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A bukaresti Balassi Intézetben mutatkozott be a kolozsvári Helikon szépirodalmi folyóirat

Román–magyar párbeszédet segítő irodalom 

Bukarestben mutatta be az if-
júsági irodalomról szóló, má-
jus végi lapszámát a kolozs-

vári Helikon szépirodalmi folyó-
irat, amelynek munkatársai felol-
vasást is tartottak a Balassi Inté-
zetben a múlt héten. A rendezvé-
nyen Karácsonyi Zsolt, a Helikon 
főszerkesztője, Papp Attila Zsolt 
és André Ferenc szerkesztők vet-
tek részt.

A román közönséggel is kell ápolni  
a kapcsolatot

„A bukaresti Helikon-est szép szá-
mú közönség előtt zajlott. Nagyjá-
ból fele-fele arányban szokott je-
len lenni a román és magyar kö-
zönség az ilyen rendezvényeinken, 
ezúttal inkább a magyarok érdek-
lődtek. Örvendek, hogy a bukares-
ti magyaroknak is be tudtuk mutat-
ni kellőképpen a Helikon szerke-
zetét, sajátosságait, az ifjúsági iro-
dalommal foglalkozó lapszámun-
kat” – mondta el megkeresésünk-
re Karácsonyi Zsolt, a lap főszer-
kesztője. Rámutatott, a Helikon Bu-
karestben nem szervez rendsze-
resen eseményeket, de Erdély- és 
Partium-szerte igen, és fontosnak 
tartják, hogy a bukaresti érdeklő-
dőknek is bemutatkozzanak. „Bu-
karest különleges helyszín, igen-
csak szórványnak számít, de ilyen 
helyszínekre is el kell látogatni, 
ugyanakkor a román közösséggel 

is kell tartani a kapcsolatot. A bu-
karesti magyarság sajátos helyze-
téből kiindulva kell közelíteni bár-
mihez, ami Bukarestben zajlik ma-
gyar vonatkozásban, a Balassi In-
tézet és a Petőfi Ház is figyel arra, 
hogy a románságot is megszólítsa 
a rendezvényeivel” – mondta a fő-
szerkesztő. Felvetésünkre, misze-
rint a centenárium évében gyakor-
ta elhangzik, hogy a kultúrák köz-
ti párbeszéd, az irodalmak, kultú-
rák közeledése segíthet enyhíteni 
a nemzetek közti feszültséget, és 
ehhez miként zárkózik fel a kor-
társ erdélyi magyar irodalmi élet, 
Karácsonyi Zsolt azt mondta, a He-
likon talán a kortárs román iro-
dalomból a legtöbbet megjelentető 
szépirodalmi folyóirat. „Próbálunk 
kapcsolatot teremteni román kul-
turális intézményekkel, például a 
besztercei könyvtárral nagyon jó a 
kapcsolatunk, de a különböző iro-
dalmi lapokkal is. A kincses város-
ban megjelenő Tribunával évekig 
tartott a gyümölcsöző közös mun-
kánk, sorozatot jelentettünk meg a 
műfordításokkal kapcsolatban. Ál-
talában a román és magyar irodal-
márok is igyekeznek odafigyelni 
ezekre a szempontokra, mert bár 
megoldani nem tudunk mindent – 
nem is ez a fő célja az irodalom-
nak –, sok mindenben próbálunk 
segíteni. Az irodalom egésze pedig 
mindenképpen elősegítheti a pár-
beszédet” – mondta a főszerkesz-

tő. Kitért arra is, hogy a bukaresti 
estre vitték magukkal a profi for-
dítók által románra átültetett ver-
seiket is.

Jó visszhangú fordításkötetek

„A kortárs erdélyi magyar iroda-
lomból prózát is, verseket is ül-
tettek át románra az utóbbi idő-
ben. Lassú folyamat zajlott az el-
múlt 10-15 évben, viszont egyre 
jobban működik a dolog, a fordí-
tások el is jutnak a célközönség-
hez, a szakmához. Egész jó vissz-
hangja van egy-egy kötetnek, mint 
például a két éve megjelent, fiatal 
erdélyi magyar költőket bemuta-
tó román nyelvű antológiának” – 
mondta a főszerkesztő. A Csend, 

béke, perverziók, hepiend – Fia-
tal romániai magyar költők anto-
lógiája (Linişte, pace, perversiuni, 
hepiend – Antologia tinerilor poeți 
maghiari din România) című kö-
tetben kilenc fiatal költő versei ol-
vashatók, amelyeket Dósa Andrei 
fordított. „A 30 év alatti magyar és 
román irodalmárok egyre gyak-
rabban szerveznek, terveznek kö-
zös dolgokat, működnek együtt” 
– mondta Karácsonyi Zsolt. Kitért 
arra, a Helikon szerkesztői nem-
rég mutatták be középiskolákban 
az ifjúsági irodalommal foglalko-
zó lapszámukat, a Kolozsvári Ma-
gyar Napokon a tengerrel foglal-
kozó tematikus lapszámukat is-
mertetik, de a tervek szerint más 
helyszíneken is. Évfordulós, tema-

tikus lapszámokat is megjelentet 
a Helikon még ebben az évben, és 
felolvasó körutakra is indulnak. 
A havonta két alkalommal megje-
lenő Helikon 1990-ben jött létre az 
Utunk jogutódjaként, a kolozsvá-
ri folyóiratkultúra gazdag hagyo-
mányainak folytatójaként. Alapí-
tó főszerkesztője Szilágyi István. 
Önmeghatározása szerint irodal-
mi folyóirat, de tág teret enged a 
társművészeteknek – színház-
nak, filmnek, képzőművészetnek, 
zenének – és az értekező műfa-
joknak, a kritikának is. A lap kez-
detektől fogva egyik legfontosabb 
missziójának tartja a tehetséges 
fiatal pályakezdők felkarolását.

Kiss Judit

Évadot zár Vásárhelyen az Egy lócsiszár virágvasárnapja
Sütő András Egy lócsiszár virágva-
sárnapja című drámája az évadzáró 
előadások sorozatában szombaton és 
vasárnap este 7 órától tekinthető meg 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
nagytermében – közölte a teátrum. 
Sütő András színművét a reformá-
ció 500. évfordulója alkalmából tűz-
te műsorra a Tompa Miklós Társulat. 
„A bűnhődés univerzalitása ugyan-
csak Sebestyén Aba rendezésének 
sajátossága, itt nincs felmentés a 
bűnrészeseknek, tettlegesen vagy 
metafizikai síkon előbb-utóbb min-
denkit elér egy magasabb rendű, arc-
talan hatalom keze. Az, hogy az igaz-
ság hol van mindebben, majdhogy-
nem feltárhatatlan” – írta az előadás-
ról Dézsi Fruzsina kritikus. Kolhaas 
Mihály szerepében Bokor Barna lép 
színpadra, a produkcióban többek 
közt Gecse Ramóna, Kovács Botond, 
Szabó János-Szilárd, Simon Bog-
lárka Katalin, Ördög Miklós Levente 
, Tollas Gábor, Gáspárik Attila, Csíki 
Szabolcs, Demeter Márk Cristopher, 
Lajter Márkó Ernesztó szerepel. A 14 
éven felülieknek ajánlott előadás ro-
mán nyelvű feliratozással követhető.

KróniKa

Próbálunk kapcsolatot teremteni román kulturális in-

tézményekkel, a fiatal magyar és román irodalmárok 

egyre gyakrabban működnek együtt, a kortárs irodal-

mak közti átjárhatóság pedig elősegítheti a két nem-

zet közti párbeszédet – állapította meg a Krónikának 

Karácsonyi Zsolt annak kapcsán, hogy az általa fő-

szerkesztett Helikon szépirodalmi folyóirat bemutat-

kozott a bukaresti nagyközönségnek.

Tudományos előadások 
a Székelyföldön
A Székelyföldre látogat június 
14–15-én Kocsis Károly geográ-
fus, akadémikus, az MTA Magyar 
Tudományosság Külföldön elnö-
ki bizottságának elnöke és Kontra 
Miklós nyelvész, a határon túli ma-
gyar tudományosság támogatásá-
val foglalkozó DOMUS Kuratórium 
elnöke. A szakemberek Csíkszere-
dában és Sepsiszentgyörgyön tar-
tanak nyilvános előadásokat, ame-
lyekre minden érdeklődőt szívesen 
látnak. Ma a Sapientia EMTE csík-
szeredai karán 14–16 óra között 
hallgathatják meg az érdeklődők 
Kocsis Károly A Kárpát-meden-
ce nyelvi-etnikai arculata (múlt, je-
len és jövő) és Kontra Miklós Nyel-
vészet és társadalmi felelősség cí-
mű előadását. A rendezvény ke-
retében kerekasztal-beszélgetést 
szerveznek a térségi tudományos 
élet képviselőivel, a helyi fiatal ku-
tatókkal a tudományművelés hely-
zetéről. A szakemberek pénteken 
18 órától a sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Nemzeti Múzeum Bartók ter-
mében tartják meg az előadáso-
kat, a házigazda Boér Hunor mu-
zeológus.

Helikonosok Bukarestben. André Ferenc, Karácsonyi Zsolt és Papp Attila Zsolt az irodalmi esten a Balassi Intézetben

Hatalom és bűn. Sütő Andás drámájával zárja az évadot a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata

Fotó: balassi intézet

Fotó: rab zoltán




