
vírustárca

MAJD LESZ VALAHOGY! Zorkóczy Zenóbia

Az optimizmust anyámtól tanultam.
Drága jó édesanyám mindig azt mond-

ta: majd lesz valahogy!
S igaza is volt. Mindig volt valahogy. 
Például, évek óta nem tudtunk kaszál-

ni a kertben, mert vagy időnk nem jutott 
rá, vagy ember nem akadt, aki lekaszál-
ja. Már annyira szégyelltük a dolgot, 
hogy inkább nem is mentünk a kertbe, 
hogy ne lássuk. 

Kérdeztem anyukámtól: mi lesz így? 
Azt válaszolta: lesz valahogy. 

A karantén alatt egyre jobban kezdtünk 
vágyódni a kertbe. Kimentünk cseppet vi-
gyázkodni, s hát mit látunk? A fűből szé-
na lett a télen. Ügyesen felgereblyéztük, 
s buglyákat csináltunk. Nézték is az em-
berek, hogy márciusban nekünk már van 
szénánk. Kérdeztem édesanyám: mi lesz 

a buglyákkal így húsvét el őtt? Mit szólnak 
hozzá az emberek? Mert falun ugye jól 
működik a csepűtelefon, s megszólnak, 
ha nem viselkedünk helyesen. Újból azt 
válaszolta: lesz valahogy. Ráhagytam. 
Legyen, aminek lennie kell!

Másnap reggel látom, hogy üres a szo-
bában az ágya. Futok ki a kertbe, hát 
kéremszépen hajnalosan mind a húsz 
buglyát szétterítette jó vastagon a telek 
szélén, merthogy – azt mondja – kom-
poszt lesz belőle.

Hát, gondoltam, nagyon találékony az 
én anyám. Ezt is megoldotta. Lett va-
lahogy.

Aztán mind vakargattuk a fejünk, mert 
összevissza nőtt a vén fák tövében egy 
csomó csemete: szilva és meggy. Megta-
nácskoztuk, hogy válság idején az ember 

nem vág ki fát, nem dob ki semmit. Neki-
gyűrkőztünk, és csináltunk egy csemete-
kertet. Én ástam és temettem, édesanyám 
meg keresett az úton valami jófajta trá-
gyát, mert ugye tehenünk még nincs.

Képzelhetitek, milyen jó a fennvaló! A 
trehányságunkért is kaptunk az Istentől 
ingyen vagy száz csemetét. Megjegyzem, 
hogy az öreg fák, mielőtt meghalnak, 
magoncokat, vagyis csemetéket hagynak 
maguk után.

Szép egyenes sorokba beültettük őket, 
mert ezt megtanultuk már a németekt ől 
– addig jártunk oda idénymunkára –, és 
már mi is bőcsködhetünk bárkinek, hogy 
van egy ügyes faiskolánk. Persze, nem 
mondjuk, hogy ingyen.

Aztán felbátorodtam anyukám ügyes-
ségén, és gondoltam, én is kipróbálom 

ezt a varázsigét: lesz valahogy. Fiamat 
két hete kérlelem, hogy mozogjon vala-
mit. Ő persze bizonygatta, hogy nincs 
mit, és nincs hol sportoljon. Az elején én 
is elhittem neki, de egy hajnalon, mikor 
kimentem szétnézni a fent említett kert-
ben, bevillant az agyamba, hogy ez egy 
tökéletes terep, pont akkora, mint egy 
futballpálya, és most már szépen ki van 
takarítva, szép egyenes, talán jól lehet 
szaladni rajta. Gyorsan kipróbáltam, 
futottam pár kört. Aztán kirángattam 
fiamat az ágyból, hogy ő is fusson lega-
lább annyit, mint az anyja.

Így esett, hogy rájöttem, a kertünk min-
denre jó. 

Ehhez is a karantén kellett.
Igaza volt anyámnak: majd lesz va-

lahogy.
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Új pályázatokat hirdetett meg a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonpro fi t Kft. 
(KMTG) az Előretolt Helyőrség Íróakadémia nevű projektje keretében, pályakezdő 
szépírói és irodalomkritikusi kategóriákban.

A 2020–21-es tanévben 15 (tizenöt) – 10 szépíró és 5 irodalomkritikus  – alkotó ré-
szesülhet jelentős szakmai és anyagi támogatásban. A KMTG a pályázat nyerteseinek egyedül-
álló tanulási és továbbképzési lehetőségeket kínál: jeles írók irányításával m űhelymunkákon 
vehetnek részt, megvalósíthatják alkotói kiteljesedésüket, és korszerű önmenedzselési mód-
szereket sajátíthatnak el.

Olyan 18 és 25 (irodalomkritikusok esetében 18 és 30) év közötti szépremény ű tehetségek jelent-
kezését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már fel tudnak mutat-
ni tehetségüket bizonyító írásműveket, és úgy érzik: alkotói pályájuk kibontakozását el ősegítheti 
az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, egy alkotói 
közösséghez való tartozás, a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi 
és anyagi támogatás.

Az íróakadémiai képzés időtartama 3 év.
A pályázat nyerteseinek a KMTG 1 évre szóló, havi nettó 100 000 (százezer) Ft tanulmá-

nyi-alkotói támogatást ítél oda. Amennyiben a hallgató teljesíti az Íróakadémia szakmai elvárásait, 
a KMTG a szerződést további 1 + 1 évre meghosszabbítja.  

A KMTG elősegíti továbbá a szerzők arra érdemes műveinek megjelentetését, író-olvasó-találko-
zók, fellépési lehetőségek szervezéséről és médiajelenlétr ől gondoskodik, valamint szakmai kérdé-
sekben képviseli a pályakezdők érdekeit.  

A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az Íróakadémia által biztosított képzés 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Számos tehetséges és elhivatott pályakezd ő élt a felkínált le-
hetőségekkel, és önálló kötettel lépett az irodalomkedvel ő, műértő közönség elé. Az Előretolt Hely-
őrség Íróakadémia gondozásában, az Enumeráció debütsorozatban már 9 kötet jelent meg, és az 
idén újabb 18 könyv lát napvilágot. Ifjú szerz őink eddig 3 Gérecz Attila-díjat, a Magyar Írószövet-
ség 2 debütdíját, a Magyar PEN Club 3 Khelidón-díját és a Magyar M űvészeti Akadémia nívódíját 
is elnyerték, számos egyéb díj és ösztöndíj mellett.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. augusztus 16., vasárnap éjfél. 
A pályázatokról további információkat szerezhetnek a KMTG honlapjáról: https://kmtg.hu/paly-

azati-kiiras-palyakezdo-szepirok-es-irodalomkritikusok-reszere-2020/

Álmomban hallom, lugasok rejtekén
madár zengi buja dalát,
zene a szó, mi ajkadon kél,
mi sosem szól már újra talán.

Szemed ott járt a csillagok között,
lám most keserűen a földre néz,
hol koporsód gyászára öltözött
a késő csillagos éj.

Szívem, szívem – sóhajtom éberen,
de az álom emléke még melletted tart,
s a rút valóságot így feledem,
hogy egyszer mégis a földé leszel majd.

vers
Edgar Allan Poe

Neked

Hogy életet adhass, el kell venned legalább egyet.
Elsüllyedünk kudarcaink mélyre ásott üregében,
a vértengerben elmerülünk.
Úszom, alattam halraj-koszorú, körülöttük
fehér hasú, bűzlő szörnyek szegélyezik a tördelt alakzatot.
Már rég halottak, csak a látványt rombolni maradtak ott.
Gyermekem, csak azt tehettem, amit a madarak is
megadhattak volna neked. Öreg vagyok
az ifjúság korában, sírok a boldogság éveiben.
Gyűlöltelek, mikor még nem kellett ennyi bátorság
szeretnem téged.

Drávucz Zsolt fordításai

Charles Bukowski
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