeket most Megyeri Annamária illusztrációinak kíséretében
minden gyermekkel szeretne megosztani.
Somfai Anna Barátságháló című
kötetének folytatása ezúttal a titkok
termébe vezeti el Lencsit és barátait, illetve a regény olvasóit. A Cerkabella Könyvkiadó gondozásában
megjelent Barátságháló – A titkok
terme című könyvét Horváth Ildi illusztrálta.
Benyák Zoltán Képtelen történet
című regényének hőse, Max történeteket ír, mígnem egy napon bekopogtat hozzá egyik szereplője, és arra
kéri, hogy segítsen neki megtalálni
valamit, amit az egyik történetben
elveszített. A Főnix Könyvműhely gondozásában megjelent kötet
korosztálytól függetlenül biztosít remek szórakozást mindenkinek.
A Holnap Kiadó Mesék az Operából sorozatának két új kötetét is
ajánljuk: Princzinger Anna Giacomo
Rossini operája nyomán és Szimonidesz Hajnalka gyönyörű rajzainak
kíséretében Tell Vilmos figuráját
kelti életre, míg Vibók Ildi Antonio
Vivaldi zeneművétől inspiráltan,
Faltisz Alexandra sokszínű illuszt2020. szeptember

rációinak segítségével a velencei
karnevál színfalai mögé enged bekukkantani A négy évszak című meseregényében.
A kolozsvári Koinónia Könyvkiadó az állatok világába nyújt betekintést az egészen kicsiknek: Kiss
Ottó Legszebb költéseim című kötetében Laci bácsi meséli el gyerekkori
kalandjait az erdei, házi és állatkerti
állatokkal elbeszélő költemények
formájában, Bódi Kati rajzainak kíséretében.
A Kolibri Kiadó formabontó
kötettel rukkolt elő a mai ifjúság
számára: Lőrinc László 25 szelfi az
Árpád-korból című könyve nemcsak humoros kis történetekben
mutatja be Árpád-kori eleink elképzelt mindennapi életét, de pontos
történelmi információkkal is szolgál. A kötethez a kedves és szórakoztató rajzokat Bertóthy Ágnes és
Rátkai Kornél készítette.
Ugyancsak Bertóthy Ágnes illusztrálta M. Kácsor Zoltán Zabaszauruszok című meseregényfolyamának
negyedik részét (Dragalád visszavág), amelyben a Zabaszauruszok
ezúttal Ródában, a világ legveszedelmesebb dinóvárosában találják
magukat.
Tóth Krisztina mindig bájos gyerekverseit hozta el ismét a Manó
Könyvek a Kígyóuborka című
kötetben. A költemények megidézik egy-egy gyermek apró, de mégis tágas világának mindennapi és
kiemelkedő eseményeit, melyeket
Szalma Edit illusztrációi tesznek
még színesebbé.
Csapody Kinga Utazik a család
című sorozatának pécsi állomására
érkezett el legújabb kötetével: kalandos és szórakoztató történeteivel,
illetve Szalma Edit kedves rajzaival
a festői Dunántúlra csábítja kis és
nagy olvasóit.
Finy Petra gyerekkorunk legszebb
emlékeit idézi meg Bodzaszörp –
Mesék nagymamákról és nagypapákról című kötetében. Bogdán
Viki illusztrációinak segítségével
így mond köszönetet minden nagyszülőnek a gondoskodásért, támogatásért és szeretetért, amit unokáiknak nyújtanak.
Az Országos Erdészeti Egyesület
minden évben megrendezi az erdei vándortábor programsorozatot,
melynek részeként középiskolás
diákoknak szerveznek egyhetes táborokat, ahol megismerkedhetnek
az ország erdeivel, természeti és
történelmi örökségével. A Móra
Könyvkiadó Erdőszelfi című verseskötete a vándortáborok élményeit szedi rímbe. Révész Máriusz,
és általa Lackfi János felkérésére
Acsai Roland, Balázs Imre József,
Békés Márta, Demény Péter, Finy
Petra, Gáti István, Hevesi Judit, Jász
Attila, Kiss Judit Ágnes, Kiss Ottó,

Miklya Zsolt, Molnár Krisztina Rita,
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró
Dániel és Vörös István írtak verseket
sátorozásról, erdei szörnyekről, diákszerelemről, védett növényekről
és egyéb tábori élményekről. A kötetet Ritter Ottó illusztrálta.
Ugyancsak a Móra Könyvkiadó
gondozásában jelent meg Szlukovényi Katalin válogatása óvodásoknak
Diridongó címen. Az elmúlt 70 év
legszebb klasszikus gyerekversei és
izgalmas kortárs alkotások is helyet
kapnak a kötetben, melyhez a rajzokat Láng Anna készítette.
Zalka Csenge Virág magyar mesegyűjteményét (Ribizli a világ végén)

Dániel András saját maga által illusztrált Nincs itt semmi látnivaló
című képeskönyve az elalvás előtti
pillanatokat idézi fel. A gyerekfejben
lejátszódó mozi vagy árnyékszínház
különleges, sokszor vicces és néha
félelmetes képeit veti papírra ez a
formabontó kötet.
Vörös István Loni és a kísértetek
című mesekönyve Loni, az emberlány és Levélke, a kísértetlány hétköznapi és különleges kalandjait
Kasza Julianna rajzaival mutatja be.
Szabó Borbála A János vitéz-kód
című, kiskamaszoknak szóló regénye egy fiúról szól, aki halálosan
unja az irodalmat, egy magyarórán

nyomdák részére, melyhez az idők
során közjogi méltóságok és magánszemélyek is csatlakoztak különdíjak felajánlásával, így jelenleg
tizenkét díjat adnak át. A Szép Magyar Könyv 2019 versenyre ötvenhat hazai és határon túli magyar kiadó százkilenc magyar szerző által,
magyar nyelven írott, könyvesbolti
forgalomban megjelent könyvvel
pályázott.
Gyermekkönyvek kategóriában
Benedek Elek Gyémánt mesekönyve nyerte el a díjat, a Scolar Kiadó gondozásában. A kötet a Csudalámpa című mesegyűjtemény
mai folytatása. A kötet szerkesztő-

a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv
Fórum 2020-ban az Év Gyerekkönyve Díjjal jutalmazta. A mesemondó
szerző újabb kötete ezúttal nemzetközi népmeséket gyűjt össze és dolgoz fel A kalóz királylány címmel és
Herbszt László illusztrációival.
A Móra Könyvkiadó a kamasz olvasókra is gondolt Nyulász Péter A
gemini kód című ifjúsági regényével.
Az írónak és Ritter Ottó illusztrátornak ez már az ötödik közös kötete,
melyben Bugac Pongrác, a Berger
Szimat Szolgálat nyomozóiroda
mudi vezetője keveredik izgalmasabbnál izgalmasabb kalandokba.
Ezúttal az űrben nyomoz egy számítógépes vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
A Naphegy Kiadó példaképeket
bemutató sorozatának két legújabb
darabját is ajánljuk: Boldizsár Ildikó A fiú, aki Varjúvárról álmodott
című könyve Kós Károly építészeti,
képzőművészeti és irodalmi tevékenységét Bertóthy Ágnes rajzainak
kíséretében, Kertész Edina A lány,
aki szavakkal varázsolt című kötete pedig Szabó Magda életét és írói
munkásságát Takács Viktória illusztrációval mutatja be.
A Pagony Kiadó idén is sok újdonsággal kedveskedett olvasóinak.

azonban megmagyarázhatatlan módon egyszer csak a János vitéz kellős
közepén köt ki. Hogy barátai megtalálják-e őt, hogy kiszabadítsák, csak
a regény olvasói tudhatják meg.
Czilli Aranka kovásznai szerző
második kötete, A varázslatos szekrény verseket és meséket tartalmaz,
melyek egy család életét járják körbe
humorral és kedvességgel, így gyerekek és felnőttek számára is élvezetes
olvasmányélményt nyújt. A Széphalom Könyvműhely kiadványát
kovásznai (Erdély, Románia) iskolások rajzai illusztrálják.
Az Üveghegy Kiadó egyik legújabb gyermekverskötete Gömberdő címmel jelent meg 2020-ban: N.
Fodor Iza vidám és szellemes versei
Vargáné Kertész Melinda illusztrációival kerülnek a kis és nagy olvasók kezébe.

je, Illés Andrea a meséket szakmai
és személyes tapasztalatai alapján válogatta össze: a könyvben
hároméves kortól tizenkét évesig
minden gyermek megtalálja a számára leginkább szerethető meséket. A kötet illusztrációit Horváth
Ildikó készítette. Wunderlich Péter
laudációja szerint „A Gyémánt mesekönyvben az illusztrációk hihetetlenül harmonikus egyensúlyban
működnek együtt a szöveggel. A
képi motívumokban világosan tetten érhető a folklór, a klasszikus
mesevilág állandósága és a modern
vizuális igények.”
Ifjúsági irodalom kategóriában a
Tilos az Á Könyvek gondozásában megjelent Ezentúl lesz banán!
– Novellák a rendszerváltásról
című kötet nyert. A novellák szerzői: Bendl Vera, Gerőcs Péter, Gévai
Csilla, Győri Hanna, Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Kiss Noémi, Laboda Kornél, Lackfi János,
Magyari Péter, Mán-Várhegyi Réka,
Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter,
Szabó Borbála és Vörös István. A fekete-fehér, humoros és szimbolikus,
az egykori közszereplőket és helyszíneket megidéző illusztrációkat
Baranyai (b) András képzőművész,
grafikus készítette.

Szép Magyar Könyv 2019
gyermek- és ifjúsági irodalmi
kategóriában
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése először 1929ben, majd 1952 óta minden évben
kiosztja a Szép Magyar Könyv díjat
a minőségi könyvkészítésben közreműködő szerkesztők, illusztrátorok,
képszerkesztők, tipográfusok és
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hamuban sült pogácsa
Gáti István

A három kívánság
Túl a dűlőn, túl a görbe ágacskán,

Elmondtam hát, mily nehéz a helyzetünk,

– Ó, te hitvány! – rítt az asszony forrongva.

nagy szegényen éldegélt egy házaspár.

s lám, a tündér tiszta arca felderült:

– Nőne bár a főtt kolbász az orrodra!

Volt egy házuk, néha némi kenyerük.

– Különb vagy te mindenféle uraknál.

Nem kellett, hogy hangosabban kiáltsák,

Vizet ittak, hogyha nem volt egyebük.

Emberségből máris példát mutattál.

azon nyomban teljesült a kívánság.

Jól költeni nem könnyű a keveset.

S mert e tettet igaz szívvel csináltad,

Állt az ember kolbász-orrát lógatva.

Olykor egy kis perpatvar is megesett.

feleséged három dolgot kívánhat.

Úgy érezte, mégsem lesz ma jó napja.

Egyszer aztán… Halljátok meg a csodát!

Szólt az asszony: – Kend egy kissé hiszékeny.

Fedte nejét: – Eljátszod a szerencsénk!

Nekiállt az asszony, főzne vacsorát.

Hitelt ad egy boszorkánynak? Biz, én nem!

Pedig végre dúsgazdagok lehetnénk.

Jött az ura, fütyörészve belépett:

Ám a férje erősködött, győzködte:

Ha már nem lett disznónk, ökrünk seregnyi,

– Hej, te Erzsó, nem vagyunk már szegények!

– Legalább egy próbát tégy, az ördögbe!

segíts ezt a rondaságot levenni!

Erre aztán így felelt a feleség:

– Nosza, akkor... – szólt az asszony repesve:

Szegény asszony kézzel-lábbal próbálta,

– Kend már nékem sok nagy csudát bemesélt.

– Elkelne egy szál kolbász a levesbe!

ám a férje kényes volt az orrára.

– Hallgass ide! – szólt a férfi sietve.

S míg a polcon majoránnát keresett,

– Hagyd el, Erzsó! Ahelyett, hogy cibálnád,

– Kimentem a patakparti ligetbe.

hopp, egy kolbász pont az üstbe beesett!

legyen ez a következő kívánság!

Láttam ott egy óriási víztócsát,

Főzni kezdte rögtön azt a zsarátnok.

– Hát a malac? – kesergett a feleség,

abban meg egy kutyák húzta hintócskát.

Felvidult a szegény ember: – Na látod!

s könnyes szemmel kavargatta levesét.

Ült abban egy tündérarcú asszonyka.

Bár az esténk így is elég vidám már,

Így szólt aztán, fojtott hangon, remegve:

– Nézd, a sárban megrekedtünk! – aszonta.

másodjára okosabbat kívánjál!

– Kedves tündér! Balga voltam. Vegyed le!

– Sír a négy eb, szegény hölgy meg integet.

Sorra vették, komoly dolog mi volna?

Meg is történt, s örvendeztek felettébb.

Erre aztán feltűrtem az ingemet.

Szükség lenne malacra és tinóra…

Majd a kolbászt jóízűen megették.

Húztam, vontam. Térdig ért a pocsolya.

Nőtt a lista, elhangzott a szamár épp.

Ezentúl csak szorgoskodtak naphosszat.

Megindult a tündérasszony kocsija.

Ment a férfi pipájába parázsért.

Lett hát disznó, baromfit is tartottak.

– Szegény ember, segítője utamnak,

Ám a tűzhöz olyan sután nyúlt szegény,

Nem volt üres esténként a lábas már.

jótettedért megkapod a jutalmad!

könyökétől leborult a rézedény.

Nagy boldogan éldegélt a házaspár.

ujj a lap alatt
A BOSSZÚ NEM ÁD BÉKÉT
Képregényes szuperhősökről videójátékot készíteni mindig biztos befektetésnek tűnik, hisz a
terjedelmes rajongóbázisnak köszönhetően az anyagi siker szinte
garantált. Ritka azonban, amikor
a kritika vagy épp a közönség fogadtatása osztozik ebben a sikerben. Ennek oka leginkább abban
keresendő, hogy a fejlesztők legtöbbje elfelejt izgalmas, innovatív
vagy egyszerűen csak igazán élvezetes játékot építeni a licencelt hős
figura köré. Ebben a tendenciában
komoly szerepet játszottak azok a
címek, melyek aktuális nagyköltségvetésű szuperhős mozi mellé
készültek, afféle kísérő terméknek.
Ezek a gyakran összecsapott, alulfejlesztett digitális produktumok
szinte csak promóciós segédanyagként funkcionáltak, videójátékként
a legritkább esetben állták meg
a helyüket. Természetesen elvétve akadtak üdítő kivételek, mint
például az X-Men kezdetek: Farkas című filmből készült 2009-es
X-Men Origins: Wolverine, mely
bizonyos szempontból még a felejthető mozit is felülmúlta. A legsikeresebb adaptációk azok, ahol
a képregények évtizedek óta gombolyított, gyakorta már kibogozhatatlan történetszálaiból az alkotók
egy saját, desztillált univerzumot
hoznak létre. Ezekben a rajongók is
megtalálják az ismerős azonosulási pontokat és a készítők tekintettel
lehetnek a közönség azon részére
is, akik nem követik a füzeteket,
mindössze a játék miatt ülnek le a
gép elé. A Batman: Arkham sorozat és a Marvel’s Spider-Man mind
IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET

eme ismérvek miatt lettek díjnyertes közönségkedvencek.
Amikor az új Tomb Raider-trilógia fejlesztői bejelentették, hogy
játékot készítenek a Bosszúállók
kalandjaiból, joggal merülhetett fel
az aggodalom, hogy a milliárdos filmekhez igazodva csak egy gyorséttermi adaptációt kapunk majd. A
Marvel azonban nem szándékozott
a múltbéli hibákat megismételni,
így a Marvel’s Avengers rengeteg
fejlesztési időt és egy mozifilm költségvetését kapta. A szereplők és
a történet végül nem kapcsolódik
valamelyik konkrét képregényes
történethez, ugyanakkor a mozifilmekhez sem. Bár motívumokat
mindkét forrásból merítettek, a
végeredmény mégis a saját hangján
szólítja meg a közönséget.
A játék tehát egy alternatív Bos�szúállók univerzumba kalauzol
bennünket, ahol Amerika Kapitány,
Vasember, a Fekete Özvegy, Thor
és Hulk mind szeretett és ünnepelt
hősök. A történetet azonban mégsem velük kezdjük. Főszereplőnk
ugyanis egy pakisztáni származású
amerikai tinédzser lány, Kamala
Khan, aki a Bosszúállók odaadó rajongója. A lelkes, ragyogó tekintetű
leányzónak az álma válik valóra,
amikor egy pályázaton megnyer egy
belépőt a Bosszúállók repülő légibázisán tartott nyílt napra. Természetesen a látogatás nem megy simán, mert terroristák ütnek rajta az
alant elterülő San Franciscón. A támadásban megsérül a Bosszúállók
hajója is, aminek fedélzetén Bruce
Banner épp egy új energiaforrással
kísérletezett. Az ehhez szükséges
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terrigen kristályok felrobbannak,
elpusztítva a hajót és a város felét
is. Az elszabaduló energia szuper
erővel ruházza fel a hatókörébe
került lakosságot, akik így komoly
veszélyt jelentenek másokra és önmagukra. A katasztrófáért persze a
Bosszúállókat teszik felelőssé, akik
ezután feloszlanak és szétszélednek a világ különböző szegleteibe.
A terrigen energiája azonban Kamalát is megérintette, aki ezután
képes lesz megnyújtani nemcsak a
végtagjait, de akár az egész testét
is. A lány persze titokban tartja a
képességét, nemcsak szigorú apja,
hanem az AIM nevű társaság miatt
is. Utóbbi cég vállalta, hogy begyűjti
a mutálódott és ezáltal veszélyessé

vált lakosságot, ám Kamala gyanakszik, hogy bár látszólag a közjót
szolgálják, szándékaik nem éppen
tiszták. Nyomozása során felveszi
a Ms. Marvel nevet, majd öt évvel
az incidens után elkezdi felkutatni a lelkiismereti terhekkel küzdő
Bosszúállókat, hogy az általa feltárt
információk alapján egyesítsék erőiket és építsék újra nemcsak a bázisukat, de a renoméjukat is.
Bár az egyszemélyes történet kellően szórakoztatóra sikerült, a Marvel szándéka szerint a fejlesztésre
eltapsolt milliókat a többjátékos
szolgáltatás funkciójából, illetve az
ehhez csatolt fizetős tartalmakból
reméli visszanyerni. Ebben a játéktípusban barátainkkal összefogva,

egy-egy Bosszúálló bőrébe bújva
hajthatunk végre hosszabb-rövidebb küldetéseket, melyek egyenletesen hullámoznak a szellemes
és izgalmas, illetve az unalmas és
repetitív között. Szolgáltatásról
lévén szó a Marvel hosszú távra
játszik, tehát még évekig szándékozik újabb tartalmakkal bővíteni az
élményt. Akinek tehát nem sürgős
a bosszúállás, nyugodtan várhat
még néhány hónapot a vásárlással,
különösképp mert a játékot az év
végén megjelenő új konzolokra is
kiadják majd.
(Marvel’s Avengers. Platform:
PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia.)
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