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Eddig összesen 
nyolc könyve 
jelent meg, a 
legutóbbi, Szé-
gyen című az 
ötödik verses-
kötete, amely 
2018-ban látott 
napvilágot.

H I R D E T É S

Beszippantotta az irodalmi kör

Már nem nagyon emlékszik arra, 
hogy a középiskola után, a kilencve-
nes évek végén miért a szociológia 
szakot választotta – a lényeg, hogy 
felkerült Kolozsvárra, ahol az egye-
tem mellett beszippantotta az irodal-
mi kör és a kocsmai élet. Az egykori 
Bretter György Irodalmi Kör (ezt ma 
már Bréda Ferenc Körnek nevezik) 
tagjai lettek a barátai, az ún. transz-
közép írók, akik az Előretolt Helyőr-
ség című laphoz tartoztak és akkor 
már ismert fi gurák voltak. Muszka is 
közöttük kapott kedvet, majd lehe-
tőséget arra, hogy bemutatkozzon 
a verseivel, majd az Erdélyi Híradó 
könyvkiadónál 2005-ben megjelen-
hetett az első verseskötete, az Ennyi 
ha történt. Ezt két év múlva a Mi nem 
lóg, ha áll című kötete követte. Sokfe-
lé sok mindent írtak róla és verseiről, 
de ami ezekben a recenziókban, kriti-
kákban, könyvismertetőkben közös, 
hogy Muszka Sándort egy olyan köl-
tőként jellemzik, aki nem feltétlenül 
a szépet, a jót vagy a magasztosat írja.

Eddig összesen nyolc könyve jelent 
meg, a legutóbbi, Szégyen című az 
ötödik verseskötete, amely 2018-ban 
látott napvilágot.

Bár a Magányos nőknek, bukott fi -
úknak (2014) című, szintén verseket 
tartalmazó kötetét is igen jól fogadták 
az olvasók és azok a fórumok, amelyek 
manapság a kortárs irodalommal fog-
lalkoznak, a Szégyen nagyon elüt a töb-
bi, eddig megjelent művétől. Azoknak 
ugyanis mindegyikében meg-megvil-
lan a humor, irónia, önirónia csakúgy, 
mint a véresen komoly dolgok. Egyéb-
ként ha Muszka Sanyival hétköznap 
beszélgetsz egy csíki kávézóban vagy 
egy kolozsvári kocsmában, abszolút 
nem tűnik fel, hogy ez az ember meny-
nyire komoly tud lenni.

Egy öregotthon – és ami azzal jár

A fenti sorokat nem véletlenül írtam 
– Sándor néhány évvel ezelőtt egy 
gondozóközpontban kezdett dolgoz-
ni. Az ottani ápoltak történeteiből 
születtek meg ezek a sorsleíró versek, 
amelyek közül néhány megjelent a 
Székelyföld folyóiratban, majd egy 
idő után Lövétei Lázár László akkori 
főszerkesztő azt ötölte ki, hogy le-
gyen ebből versciklus. Lett is, sőt Szé-
gyen címmel megjelent a kötet is – 
Muszka Sándor eddigi legszikárabb, 
legmeghökkentőbb és legkeményebb 
költeménysorozata. Pontosabban öt-

venhat vers, korunk, szűkebb pátri-
ánk egyik súlyos látlelete.

Sándorral erről a könyvről még 
most sem lehet vidáman beszélgetni. 
Szociális munkásként feladata volt az 
emberekkel beszélgetni, az ő problé-
máikról, és ezekről jelentést írni – em-
lékszik vissza. Szegények, elesettek, 
magukra hagyottak, alkoholisták, 
ápolásra szoruló öregek világa volt ez 
– tény, hogy Sándor nem is bírta soká-
ig köztük. 

„A kultúra úgy hull le rólam, 
mint...”

„Az irodalom, a zene, a színház min-
dig is egy szűk réteg privilégiuma volt, 
ha úgy vesszük, ők a szellemi felső 
tízezer. A szép iránti igényen túl kell 
egy bizonyos műveltség, anélkül nem 
megy. És nem igaz, hogy nem lehetne 
megoldani helyi szinten is a problé-
mát. Mert nincs rendjén az, hogy van-
nak olyan székelyföldi települések, 
ahová legutóbb Kányádi Sándor láto-
gatott el a hetvenes években. A kultú-
rát mindig a középosztály tartotta el, s 
napjaink középosztálya olyan, mint a 
csíki jég márciusban: vékony” – megy 
bele a témába Sándor, aki szerint az is 

nagy baj, hogy Székelyföldet egyesek 
skanzennek nézik, ahova megrésze-
gedni, disznót vágni lehet jönni, egy 
átlagos hétköznapon senki nem jár 
székely csizmában, és nem énekli a 
népdalokat a kürtőskalács sütögetése 
közben a vásárban. 

Az „alapszékely” viszont ott lakik 
mindenütt, Szépvízen, Csíkban, Ko-
vásznán, illetve Székelyföld minden 
egyes városában és falujában.

Muszka Sándor Sanyi bá című próza-
kötetével és az abban szereplő „székely 
egypercesek” előadásával, felolvasá-
sával akkora népszerűségre tett szert, 
hogy még Fábry Sándor is meghívta jól 
ismert show-jába pár évvel ezelőtt. A 
Sanyi bá-történeteket a mindennapok 
ihlették, részben a saját környezetében 
tapasztaltakból merített, részben pedig 
egész Székelyföldről. Ezekben a szöve-
gekben nincsenek klisék, nincsenek 
bevett, megszokott székely „szokások”, 
az egésznek van egy olyan bája, külön-
legessége, ami nem generál sztereotípi-
ákat az emberekben. Nagyon jó jellem-
rajzgyűjtemény, ugyanakkor mikro-, 
illetve makrotársadalom-kritika is 
(szociológusi véna, ugye...) – gondol-
junk csak az „Én hibás semmibe nem 
vagyok!” felkiáltásra. 

Muszka Sándor írói munkássága a 
Székelyföldi Legendáriumhoz is kap-
csolódik, hiszen több történet, szö-
vegkönyv és forgatókönyv az ő szerze-
ménye. Emellett az utóbbi években az 
Előretolt Helyőrség egyik szerkesztője 
főállásban. Jó rálátása van így – meg 
egyébként is – az irodalmi életre, tisz-
tában van azzal, hogy irodalmi sze-
replőink többsége nem szépirodalom 
írásából él. „Csak szépirodalmi mű-
vek írásából szinte lehetetlen megélni 
manapság. Ezért aztán az írók, költők 
rendszerint irodalmi lapok, folyóira-
tok szerkesztői, esetleg újságírók – ki 
amilyen munkát talál magának.” Ő 
a mindennapi munka mellett egy új 
versesköteten dolgozik, őszre szeret-
né befejezni.

Verses- és prózakötetei megtalál-
hatók a könyvesboltokban, könyvtá-
rakban. Ha Muszka Sanyit olvasunk, 
legyen az Sanyi bá-szöveg vagy egy 
nagyon komoly nyolcsoros vers, le-
hetőleg nevessünk mindenen, főleg 
magunkon – de úgy, hogy közben 
gondolkozzunk is el azon, hogy ép-
pen miért és min kacagunk.
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