
14 előretolt
helyőrség

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET 2019. február

az olvasó ajánlja tudósítás
MIÉRT GAZEMBEREBB A SZÉKELY GAZEMBER?

RÓMA ÚJRA ÉG 

Összhang

Ady Endre (1887, Érmindszent – 1919, Budapest) költő, publicista
Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Borsodi L. László (1976, Csíkszereda) költő, irodalomtörténész, 
kritikus, tanár
Döme Barbara (1973, Debrecen) író, újságíró, szerkesztő
Drávucz Zsolt (1997, Szolnok) költő
Farkas Wellmann Endre (1975, Marosvásárhely) költő, szerkesztő
György Attila (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Izer Janka (1996, Budapest) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója
Lövétei Lázár László (1972, Lövéte) költő, műfordító, szerkesztő
Lőrincz György (1946, Kápolnásfalu) író, esszéista
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Móser Zoltán (1946, Szekszárd) fotóművész, etnofotográfus,író
Péter Beáta (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró
Rátz-Illés Mária (1982, Székelyudvarhely) jogász
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Sütő István (1949, Marosvásárhely – 1987, Marosvásárhely) költő, újságíró
Szekáry Zsuzsanna (1986, Budapest) képzőművész, kulturális újságíró
Szőcs Géza (1953, Marosvásárhely) költő, politikus
Varga Melinda (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Zalán Tibor (1954, Szolnok) költő, író, dramaturg, tanár
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, tanár, 
néprajzkutató

Lapszámunkat Könczey Elemér grafi kus (1969, Székelyudvarhely) mű-
veivel illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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A József Attila-díjas erdélyi 
költő legutóbbi kötete, A római 
disznó monológja új és régebbi 
verseket tartalmaz, amelyek a 
szerző előző kötetéből, a 2013-
ban megjelent L. D. hagyatéká-
ból lettek átemelve. Farkas-Well-
mann Endre Néró római császár 
alakját öltötte magára: köteté-
ben nyomott hangulatú és szó-
kimondó versekkel mutatja be 
az őrült császár tetteit, utalva 
aktuális közéleti problémák-
ra is. A könyv különlegessége, 
hogy nemcsak verseket, hanem 
egy CD-mellékletet is 
tartalmaz: Marcsák 
Gergely megzenésíté-
sében hallgathatjuk a 
versanyagot. 

A költői alteregó 
vissza utazik az időben, 
miközben párhu za-
mo san refl ektál a mai 
euró pai ember prob lé-
máira, a Római Biro-
dalom bukása ugyanis 
a jelenkori Eu rópa bu-
kását vetíti előre.

A disznó az euró-
pai civilizáció meta-
forájává vált, az ezt a 
húst nem fogyasztó 
bevándorlókkal szem-
ben. A római disznó 
monológja visszanyúl 
az európai kultúrtör-
ténet gyökereihez. A 
kötet többek között 
a keresztény kultúra 
válságával, társadalmi és poli-
tikai problémákkal foglalkozik, 
erkölcsi identitásunk válságát 
is boncolgatva. Olyan témákat 
érint, mint az önutálat, a hata-
lomvágy, a buja testiség, az em-
pátia hiánya, az erkölcsi züllés, 
a bukástól, kudarctól való féle-
lem. Jó példa erre a Negyvene-
dik című vers első versszaka: 
„én gyűlölöm, hogy én vagyok, / 
most életem egy hídra néz, / akit 
a múltja elhagyott, / jövőjét látni 
nem nehéz.” A kötetben visszaté-

rő motívum a halál, valamint a 
halhatatlan lélek útja, melyet a 
szerző a Fekete rongyokban című 
vers első három versszakában a 
következőképpen fest le: „Feke-
te rongyokban a lélek: / pulzáló, 
fényes, híg anyag. / Most már a 
földhöz tartozik, / mióta föntről 
elszakadt. A test sorsa a fájdalom, 
/ a léleké a nemlét - / s ha én már 
nem is fájlalom, anyagtalan az 
emlék: / érett gyümölcs, izgága 
villogás. / Hallgat az agy, a test 
beszél – / benne az idő kanyarog, 
/ kívül pedig csak fúj a szél.”

Farkas-Wellmann Endre mes-
tere a torz lelkek ábrázolásának, 
melynek köszönhetően az olvasó 
is betekintést nyer egy bomlott 
elme (Néró) sokrétű és felkava-
ró gondolatvilágába. Erős olvas-
mány költői bravúrokkal, frap-
páns csavarokkal és aktuális 
mondanivalóval.

Farkas Wellmann Endre: A 
római disznó monológja. Elő-
retolt Helyőrség Íróakadémia, 
Budapest, 2017.

Hatállomásos erdélyi könyv-
bemutató körúton mutatta 
be Száraz Miklós György, 
József Attila-díjas író janu-
árban a Székelyek című kö-
tetét. A Scolar kiadónál meg-
jelent könyvet Kolozsváron, 
Székelyudvarhelyen, Csík-
szeredában, Kézdivásárhe-
lyen, Sepsiszentgyörgyön és 
Marosvásárhelyen ismerhet-
te meg a közönség, mi a csík-
szeredai bemutatón voltunk.

Csíkszeredában, a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban a 
szerzővel Lövétei-Lázár Lász-
ló költő, a Székelyföld folyóirat 
főszerkesztője beszélgetett né-
pes hallgatóság előtt. 

 Mit szólt a szerző édesapja, 
Száraz György, a Kossuth-díjas 
író, drámaíró, amikor megtudta, 
hogy fi a történésznek, régésznek 
készül, és végül miért az íróság 
mellett kötött ki? – tette fel a kér-
dést a beszélgetés elején Lövétei. 
„Apám nagyon karakánul és vi-
lágosan véleményt nyilvánított, 
amikor kiderült, hogy nem leszek 
mégsem történész, régész, vagy 
ilyesmi. Ez abban a pillanatban 
derült ki, amikor megszereztem 
a diplomát, mert én eldöntöt-
tem, hogy fi lmrendező leszek. 
Apám elkenődött és azt mondta, 
hülye vagyok, mert rendes tör-
ténészként havi fi zetést kapnék, 
biztos nyugdíjam lenne, de így... 
Akkor még az írás nagyon mesz-
sze volt, apám nem élte meg” – 
hangzott a válasz. 

A szerző hosszan mesélt az 
erdélyi, székelyföldi élményei-
ről, amelyeket gyerekkorában, 
és tinédzserként szerzett. Mint 
mondta, öt-hat év alatt tizenöt-
ször járt Erdélyben. A festői tájon 
és az archaikus falvakon túl az 
emberek fogták meg leginkább. 
„Irtó érdekes, meghatározó volt 
a másfajta tartást, a templom te-
liségét, a közös éneklést megta-
pasztalni. Más volt a sűrűsége a 
létezésnek, életes életnek nevez-
ném azt, amibe belebotlottunk. 
Ezt egy gyerek nem biztos, hogy 
meg tudja magyarázni, érteni, de 
érezni meg tudja.”

Székelyek írói nézőpontból

Ezek után nem is kérdés, hogy 
miért a székelyeket választotta 
az esszésorozat témájának – 
vélte Lövétei-Lázár László. Szá-
raz úgy gondolta először, hogy 
könnyű lesz írni róluk, hisz élt 
közöttük, szerelmei voltak, a 
felesége félig székely. „Jól bele-
törött a fogam. Volt olyan pil-
lanat, amikor azt hittem, hogy 
abbahagyom. Azt hittem, hogy 
én nem tudom megcsinálni. 
Hogy milyen az, hogy Pestről, 

Mag yarországról belepofá-
zok, amikor nem éltem itt sem 
Ceaușescu alatt, sem azóta. A 
bőrömön nem tudom, hogy mi-
lyen a kisebbségi lét. Az együtt-
érzéssel igyekezhetek, és ott 
van a tapasztalat, ez mind segít 

a megértésben, de nem éltem itt 
(...) A kiadó biztatására tudtam 
befejezni a könyvet, és elhinni 
azt, hogy az én írói nézőpon-
tomban nem fogják keresni a 
történészt, régészt, nyelvészt, 
néprajzost és az eredeti székelyt 
sem, hanem elfogadják, és talán 
még örülnek is annak, hogy egy 
kívülálló próbálja meg objektí-
ven és mégis szubjektíven ösz-
szefoglalni röviden.”

 Ezek után Lövétei feltette a 
várva várt kérdést: miben más 
a székely más magyar emberhez 
viszonyítva? „Konokok, maka-
csok, akaratosak, rafi náltak, a 
jég hátán is megélnek” – sorolta 
Száraz Miklós György, és rámu-
tatott, ezek ugyan általános jel-
lemzések, de ugyanakkor igazak 
is. „Ha valaki a határokon él, 
ha valaki az ellenséggel először 
találkozik, ha az ún. székely 
szabadságát azért kapja, hogy 
kardot, íjat, nyilat fogjon, lóra 
üljön, vagy gyalogos legyen (…), 
akkor ez egy másfajta létezés. 
(…) A rövid válaszom az, hogy a 
székely ember pont olyan, mint 
minden magyar. Másrészt vi-
szont a székely, ha gazember, 
akkor nagy gazember, ha jó em-
ber, akkor nagyon jó ember, ha 
szeret, akkor nagyon, ha elér-
zékenyül, akkor nagyon elérzé-
kenyül, ha erős, akkor nagyon 
erős, ha gyűlöl, akkor nagyon 
gyűlöl, ha imád, akkor nagyon 
imád” – magyarázta.

Péter BeátaSzekáry Zsuzsanna

Csíkszeredában Lövétei-Lázár László beszélgetett Száraz Miklós Györggyel




