
portré

Bálint Tamás (1985, Székelyudvarhely) költő, közgazdász
Bölöni Domokos (1946, Dányán) író, szerkesztő
B. Tomos Hajnal (1957, Négyfalu) újságíró, költő
Czegő Zoltán (1938, Bukarest) költő, író, újságíró
Czilli Aranka Ágota (1982, Kovászna) költő, tanár
Diósi Mária (2000, Nagyvárad) jogász
Eszteró István (1941, Végvár) költő
Ferencz Imre (1948, Kászonaltíz) költő, szerkesztő
Gere Nóra (1995, Csíkszereda) költő
György Attila  (1971, Csíkszereda) író, újságíró, szerkesztő
Izer Janka (1996, Budapest) író, költő
József Attila (Budapest, 1905–1937, Balatonszárszó) költ ő
Lakatos-Fleisz Katalin (1978, Nagykároly) tanár, irodalomtörténész
Magyary Ágnes (1975, Kolozsvár) író, tanár
Miklóssi Szabó István (1977, Sepsiszentgyörgy) író
Pethő Lorand (1983, Bánff yhunyad) költő, műfordító
Péter Beáta  (1982, Csíkszereda) író, teatrológus, újságíró
Szurkos András  (1941, Haraly) író, költő, újságíró
Törteli Réka  (2000, Zenta) költő, festőművész
Vajda Anna Noémi (1978, Sepsiszentgyörgy) író
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 Becsey Zsuzsa (1969, Sepsiszentgyörgy) képző-
művész alkotásaival illusztráltuk.

LAPSZÁMUNK SZERZŐI
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KÖZELEBB HOZNI A VERSET Diósi Mária

Karácsonyi versdíszek, ék-
sze rek versből, versruha, 
arc maszkok a járvány ide-
jén, jó tékony sági akció, bá-
tor, pol gárpukkasztó perfor-
man szok – Viola Szandra 
iro dalom népszerűsítő tevé-
keny sége legalább olyan je-
len tékeny, mint elmélyült, 
ér zéki és intellektuális lírája.

– Merész költészeti akciókat való-
sít meg, testversel (a testet hasz-
nálja adathordozóként), saját 
márkát talál ki. Mi hajtja önt?

– Nagyon szeretek a járt út 
helyett járatlanra tévedni, ezért 
is kísérleteztem ennyi sok for-
manyelvi és összművészeti va-
riánssal. A költészeti akciókat 
pedig azért szeretem, mert azok 
már nem csak rólam szólnak, 
mások közreműködése is szük-
ségeltetik, illetve azért, mert 
többnyire jótékonysági célt 
szolgálnak. Annál jobbat pedig 
elképzelni is nehéz, mint hogy 
valami egyszerre hordozzon 
művészeti, szociális és erkölcsi 
értékeket.

– Tavaly egy jótékonysági 
projekten költők, írók ajánlották 
fel személyes tárgyaikat, melye-
ket elárvereztek, a befolyt pénzt 
pedig hajléktalan és mélysze-
génységben élő gyerekek javára 
fordították. Ön egy különleges 
ruhát adományozott…

– Az említett jótékonysági pro-
jekt a „Lássunk túl a ruhán!” cí-

met viselte. Ha már ruha, akkor 
dedikáltattam a Könyvhéten és 
a Margó Fesztiválon egy ingru-
hámat számos íróval és költővel. 
Úgy gondoltam, hogy segíteni is 
a saját stílusában tud a legjobban 
az ember. A megérzéseim beiga-
zolódtak, mert így sokkal több 
pénzt sikerült gyűjtenem a nehéz 
sorsú gyerekek számára, mint ha, 
mondjuk, csupán egy saját köny-
vet ajánlottam volna fel.

Lehet az irodalom játékos 
és „trendi” is

– Miért tartja fontosnak az iro-
dalomnépszerűsítést? Eljut-e 
így a vers az átlagolvasóhoz?

– Nem vagyok benne biztos, 
hogy csupán egy lemosható 
vers tetoválás vagy versékszer 
elég hozzá, hogy aki eddig nem 
vett könyvet a kezébe, az ezu-
tán másként cselekedjen. Azon-

ban azt tapasztalom, hogy van 
egy elég széles réteg, amelynek 
alapvető igénye lenne az olvasás, 
csak a hétköznapok, a fáradtság, 
a munka elsodorja az irodalom-
tól. Az ő fi gyelmüket könnyen 
vissza lehet csaklizni legalább 
néhány percre vagy órára egy-
egy újítással, versszínházi előa-
dással vagy izgalmas tematiká-
val. A visszajelzések szerint a 
10–18 éves korosztály is hálás 
közönsége az olyan újításaim-
nak, mint a „versdivatbemutató”, 
a „verstetkó” vagy a „versékszer”. 
Ők nagyon igénylik, hogy az iro-
dalom játékos és „trendi” legyen, 
ne pedig tankönyvszagú.

– A vers fénye címmel alko-
tott egy lakberendezési tárgyat 
(egy lámpát) Váradi Andrea ke-
ramikusművésszel, amely a tar-
talom és a forma eggyé válását 
szimbolizálta. Ön tehát bevitte 
a verset a házba. Mit gondol, 
mennyire engedik be életükbe, 
otthonukba az emberek az iro-
dalmat, a kultúrát?

– Érdekes belegondolni abba, 
hogy a kultúra számára is kü-
lön tereket alkottunk, s emiatt 
meglepően hat, ha a megszokot-
tól eltérő térben és időben ta-
lálkozunk vele. Az elektronikai 
eszközöknek köszönhetően ma 
már tényleg bárhová magunkkal 
vihetjük a kultúrát, ám tapaszta-
latom szerint nem minden mű-
ködik egy monitor négyszögébe 
redukálva. Éppen ezért célom 

még néhány olyan tárgy, hasz-
nálati eszköz létrehozása – ame-
lyeket a versékszerekkel együtt 
egyébként poeticumoknak ne-
vezek, vagyis verstárgyaknak –, 
amelyek az otthonunkba is jól 
illeszkednek. 

– Folyóiratokban már megis-
merhettük Psychét, a gyönyörű 
királylányt, a misztikus női ala-
kot, aki a megoldhatatlan fel-
adatokat is megfejtette, határo-
kat, félelmet nem ismerve küzd 
szíve választottjáért… 

– Majd egy éven át csak Psy-
ché Alteregónia-verseket írtam. 
Néhány hónapja fejeztem be az 
említett kötetet, azt hiszem, nem 
árt neki a pihentetés. Most, hogy 
kicsit elfelejtettem, pontosan 
mit is írtam, frissebb, objektí-
vebb szemmel fogom rostálni, 
rendezgetni, és azután mehet is 
a kiadónak.
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– beszélgetés Viola Szandrával –

Viola Szandra a dedikált ingruhában

Váradi Andrea – Viola Szandra: A vers fénye

Kinek tűz helyett
víz ég kandallójában,
talpával habokat érint,
nem merül el, lebeg
öblök halhatatlan 
egymásutánjában,
átjárja a ragyogás,
nem érdekli a mély
békétlen feketéje,
csak a sós tengerméz.
Aki most fürödni indul,
naptengerbe lép.

*
Haja lobog, időnként csilingel is,
de ő maga néma vagy csak nem beszél.
Szökőkút csobogásával szól,
mintha fi atal istenek játéka lenne,
tavaszi esőkben pancsol,
és áradások viszik szét illatát.
Kalásszal csiklandja a földet
és fűvel a legelőt, harmattal
a szüzek bokáját, táncolni
viszi őket, Nappal táncolni
és éggel viháncolni, kék Holdat
akaszt a fülükbe, és szemükbe 
csillagos éjfélt csepegtet.

Viola Szandra 

Psyché Alteregónia (részletek)

*
Az egyre gyakoribb séták alkalmával
valaki eltájasítja a bennünklévőt,
fények kúsznak be ruhánk alá, és
ártatlannak tűnő tisztások
álmodnak magukba,
abban bízva, ha majd meghalsz,
testeddel gazdagítod földjüket,
émelyítő illattal mutatják,
hogyan fedik majd el a dögszagot,
édes gyomokkal ölelik bokád,
kérik, maradj.

Azért mész fürödni,
hogy benne úszhass.
Finoman simogat,
a test reménységfokára úszik.
A bőr is csak óceán,
a bőr is csak fátyolfelhő,
átsüt mögüle az izzás,
keresed a ragyogó rétegeket,
óceánok szirmaiba tévedsz,
összecsukódnak feletted.




