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A LEGKISEBB IDŐEGYSÉG A HÓNAP

EZERNÉGYSZÁZ REMEKMŰ A VILÁGLÍRÁBÓL

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bogdán László (1948, Sepsiszentgyörgy) költő, író, újságíró
Borbé Levente (1967, Csíkszentimre) könyvtáros, író
Borsodi L. László (1976, Csíkszereda) költő, irodalomtörténész, 
kritikus, tanár
Böszörményi Zoltán  (1951, Arad) költő, író, szerkesztő
Bukowski, Charles (1920, Andernach – 1994, Los Angeles)
költő, író
Czilli Aranka Ágota (1982, Kovászna) költő, tanár
Cseke Róbert (1984, Alsójára) költő
Dimény H. Árpád (1977, Kézdivásárhely), újságíró, költő
Drávucz Zsolt (1997, Szolnok) költő, műfordító
Duma-István András (1955, Klézse) költő, író, művelődésszervező
Eszteró István (1941, Végvár) költő
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Gere Nóra (1995, Csíkszereda) költő
Gödri Dániel (2005, Sepsiszentgyörgy) költő
G. Szabó Ferenc (1968, Sepsiszentgyörgy) költő, író
Keszthelyi György  (1955, Kolozsvár) költő, író
Kozma Attila  (1977, Kovászna) színész, humorista
Kovács Újszászy Péter (1996, Kolozsvár) költő, műfordító
Lackó Vass Róbert (1976, Gyergyóremete) színművész, énekes, költő
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Péter Beáta  (1982, Csíkszereda) teatrológus, újságíró, szerkesztő
Poe, Edgar Allan (1809, Boston – 1849, Baltimore) költő, író, 
szerkesztő, kritikus
Sántha Attila (1968, Kézdivásárhely) költő, író, irodalomtörténész
Szakács István Péter (1957, Székelyudvarhely) tanár, író,
publicista, irodalomtörténész
Szondy-Adorján György (1971, Csíkszereda) költő, író
Vass Tibor (1968, Miskolc) költő, képzőművész
Varga Melinda  (1984, Gyergyószentmiklós) költő, szerkesztő
Vári Csaba  (1978, Székelykeresztúr) költő
Viola Szandra  (1987, Szentes) költő
Zorkóczy Zenóbia (1971, Székelyudvarhely) színésznő, 
előadóművész
Zsidó Ferenc (1976, Székelyudvarhely) író, szerkesztő, műfordító, 
tanár, néprajzkutató

Lapszámunkat Sárosi Csaba (1951, Szászrégen) grafi kus alkotá saival 
illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

„Mi az idő? Titok – léttelen és 
mindenható.” – írja Thomas 
Mann A varázshegy című re-
gényében, amelynek eszenci-
áját a karantén alatt sikerült 
igazán megértenem, és élvez-
nem a novellának szánt, remek 
írásművet. Korábban többször 
nekifutottam, megvallom, át-át-
ugrottam egy-egy bekezdést, a 
lelkesedésem csupán Madame 
Chauchat karja, suhanó ruhája, 
kirgiz szeme miatt nem hagyott 
alább. A női szereplő rendszerint 
izgalmas, szövevényes, érzéki 
történést hoz be egy regénybe, 
felgyorsulnak az események, az 
olvasó idegei pattanásig feszül-
nek. Rendszerint. De nem A va-
rázshegyben. 

A szerző cselesen indít, Hans 
Castorp történetét akarja el-
beszélni, de már a harminca-
dik oldalnál rájövünk, hogy az 
unokaöccséhez, Johachimhoz 
látogató, végül a berghofi  sza-
natóriumban ragadó főhős az 
írónak csupán ürügy arra, hogy 
az időről és az emberi jellemről 
értekezzen hosszú fejezeteken 
át, s még a dialógusokat is erre 
használja fel. 

Ahhoz, hogy a regény kulcsmo-
tívumát, az időt megértsük, mi 
magunk is ki kell lépjünk a meg-
szokott idő-fogalmunkból, olya-
nokká kell válnunk, mint a sasok, a 
levegő királyaivá (a sas és a galamb 
szintén fontos jelkép a műben). 
Eléggé nehéz, hogy ne az órát, a 
napot, a hetet számoljuk, hanem 

a legkisebb időegységünk a hónap 
legyen. A vesztegzár idején, akár-
csak Hans Castorp, én is másképp 
kezdtem szemlélni az időt és a kö-
rülöttem zajló eseményeket. 

Egy dombok között fekvő idilli 
kicsi faluban lakom, Kolozsvár 
mellett, naponta kimentem a kö-
zeli erdőhöz, és sétáim közben 
az időről, a szerelemről, a halál-
ról és a háborúról, a szabadság-
ról, a hitről elmélkedtem, akár a 
peripatetikus fi lozófusok. Sem-
mi sem akadályozott meg abban, 
hogy akklimatizálódjam az új 
helyzethez, azaz túléljem a nem-
történést, az egyhangúságot. 
Figyeltem a fákat, a madarakat, 
a zöldülő, majd virágba boruló 
mezőt. Mindennap ugyanazon 
az ösvényen ugyanoda lyukad-
tam ki, mégis mindig más volt, s 
mintha Cladwia Chauchat kirgiz 
szeme is fel-feltűnt volna az ég 
kékjében. 

Ebbe a misztikus időegységbe 
jól belefért Settembrini, Naphta, 
Behrens, Peeperkorn és Joha-
chim alakja. Volt időm azon is 
gondolkodni, hogy a szerelem a 
szeretet magasabb formája-e, s 
hogy „a dolgok végén valóban 
nincsen egyéb, mint a test, a kö-
röm és a fog”.

Thomas Mann: Varázshegy. Eu-
rópa Könyvkiadó, Budapest, 1960
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Gödri Dániel

Otthon
Egy új nap
Egy új vidéken,
És csak rám vár, 
Egy új világ, 
Egy új kezdet,
Hegycsúcson ülő hold, 
A fák között suttogás,
A víz hullámzása.
Hallom, ahogy a szél
A nevemen szólít.
Süvít a síkság fölött,
Vad, akár a folyó,
És forró, akár a nap.
Idetartozom
A csillagos ég alá, 
Ahol a sasok magasan szállnak.

GÖDRI DÁNIEL Sepsiszentgyörgyön született 2005-ben, Kál-
nokon töltötte gyermekkorát, jelenleg Budapest mellett, Erdő-
kertesen lakik. A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános 
Iskola 8. osztályát végezte el idén júniusban.

Pomogáts Béla a modern ma-
gyar költészet Odüsszeuszának 
nevezi Faludy Györgyöt, amivel 
kár is lenne vitatkozni. Zseniális 
elme, örökifjú volt, legkiválóbb 
költőnk egyike. Műfordítóként 
is briliáns, jó példa erre a Test 
és lélek című műfordításköte-
te, amely mintegy ezernégyszáz 
verset tartalmaz a világlíra leg-
nagyobbjaitól. Faludy nem a 
csak közismert verseket fordítja 
le újra, inkább arra törekszik, 
hogy a kevésbé kanonizált mű-
veket ismerjük meg. A könyvben 
mintegy ötszáz olyan költemény 
szerepel, amelynek nem volt ma-
gyar fordítása. 

Olyan, mint egy világirodal-
mi lexikon, az antik költőktől a 
perzsa, arab, héber, szanszkrit, 
japán poétákig mindenki jelen 

van, akiről tudni érdemes. Egyik 
különlegessége, hogy az életraj-
zokat is Faludy jegyzi. 

A Villon-versekhez hasonlóan 
ezek sem csupán műfordítások, a 
költő az életérzést is „lefordítja”, 

időben közelebb hozza hozzánk. 
Szóhasználata mai, költői képei 
nem erőltetettek, mesterkéltek. 
Gyakran veszem elő ezt a köny-
vet, ha utazni akarok az időben. 

A mai kedvencem Georg Tralk 
Panasz című verse:

Álom s halál, a zord sasok
keringenek fejem körül
éjjel. Az ember színarany 
képét jégvízzel mossa el
az öröklét. Vad szirteken
széttörnek bíbor testeink. 
Sötét hanggal panasz sívít
a tengeren.
Nézd, zúgó bánatom húga: 
Egy félénk csónak elmerül
a csillagok 
s néma arcú éj alatt.

Faludy György: Test és lélek. 
Alexandra Kiadó, Pécs, 2005

Új lakhelyünk
téglaszínű ketrec, 
lábunk alatt még sarjad a fű,
tollunk vörösen, feketén csillog.
Nem gondolunk a jövőre,
csak a rácsokat tanuljuk meg kiismerni,
fejünk kifér közöttük, 
mégsem csíphetünk a másik taréjába,
túl nagy a távolság.

Kovács Újszászy Péter

Kiválasztottak A felkészülés
újabb fokozata

Megfürdettek, és megcsonkítottak,
most ketrecekbe zárnak újra,
alattunk kukoricaháncs.
Az aljzatba gabonát rejtenek,
hogy élelem után kutatva erősödjön a láb.
Nem látjuk a másikat,
csak kukorékolása hallatszik át,
félti területének határait.
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