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Szõcs Petra

SZEPTEMBER 6.

Születésnapomra
levágatom a hajam,
és parókát készítek belőle Szent Györgynek.

Egy padsorból kilógó láb
hív be az őszi templomba.
Előttem némán imádkozó férfi ,
elegáns, mint anya,
és kopasz, mint egy apáca.

Hogy lehet egy szép ember
ilyen csúnya hátulról?
Hogy lehet egy fűtött templomban
ilyen hideg a lába?

Még szűz, és már kopaszodik, mondják.
Jön a tél, és koporsóját betolják majd
a kanyarban, mint egy bobszánkót.
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SZEPTEMBER 7.
G. Laci

Állt a sötét szobában,
mindenhez a fi a segítségét kérte,
a kabáthoz, a dolgozathoz,
ha le kellett hajolni valamiért.

A haja még barna volt, vagy csak kucsmát viselt.
Azt mondta, szeretetét egy francia színházban lehet beváltani.
Álmában nem emlékezett a fi a nevére,
Laciként jelent meg vagy G. Laciként,
egy várfalon sétált, és tudott repülni.

Homlokon fejelte egy benzinkútnál.
Mikor újra fejelni készült, a sofőrök
odatették a kezüket a fi ú homlokára.

Mindig a fi a segítségét kérte,
ha le kellett hajolni valamiért.
Furcsa gyerek, majdnem küklopsz,
mondta. Születésnapján megforgatom,
leteszem és felveszem.
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ARANY JÁNOS SZÉPIRODALMI
ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT

A Szépírók Társasága és a 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap pá-
lyázatot ír ki Arany János bicentenáriumának tiszteletére.

Pályázni lehet publikálatlan irodalmi esszékkel és szépirodalmi 
alkotásokkal.

I. Esszétémák

1) Arany János írói bátorsága
A magyar irodalom forradalmár-politizáló szemléletében többször 
fogalmazódott meg bírálat Arany politikai szerepéről – legéleseb-
ben talán Ady Endre részéről; a harmincas években nagy vita volt 
Móricz és Kosztolányi között e kérdésben; a hetvenes években pe-
dig Eörsi István újra erőteljes bírálattal illette a szerzőt. Kérdésünk: 
mit gondolhatunk ma e probléma kapcsán.

2) Az eposz/elbeszélő költemény műfajának mai jelenléte
Az utóbbi egy-két évtizedben meglepő módon és nem kis mérték-
ben megszaporodtak a verses elbeszélő költemények (Juhász Fe-
renctől Szálinger Balázsig); e műfaji különlegességnek szerepéről 
és súlyáról szeretnénk többet, mind műfajelméleti, mind történeti 
szempontból megtudni.

3) Arany és a magyar irodalom ironikus-humoros vonulata
Németh László nagyon elterjedt, nagyhatású véleménye szerint a 
tragikus magyar „sorsirodalomtól” távol áll a humor és irónia kate-
góriája, s a magyar irodalomnak minden ízében súlyosnak, mélynek 
és komolynak kellene lennie. Vajon hogyan állja ki e vélemény a 
történetiség próbáját (pl. Arany életművében), s hogyan viszonyul-
junk egy ilyen véleményhez az utóbbi évtizedek erőteljesen ironi-
kus irodalmiságának olvasta után?
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4) Mit tehetnek az írói barátságok és szövetségek?
Az Arany–Petőfi  írói barátság kapcsán kétféle megítélés tapasztal-
ható a közvélekedésben: a barátság mindenben segít és kibontako-
zásra serkent – valamint: a barátság sokban akadályozza is az önálló 
eredetiség térnyerését. Vajon hogyan működnek az irodalom tör-
ténetében és jelenében a nagy barátságok – segítőleg vagy gátlólag?

Az esszék terjedelme 20–25 000 leütés között legyen.

II. Szépirodalmi alkotások – versben vagy prózában

Olyan irodalmi műveket várnánk el, melyek nem a hódoló ódák 
emelkedett hangnemével, hanem a parafrázisok, imitációk és paró-
diák gesztusával közelítenék meg az egyik legnagyobb magyar hu-
morista költőnek tevékenységét.

A pályázatok beadása határideje:
2018. január 3. szerda éjfél

Érdeklődni és a pályaműveket beküldeni ezen a címen lehet:
ketezer.palyazat@gmail.com

Egy pályázó csak egy pályaművet nyújthat be.

Pályázatok díjazása a két kategóriában:
I. díj: 200 000 Ft – 200 000 Ft
II. díj: 150 000 Ft – 150 000 Ft
III. díj: 100 000 Ft – 100 000 Ft

A pályázatok elbírálásában a Szépírók Társasága és a 2000 delegált-
jai vesznek részt.

Eredményhirdetés 2018 februárjában, a Szépírók Társasága 
Arany-emléknapján. A legjobb, díjazott pályaműveket a 2000 fogja 
közölni.
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© Fortepan, Urbán Tamás

Kedves Hű Olvasónk, a 2000 újraindul!

Elnyert NKA-pályázatunk szerint Hűséges Olvasóink három évig biztosan
olvashatják cikkeinket. Kapható lesz a 2000 az Írók Boltjában, a Magvető Caféban.

Terjeszteni fogja lapunkat a Lapker, így megvásárolhatják az újságárusoknál.

De ha előfi zetőnk lesz, évi 7000 forintért a postaládájában landol 11 lapszám.
Fizessen elő! BANKSZÁMLASZÁMUNK:

K&H Bank Zrt., 10201006-50165757-00000000

Vagy ha könyvesboltja, bolthálózata, egyetemi kávézója vagy csak ötlete van,
hol várják szívesen lapunkat, jelentkezzen lapunk terjesztőjének, kvázi-terjesztőjének

a ketezer.lap@gmail.com címen.

Minden ötletet örömmel veszünk!
Köszönjük, ha továbbra is velünk tart!

a 2000 szerkesztői


