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2 95Kozma Attila 
bever egy szeget

Sárosi Csaba,
a pirkáló ember

„Hát ezekkel mi történt?
Élnek még! Hihetetlen!” 
Egy kis Trianon

Melyek 
a legdrágább
Delfi n-könyvek?

A Brassói Lapok, Háromszék, 
Krónika, Nyugati Jelen,
Székely Hírmondó
és Székelyhon melléklete15

 megjelenik négyhetente

A becsület, a tisztesség 
megfeszíttetett.

Remény, persze, 
mindig maradt...

S biztatás, hogy ne 
hagyd el magad.

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

látószög

A járványból adódó komplikáci-
ók miatt két hónap kiesés után 
jelenik meg az erdélyi Előretolt 
Helyőrség. Leálltunk mi is egy 
kicsit, hibernáltunk, vártuk, hogy 
elmúljon a baj. 

Most pedig újra itt vagyunk, 
kétévesen. Ugyanis 2018 jú-
liusában jelent meg az első 
számunk, s azóta (a mostani 
kiesésig) négyhetente ott vol-
tunk az olvasók asztalán. Egy 
gyermek életében iszonyatosan 
hosszú idő ez, világokat tud 

befogadni magába ezalatt; egy 
kulturális lap életében viszont 
kevés: nagyjából arra elég, 
hogy megmutassa, mire képes, 
milyen írókat-szerzőket tud 
maga köré gyűjteni, mennyire 
tud az olvasó bőre alá bújni. A 
kultúra lassú, és idő kell neki, 
hogy partot mosson. 

Tudjuk, az irodalom és a 
kultúra nem nálunk, íróknál 
kezdődik, hanem Önnél, az 
olvasónál, amikor életre kelti 
műveinket. Az író hiába ír, ha 

nem olvassák. A színész hiába 
játszik, ha nem látják (apropó: 
a karantént éppen a színmű-
vészek szenvedték meg leg-
inkább, hisz a teremben ülő, 
hús-vér néző nélkül egyszer ű-
en elképzelhetetlen a színház). 
A szónok hiába beszél, ha nem 
hallják (éppen ezért a világ 
legmókásabb helye a londoni 
Hyde parkban kialakított Szó-
nokok sarka, ahol mindenki 
elmondhatja a magáét, éppen 
csak nincs, aki meghallgassa). 

Első pillanattól fogva azon 
voltunk, hogy olyan szövegeket 
adjunk az Ön, az olvasó kezébe, 
melyek nem a köldöknézésben 
merülnek ki (valljuk be férfi -
asan: az irodalom, kultúra jó 
része még ma is a művészet a 
művészetért elvet követi). Mi 
olyan alkotásokkal próbáltunk 
előállni, melyek a bizonyára ér-
dekes „immanens érték” mellett 
fi gyelnek Önre is; melyek Önről 
szólnak, vagy legalábbis szól-
hatnának. Merthogy minden 

idegen tőlünk, ami nem emberi 
(legyen az akár „immanens ér-
ték” is), ami nem rólunk szól. 

Érzések, szenvedély, humor 
– mind olyasmi, amit csakis az 
irodalom, a kultúra tud adni 
ebben a világban (nyilván a sze-
mélyes megélésen túl). Ezt pró-
báljuk adni mi is Önnek, az ol-
vasónak. És, lévén erdélyiek, azt 
reméljük, a fény és derű, a hu-
mor és jóság mellett egy csepp 
fenyőillatot is csempészünk a 
szobájába.

darabokra tépi a tájat
nyakam köré tekeredik a szél
ujjaim a fagyban
hótól terhes faágak
dermedt mozdulatom
és a hancurozó gondolat
örökíti meg
jeges pillanataimat
megpróbálom összerakni
e szertefújt képet
elillan minden előlem
(boglyában a Tél öröme-kínja)
ám felvillan szikrázik a pára
csodaszarvas ered ifjúságom nyomába
körbe karikába
mint az álom
szél mögött
szél előtt óvatosan
ha kell le is térdel
ezeréves vágy kúszik az égbolt
testére
liliomszínű ragyogásban
lépteimet írom
a darabokra tépett
tájra

FENYŐILLAT A SZOBÁBAN
Sántha Attila
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