
Kapott tenyerest, pofont, körmöst, 
nem volt kivétel semmi alól sem – a 
makarenkói nevelési módszerek mel-
lett azonban sok jó élményt is szerzett 
az iskolában, például hogy lehetett a 
pad alatt olvasni, így több száz köny-
vet szívott magába ezzel a módszerrel.

Rájött, hogy a könyveket nem ko-
bozzák el a tanárok, ezt ki is hasz-
nálta, és ma úgy érzi, hogy abban az 
időben „kis túlzással, de az iskolába 
leginkább olvasni és cigarettázni” járt.

Tom Sawyer kalandjai alapnak szá-
mítottak, akárcsak a Nagy Indiánkönyv, 
de Jules Verne művei is. S mivel sokat 
olvasott, ihletet nyert az íráshoz is: Ver-

ne egyik ismert műve, a Grant kapitány 
gyermekei annyira megihlette hősün-
ket, hogy elkezdte átírni, illetve to-
vábbgondolni a történetet. Később egy 
Mózes Attila-novellát írt át, azt már be 
is küldte egy irodalmi laphoz, ahonnan 
azt a választ kapta, hogy tehetséges, és 
hogy folytassa az írást – arról azonban 
nem tud, hogy az írás megjelent volna.

Helyi költő 
és átmeneti rocksztár lett

„Néhány Mózes Attila-átirat után vég-
leg felhagytam a prózával, mert a ver-
set már akkor, tizenkét-tizenhárom 

éves fejjel tömörebbnek és szebbnek 
éreztem” – emlékszik vissza a kezdeti 
szárnypróbálgatásokra. Ehhez hoz-
zájárult az is, hogy édesapjának volt 
olyan magnószalagja, amelyen Lati-
novits Zoltán szavalt Ady-verseket, ez 
„első hallásra rettenetesen tetszett”, 
meg is fertőzte rendesen a költészet, 
és attól kezdve már inkább verseket 
akart írni. Középiskolás volt már, 
amikor hozzálátott az alkotáshoz, 
s egyszer valaki megkérdezte tőle, 
hogy mikor fog megjelenni a köny-
ve. Erre Sándor igen eredeti ötlettel 
jött: visszaszólt, hogy „a jövő héten 
megcsinálom”, majd fénymásolt la-
pokat tűzött össze, és kész is volt a 
„könyv”. Ekkor viszont kis túlzással 
már helyi „rocksztárnak” számított 
Kézdin, hiszen tinédzserekként ba-
rátaival megalapították a Vibrator 
nevű punkzenekart. Ő lett az énekes. 
„A szabadságról szólt, és minden e -
gyébről, amiről csak egy rock and roll 
zenekar szólhat. Képzelj el egy kis-
várost a kilencvenes években, ahol 
hónapszámra nem történik semmi. 
Aki élt azokban az időkben, annak 
nem is kell erről többet mondani” – 
fogalmaz. Ami a hangszereket illeti, 
gitárnak csak nagy jóindulattal ne-
vezhető, kezdetleges felszereléseken 
játszottak, mindent házilag kellett 
barkácsolniuk. „Ha volt egy olyan 
magnód, amivel fel lehetett venni 
valamit, akkor már stúdiótulajdo-
nosnak számítottál” – érzékelteti a 
helyzet komikumát az egykori front-
ember, aki társaival azért megfordult 
néhány akkori tehetségkutatón és 
más rendezvényen.
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M
uszka Sanyi zse-
niálisan vegyíti 
bele a székely 
nyelvi fordula-
tokat a minden-
napi beszédébe 

is – amikor a beszédre terelődik a 
szó, alap, hogy ő nem szeret „szót 
fosni”, illetve „nyeletlenkedni” vagy 
„fonákolni”. Származását tekintve a 
lehető legszékelyebb, hiszen ponto-
san negyven évvel ezelőtt született 
Kézdivásárhelyen – szülővárosát föl-
dije és jó barátja, Fekete Vince múlt 
ősszel megjelent kötete óta az irodal-
mi berkekben már Vargavárosnak is 
hívják.

„Az iskolába olvasni 
és cigarettázni jártam”

„Kézdihez a szüleim, a gyerekkor és 
néhány barát fűznek még, akik időn-
ként – akárcsak én – hazalátogat-
nak” – mondja Sándor kérdésünkre. 
A nyolcvanas években volt gyermek 
– hozzáfűzi, inkább amolyan „be-
tongyermek” volt, mint falusi legény. 
„Bár a nyári vakációkban sokszor 
meglátogattuk a falun élő nagy-
szülőket, én harmincéves koromig 
mindenfelé, de mindig tömbházak-
ban laktam. Szóval csak azért, mert 
valaki ki tudja cserélni a Daciában 
a gyertyát, még nem autószerelő” – 
jegyzi meg „muszkasanyisan”. Az 
iskolában a román nem ment, ahogy 
másnak sem: egyszer a reggeli him-
nuszéneklés után letérdepeltették 
sokadmagával, mert nem tudta az 
aznapra felhagyott román szavakat.

#Muszka Sándor 

Viccesen is komolyan

Kézdivásárhelyi, de Csíkszépvízen él. Nem 
bőbeszédű ember, de azért meg tud eredni 
a nyelve. Költő, de inkább szerkesztő, vagy 
fordítva. Tűpontos látleletet képes adni 
bármiről. Nála egy emberi sors nem egy 
regény, hanem néhány verssor – de így is 
értjük azt, amit kell. Muszka Sándor néha 
olyanokat mond, hogy lefordulsz a szék-
ről a nevetéstől, máskor meg olyat, hogy 
elszorul a torkod.




