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Könyvvásárok idejét éljük, szép az idő, túl szép is, túl nyári-
as május elejéhez képest. De ki lehet telepedni a közterekre, 
ki is telepednek a standok, a könyves emberek. Egyazon 
héten várták az olvasókat a kolozsvári vagy a csíkszeredai 
könyvvásár mellett művekkel és műsorokkal Nagyvárad 
főterén, egy akkora sátorban, hogy abba egy lakodalom 
ünneplő népe is elfért volna. Akárcsak más kulturális prog-
ramot, könyvvásárt is mindenkinek szíve joga szervezni, a 
legegészségesebb, ha ez magánkezdeményezés, esetleg civil 
összefogás eredménye. Persze, tudjuk, hiába árucikk a 
könyv, még a többségi kínálatból (értsd, román nyelvű 
könyvek) sem feltétlenül nyereséges üzlet vásárt rendezni. 
Ez is lehet az oka annak, hogy a Szent László / Egyesülés 
téren a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal és a Román Rádió 
(félreértések elkerülése végett: a közrádió) szervezte a hat-
van kiadót és kereskedőt felsorakoztató expót.

Már a vásár zárónapján kérdezi valaki némi szemrehányás-
sal: miért nem kaphatók a sátorban magyar könyvek, leg-
alább a váradi kiadók, könyvesek megjelenhettek volna. Mi 
az oka a távolmaradásnak? Azt biztosan tudom, hogy a 
Román Nemzeti Könyvtárban kiadóként hivatalosan 
bejegyzett Várad (Editura Varad), illetve a Holnap Kulturális 
Egyesület (Editura Holnap) sem szóban, sem írásban nem 
kapott meghívót a szervezőktől. Elsőre el is intézem az egé-
szet magamban ennyivel, sajnos a tekintetben sincsenek 
illúzióim, hogy a hatvan mellett két-három magyar nyelvű 
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Az egynyelvű sátor

stand mennyire mozgatná meg a 
város magyar olvasóközönségét. De 
ha itt voltak a nagy bukaresti 
kiadók, itt lehetett volna egy-két 
jelentős pesti könyves műhely is. Ha 
már közpénzen szervezik, s ha 
vagyunk itt még húsz-egynéhány 
százaléknyian. S ha már olyan sze-
rencsénk van, hogy polgármeste-
rünk munkáját magyar ügyekben 
tanácsadó segíti. Megkérdezte vajon: 
„Főnök, a mieinknek szóltatok?” S ha 
már az RMDSZ által delegált magyar 
tagja is van a közrádió igazgatótaná-
csának, neki nem kellene, kellett 
volna rákérdeznie egy ilyen több 
nagyváros érintő, évek óta szervezett 
expó kapcsán a kisebbségi részvétel-
re? Ha már a hazai albánok ligája, a 
makedónok egyesülete, továbbá a 
muzulmánok egyesülete is képvisel-
tethette magát. De nem csak ezért.

Mondja már meg valaki, miről szól 
az érdekvédelem, az érdekképvise-
let? És mi értelme van akkor, ha 
nincs?
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Az idén 14. alkalommal megszervezett Kortárs 
Hangon irodalmi pályázat áprilisi egri díjátadó-
ján a Várad lapdíját Hubai Gábor, a Miskolci 
Egyetem hallgatója vette át. A korábbi évekhez 
hasonlóan néhány további pályázónak is (Bakos 

Martin és Csató Anita – Eszterházy Károly Egye-
tem, Eger; Fülöp Dorottya, Sárkány Tímea és 
Vass Csaba – Babeş–Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár; György Alida – Sapientia EMTE, 
Kolozsvár) közlési lehetőséget adunk. 

György Alida

Pótcselekvések
UtoljáraaLuppa-szigetremész,
ottnincsenekérintkezésipontok,
csakfestékszag,alkohol,bélyeg,
kanadaivattafák,
nyárihóesésaDunamellett.

Körmeidahúsbamélyednek,
görcsösenkapaszkodsz,
őlámpátakargyújtani,
tepedigmostelőszörfélszafénytől.

Aföldönkeretrefeszítettvásznak.
Mégszáradrajtukazalapozás.
Afestéknemelég,hogyeltakarja
azanyagbaszőttkétségbeesést.

Tenyerévelkivasaljaabőröd,
acukorközésószivárog.
Afelszabadultcsöndben
végremástképzelhetszahelyére.

Horkolásamásfrekvenciánszól,
nincsidődhozzászokni.
Aszúnyogokkitakarjákacsillagokat.
Nézed,ahogyegyacombodrarepül,
belédmar.Neműzödel.

György Alida a	kolozsvá-
ri	Sapientia	Erdélyi	
Magyar	Tudományegye-
tem	hallgatója,	a	2018.	
évi	Kortárs	Hangon	iro-
dalmi	pályázat	első	díja-
sa.

Hubai Gábor

Milyenszép
Februárlettésnehézerrőlbármit.
Azutcakőrehullegyszakadtfilmplakát,
egykönnyűlelkűnőrevolnajóígyvárni
snemtörődniazzal,hogyhazudjaát
akócoskisestétőlizzadtéjszakánkat,
csakgyönyörködnibenneéselmondani:Szép.
Elfelednimellette,hogycimborámabánat,
skicsitannaklenni,aminemlehetnék.
Egyidegenlakásbólkisurrannireggel,
gyűrött,foltosingben,féligjózanul.
Hazafelémásranéznicinkostekintettel,
egészenaddig,mígbelenempirul.
Kávérameghívniéscsábítgatniőt,
denemátvernivagymegbántani,tényleg,
csakérezni,hogymilyenszépadélelőtt,
csakérezni,hogymilyen szép az,hogyélek.

szégyenérzetnélkül
megjöttatéladepresszánsszerekkel,
szívemegyfalsritmusrahangolódik,
megszokáslettmindenáldottreggel,
ésnemjutokelmagamtólajóig.

Hubai Gábor a	Miskolci	
Egyetem	hallgatója,	a	
2018.	évi	Kortárs	Han-
gon	irodalmi	pályázat	
második	díjasa,	a	Várad	
folyóirat	lapdíjasa.

napjaimcsupánolcsótévedések,
kettétörtkeresztek,kimustráltszavak:
nyakamatmárszorítjákakések,
nyelvemalattrozsdaéssalak.
mostkellenetalánmegbotlanivégül,
elvarrniaszálat,nemkezdenimást,
belátni,mivoltam–szégyenérzetnélkül–,
Istenráncostenyerénegyvéraláfutás.


