
„Úton lenni boldogság…” (J. K.)

3

Műút · irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat · ISSN 1789-1965 · Megjelenik a Szépmesterségek 
Alapítvány kiadásában Miskolcon · Főszerkesztő; Művészet: Zemlényi Attila (zemlenyi@
muut.hu) · Kritika, esszé: Jenei László (jenei3715@gmail.com) · Szépirodalom, képregény: 
Borda Réka (borda.reka@muut.hu) · Kritika, esszé; olvasószerkesztés és korrektúra: Vásári 
Melinda (vasari.melinda@muut.hu) · Képszerkesztés, design: Tellinger András (telli@chello.
hu) · Képanyag és felelős kiadó: Kishonthy Zsolt (kishonthy@muut.hu) · Szerkesztőség: 3530 
Miskolc, Széchenyi I. u. 14. · +36 46 326 906 · muut@muut.hu · www.muut.hu · www.facebook.
com/muutfolyoirat · twitter.com/muut_folyoirat · Szerkesztőségi titkár: Simon Gabriella 
(szepmestersegek.alapitvany@gmail.com) · Layout és logo: Szurcsik János (mail@janos.at; www.
janos.at) · Előfizethető: Szépmesterségek Alapítvány (3530 Miskolc, Széchenyi István u.14. · 
Tel.: +36 46 326 906) és az OTP Bank Nyrt. Miskolci Igazgatósága 11734004-20412245 számlaszámán, 
pontos elérhetőség megjelölésével, közvetlenül vagy postai átutalással ·  Előfizetési díj egy évre: 4740 Ft. 
Nyomda és kötészet: Tipo-Top Nyomda, Miskolc · Felelős vezető: Solymosi Róbert · Műút portál: 
www.muut.hu · ISSN 1789-2635 · Felelős szerkesztő: Borda Réka (borda.reka@muut.
hu) · Szerkesztőbizottság: Bárány Tibor (Kiskáté), Ferencz Mónika (webszerkesztő), 
Jenei László, Kishonthy Zsolt, Tellinger András, Vásári Melinda, Zemlényi Attila

k e z d e n i  (nyilas atilla mondhatójára)

magammal mit, ha valamennyi lehető módon

elmondták már az összes mondhatót,

és én is talán, amit tudtam, mindent; de nem.

kabai lóránt

S Z É P Í R Á S

Szerzőink: Antal Balázs (1977, Ózd) a Nyíregyházi Egyetem és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója · B. Kiss Mátyás (1993, Veszprém) 

az ELTE irodalom- és kultúratudomány szakos hallgatója · Balajthy Ágnes (1987, Kistokaj–Debrecen) kritikus, szerkesztő · Bihary Gábor (1989, 

Mátészalka, Debrecen) tanár, a Szkholion szerkesztője, a FISz tagja · Biró József (1951, Budapest), költő, író, képzőművész, performer, irodalmi 

szerkesztő · Biró Krisztián (1994, Miskolc) költő · Bíró Zsófia (1977, Budapest) háztartásbeli · Bordás Máté (1995, Szolnok) költő, magyar–német tanári 

szakos hallgató · Csehy Zoltán (1973, Pozsony) költő, műfordító, irodalomtörténész · Gorove Eszter (1988, Budapest) kritikus, doktorjelölt · Gregor 

Lilla (1994, Albany) az ELTE összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakos hallgatója · Horváth Előd Benjámin (1988, Marosvásárhely) költő, 

író, fordító, a kolozsvári Helikon folyóirat szerkesztője · Horváth Eszter (1998, Révkomárom) költő · kabai lóránt (1977, Budapest) · Kemény István 

(1961, Budapest) költő, író · Kishonthy Zsolt (1956, Miskolc) művészettörténész · Láng Orsolya (1987, Szatmárnémeti) költő, filmrendező, grafikus 

· Lapis József (1981, Sárospatak) kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő · Major Ágnes (1989, Budapest) az MTA ITI tudományos segédmunkatársa 

· Márk László (1990, Budapest) illusztrátor · Nemes Z. Márió (1982, Budapest) költő, kritikus, esztéta · Radnóti Sándor (1946, Budapest) esztéta, 

kritikus · Székely Márton (1990, Debrecen) író, doktorandusz · Szolcsányi Ákos (1984, Budapest) költő, bölcsész · Vonnák Diána (1990, Budapest) 

antropológus, prózaíró, szerkesztő · Zsellér Anna ((1981, Kiskunhalas–Budapest) germanista, műfordító, kritikus, jelenleg a Három Holló Kulturális 
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S Z É P Í R Á S S Z É P Í R Á S

ma nem  bántó

a csend, majdnem jó,

miként a tegnapi, 

bár abban is benne volt

az elmúlt napok csendjei sara, éhe;

mit „úgy szeretünk”, ha el is húzódik,

mert „semmi nem hiányzik”, 

csak félrecsúszik a válasz, 

ama harmadik rossz. 

magyar eső  a tébláboló télben, 

míg múlni sem, maradni nem akar, 

 

hibátlan nemzeti csapadék, ködbe tekerve, 

mit neki március, annak busa idusa, 

kemény cseppek, jégveréshez mértek 

a kimódolt, hallgatag sötétben, 

 

ez az eső köpköd, egészen korszerű, 

árja kísérője az ismétlődő kurzusnak, 

annak indulatai, gyűlölete, közönye 

illő párja, fajtiszta, élettérnyi magyar eső.


