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Három felkérés
Január-februárban – kifejezetten e számunk számára – há-

rom kérdéskéréssel kerestünk meg költ�ket, kritikusokat, 

m�fordítókat (némelyeket két min�ségükben is). Köszönjük 

mindazon hatvanöt barátunknak, akik válaszukkal, megoldá-

sukkal most ezt az összeállítást gazdagítják, hogy „kötélnek 

álltak”, megtisztelték olvasóinkat.

A  három megkeres� levél sz�kített szövegét tesszük 

a lap élén – elöljáróban – most közzé: jó tallózást remélve.

Április 11. József Attila. Márai Sándor. A Napút sajátos módon szeretné egyedi-

vé tenni 2014-ben a Költészet Napját.

Sokatokhoz fordulunk egybe tartozó kett�s kéréssel:

a) Akrosztichon alkotására nógatunk kit-kit; a bet�k száma mind a két ün-

nepnapos költ� esetében: 11.

b) Ugye lehettek rávehet�k, hogy – bármily kegyetlen ez tán – összeállítjá-

tok kortárs magyar költ�k válogatott tizenegyét, a magatokét? (A kérés rang-

sortalan névsort jelent.).

E kétágú (háromelem�) kérdés bármelyikére örömmel fogadjuk igeneteket. 

Várjuk, köszönjük a tizenegyeket.

(A szerkeszt�ség)

A  Válogatott tizenegy címet kapott – így is hirdettük meg – egység alkotói 

megoldásai az 5–36. oldal között sorakoznak – tördelési szempont miatt nem 

teljesen bet�rendben.

  

Körkérdést indítunk útnak a magyar költészet állapotáról: szeretnénk a köl-

tészet és az olvasó közötti párbeszédnek újabb átjárót nyitni, segítve az ár-

nyalatok megfogalmazását, ösztökélve a megértés és elfogadás, a közeledés 

gesztusait. A  válaszadásra felkértekt�l az alábbi három kérdésre (vagy csak 

valamelyikére) kértünk választ:

1. Hogyan látom a mai költészet olvashatóságának határait „Én, a Kritikus”?

2. Vajon milyen befogadói tapasztalatra épülhet-építhet a mai költészet?

3. Kit és miért olvas, ajánl olvasásra?

A folyóirat els� számától, 1999 januárjától sok-sok számon át 27 költ� vála-

szolt ugyanezekre a kérdésekre. 15 év múltán ezúttal a kritikusokat, irodalom-

történészeket kerestük meg ugyanezen kérdésekkel. Tizenketten válaszoltak, 

köszönjük. Közöljük.
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(A költ�k akkor id�sorrendben: Határ Gy�z�, Kárpáti Kamil, Tandori Dezs�, 

Rakovszki Zsuzsa, Orbán Ottó, Varró Dániel, Kukorelly Endre, Pet�cz András, 

Pintér Lajos, Ladik Katalin, Lackfi  János, T�zsér Árpád, Vasadi Péter, Somlyó 

György, Vári Fábián László, Petri György, Marsall László, Zalán Tibor, Jász Attila, 

Döbrentei Kornél, Vörös István, Cselényi László, Veress Miklós, Kovács András 

Ferenc, Parti Nagy Lajos, Ágh István. Ferencz Gy�z�.)

A kifejt� válaszok Fénykör rovatunkban olvashatóak: 44–74. oldal.

  

Felhívás Rilke-fordításra

Szerkeszt�ségünk látókörében is közel tucatnyian vannak jeles Rilke-tolmácso-

lók. Megkeressük �ket is, talán kötélnek állnak.

Kedves szerz�nk, Suhai Pál szíves invitálását tesszük közzé most – nem 

nagy körben, csak a magunkéban; „Álljon ki a gátra, aki legény (vagy leány), 

velem pár Rilke-szóra” – szól barátunk sokakhoz fordulása. Ez a mi kérésünk 

is. Nem verseny ez, nem egymásnak feszülés, pusztán: nemes játék.

… Szólt a névre szóló megkeresés s a csak a honlapunkon meghirdetett 

esemény: A kétszer négysoros, eddig lefordítatlan Rilke-strófákat kinek-kinek 

németül elküldtük, illetve közzétettük. Suhai Pál nyersfordítása és magyarázó 

jegyzetei a mostani publikálásra készültek el, el�ször olvashatóak.

Mintegy tucatnyi m�tolmácsolói próbálkozás érkezett hozzánk; végül szer-

keszt�ségi határozás után csak a felkért fordítók megoldásait tesszük most 

glédasorban közzé, kettejük esetében az elküldött két megoldást is.

Világirodalmi rovatunk ad helyet (81–88. oldal) a német klasszikus versé-

b�l tizenegy költ� billenty�zetén született tizenhárom magyar változatnak.

Gyárfás Endre

A költ�
A költ�: fehér holló.
Ritka. Melle szemet szúr
minden sanda vadásznak,
hogyha sötétül az ég, vagy
s�r�bbödnek a felh�k.
Nem fél. Arra ügyel csak
nyíl-és szennyzivatarban:
tiszta maradjon a tolla.


