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Ahol megdermed a tenger II.

Nagy, fekete virág a télben

Székfoglaló

1.
Az aszfalttengeren egy madár mely fehér mint a fantomok
fürkészi a partot, ahol a világítótorony őrködik,
ott bal felől, hol ránk talált a végzet, mely az időnek nem ismerőse.
Széttört eke az aszfalttenger horgonya.
Az évszázad átírja nevünket a sírkövön,
a vörös kőasztal mellett, ahol a tenger vacsorázik
és zöld fenyőtű-máglya hevíti a rozsdás csontokat.
Füsttől elfeketült fogak táncolnak
A kápolnatorony minden augusztus éjjel viharba merül,
a halált újratanulni…
És megáll a fény, hol a holtak gyülekeznek,
ahol a horgonylánc elszakadt
és a gyermeksírás mélyére süllyedt.
A szerelmesek összefonódnak az aszfalt alatt…
és évszázad múltán értjük csak meg ez óra sötét igazát.

(Benyhe István és Szőcs Géza fordítása)

Bálint Kinga Katalin (1992, Székelyudvarhely) újságíró
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bonczidai Éva (1985, Zilah) író, szerkesztő
Dezső Katalin (1996, Zalaegerszeg) költő
Farkas Wellmann Éva (1979, Marosvásárhely) költő, szerkesztő, kritikus
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Horváth László Imre (1981, Budapest) író, költő
Iancu Laura (1978, Magyarfalu) író, költő, néprajzkutató
Kopriva Nikolett (1996, Munkács) író, költő
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) író, műfordító
Lian, Yang (1955, Bern), költő
Lövétei Lázár László (1972, Lövéte) költő, műfordító, szerkesztő
Lőrincz P. Gabriella (1982, Beregszász) költő
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Muszka Sándor (1980, Kézdivásárhely) költő, író
Noszlopi Botond (1983, Csíkszereda) költő, író, jogász
Orbán János Dénes (1973, Brassó) költő, író, drámaíró
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, irodalomtörténész
Szebeni Zsuzsa (1970, Kolozsvár) színháztörténész
Szekáry Zsuzsanna (1986, Budapest) művészettörténész
Szőcs Kálmán (1942-1973, Marosvásárhely) költő, újságíró
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, újságíró

Lapszámunkat Csomortáni Gál László képzőművész 
(1978, Csíkcsomortán) műveivel illusztráltuk.
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Hetvenedik évadját ünnepli a 
mostani színházi idényben a 
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron 
Színház. Egy zabigyerek kék 
háttér előtt történetet mesél 
című előadással nyitanak, ame-
lyet Radu Afrim rendező Mol-
nár Ferenc Az üvegcipő című 
drámájából kiindulva hozott 
létre. A szilveszteri előadást 
ismét Sardar Tagirovsky ren-
dezi, aki ezúttal a klasszikus, 
élccel teli Plautus-komédiát, A 
hetvenkedő katonát viszi szín-
re. Az évad második felében a 
szentgyörgyi színházban két 
fi atal pályakezdő, Botos Bálint 
és Hegymegi Máté is rendezni 
fog. A társulat utolsó előadása 

Bertolt Brecht Koldusoperája 
szerepel a műsortervben, amely 
az alkotók szerint az elmúlt 
évek legösszetettebb projektje 
lesz a Tamási Áron színházban, 
amelynek kivitelezésére Bo-
csárdi László rendező már évek 
óta készül. Az évad utolsó előa-
dását Szegeden mutatják be. A 
színház műsoron tartja az Alice, 
a Liliom, a Kaisers TV, Ungarn, 
a norway.today, a Chioggiai cse-
tepaté, az Anna legenda, Az 
ezredik éjszaka című előadáso-
kat, ugyanakkor felújítja a Sar-
dar Tagirovsky által rendezett 
Meggyeskert és Zakariás Zalán 
által rendezett Tesztoszteron 
című produkciókat.

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház

Hat bemutatóval, tíz műsoron 
maradó előadással, a dance.
movement.theater tánc- és moz-
gásszínházi fesztivál hetedik 
kiadásával és számos vendég-
játékkal várja nézőit a Figura 
Stúdió Színház a 2018/2019-es 
évadban. A gyergyószentmiklósi 
színházban Csehov klasszikusa, 
a Három nővér című előadás 
nyitotta az évadot, Albu István 
rendezésében. Az évad egyik 
legkiemelkedőbb eseményét, a 
dance.movement.theater tánc- 
és mozgásszínházi fesztivált ok-
tóber 16. és 21. között tartják. A 
fesztivál programja beföldi és 
külföldi előadásokat kínál majd, 
a kísérőrendezvények között 
koncertek, workshop, könyvbe-
mutató és közönségtalálkozók 
szerepelnek. A második bemu-
tatót Botond Nagy jegyzi rende-
zőként, aki A Homokszörny és 
az Anyegin című előadások után 
ezúttal Tennessee Williams drá-
máját, A vágy villamosát adap-
tálja a Figura társulatára. Szil-
veszteri produkcióval folytatódik 
a bemutatók sorozata, Martin 

McDonagh Macskabaj című ko-
médiája Albu István rendezésé-
ben kerül műsorra. Az előadás 
érdekessége, hogy koprodukció 
a gyergyószentmiklósi No Sugar 
zenekarral.

A 2019-es év szintén kopro-
dukcióval indul, Barabás Árpád 
rendezésében Mike Leigh Abiga-
il bulija című darabját a Figura 
Stúdió Színház, az udvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház és a 
csíkszeredai Csíki Játékszín kö-
zös előadásaként mutatják be. Az 
évad a Füst munkacímű produk-
ció ősbemutatójával folytatódik, 
melynek rendező-koreográfusa 
Goda Gábor. A legkisebb korosz-
tályt szólítja meg a 2018/2019-es 
évad utolsó bemutatója: Lázár 
Ervin meséje, A Négyszögletű 
Kerek Erdő Dávid A. Péter ren-
dezésében lesz megtekinthető. 
Műsoron marad a Phaedra, a 
Zűrzavaros éccaka, Az élet fája, 
a Mártírok, a Hideg, a Drognap-
ló, az Egyetlen, a Kövekkel a zse-
bében, a Közel sincs már e vad-
ság erdeinkben, és A kiválasztott 
című produkció is.

Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 

ÁTADTÁK A JANUS PANNONIUS-DÍJAKAT
A Magyar PEN Club és a Janus Pannoni-
us Alapítvány immár hetedik alkalommal 
adta át a költészet egyik legrangosabb dí-
ját, a költészet Nobel-díjának becézett Ja-
nus Pannonius Költészeti Nagydíjat.

Az ötvenezer euró pénzjutalommal is járó el-
ismerést az öttagú nemzetközi zsűri idén Jang 
Lian (Yang Lian) kínai költőnek ítélte, akinek 
„költői teljesítménye magában hordozza az em-
beri műveltség évezredei alatt felhalmozott szel-
lemi és lelki vagyont”.

A Janus Pannonius Filius Ursae-díjjal a konven-
ciókkal szakító, a jólfésültségen, sablonokon átlé-
pő költői teljesítményeket jutalmazzák, ezt idén 

Sántha Attila vehette át „lokalitást és egyetemes-
séget, hagyományt és iróniát ötvöző és újraértel-
mező, merész, kísérletező modernitásáért”.

Az idén alapított, elsőkötetes szerzőket jutalma-
zó Khelidón, azaz Fecske-díjat Dezső Kata kapta 
az Akiket hazavártak című verseskötetéért, az in-
doklás szerint „saját költői beszédmódja kidolgo-
zásáért, amely a személyességet a 21. század érzel-
mi koordinátarendszerében fogalmazza újra”.

A műfordítói díjak idei kitüntetettjei Clive Wil-
mer (aki angolra tolmácsolt több mint húsz ma-
gyar szerzőt), illetve Pál Ferenc (portugál költők 
magyarra való átültetéséért).

A kitüntetéseket Szőcs Géza, a Magyar PEN Club 
elnöke adta át.

Reinhold Alfréd emlékére

Ma este csendesen elalszom
s az aggaszt csupán: a fákkal mi lesz?
Lesz-e majd nagy fekete virág
mely lehajtja fejét a télben?
„A világ titkokkal teli”, mondtátok,
„de a nagy titok mi?
A nagy fekete virág milyen?”
„Csak, virág” – szóltam,
nagy és fekete, de milyen?
Hát nézzetek magatokba
szél verdesi csapzott erdőitek

a környező bokrok legázolva
az énekesmadarak rég elmenekültek
s csak a kereplő kattog szüntelen.
Távol, erdőitektől távol
egy asszony mond mesét
de már messze, egyre messzebb.
Kérdem hát: a virágommal mi lesz?
Ki csókolja meg szirmát a télben?
Asszonyok jönnek felém mindenhonnan
közelebb, egyre közelebb.
S nem tudom mi a nagy titok:
benne éltem.
Nagy, fekete virág a télben.

Ezt a hajnali hármat, amit most 
rád terítek, mástól loptuk el. 
 
A bűntudat csak a társadalom 
pszichés opciója a mennybe jutáshoz, 
ha bűnöznék, a Bibliám lennél a pokolig. 
 
Kettőnk itt marad dísznek, 
utónyomás lehetne a gyerek vagy a kutya, 
ezekhez ugyanannyi közünk lehet, 
tudjuk a szülinapjukat, és egy kort osztunk meg velük, 
mert muszáj. 
 
Naftalin vagyok az aktualitást vesztett öregekben, 
hogy múlni tudjanak, 
lemaradok értük a nagy családi összegzésről, 

szerencsére az, hogy idén is szarabb ember 

lettem, ott várt a karácsonyfa alatt. 

 

Ha el merem majd mondani anyának, 

hogy már sokadjára el akarok szökni, 

talán ad buszjegyre pénzt. 

De a buszsofőr nem állít ki a világ végére. 

 

A sötétben félni szoktam, idén 21 leszek, 

fényben konzerválom magam. 

 

És te végre hallgatsz, mert tudjuk, 

hogy helyettünk már két másik beszél.




