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Tatár Sándor

FOHÁSZ TUDATLANSÁGÉRT

Mért áll össze, ha összeáll?
s miért ér értelmetlen véget?
Mért ellenség a fürdőszoba reggel?
s este a hold s az asztal mért hamis igéret?

Ablakodon túl utca vagy
kert, mindegy: benned labirint van
mozdulna ajkad; úgy marad,
és cserbenhagy a hittan.

Jobb is talán, hogyha nem válaszol,
akit faggatsz (a sors? vagy Isten?)
még kérdezel, de közbe’ már
ott van egy kéz az utolsó kilincsen.

Jobb nem tudni, hogy a te kezed-e,
és azt se bizton, hogy az a kilincs az,
hisz érezheted, mindaz, amit fi rtatsz,
egy éjsötét tudásnak kezdete.

Neked valóbb ez: a nappali vakság,
s füledből ki ne tépd az Isten-adta vattát
– fogad sebe az almán tán beforr…
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SIRÁLYBESZÉD*

Beszéd nincs másmilyen, csak mellébeszélés.
(Jószerével.) Kivéve, ha a beszélő kódolatlanul
beszél a pénzről, a hatalomról vagy a szexről.
Persze tudom én, hogy nem lehet levonni
a logikus következtetést abból, milyen unalmas
a (bízvást leszögezhető ez is: mérsékelten
változatos) fedőszövegekkel űzött
nagy össznépi társasjáték,
hiszen
ha levonnánk a konzekvenciát, a fenti három
téma maradna csupán a svédasztalon,
egyebekben meg el kéne némulnunk.
(Ami minden bizonnyal problematikus lenne
 loqui necesse est [Vagy nem így tartják?])
Versenyt-cifrázzuk hát a mellébeszélést,
s ha valaki valamely zavart és/vagy vakmerő pillanatában
széthasítja a szókárpitot, felrúgja az egyezséget,
számolhat, természetesen, a következményekkel.

Gyönyörűen átjött mindez a napokban Balatonfüreden,
ahol többnyire az »irodalom« csal-lobogója alatt
bocsátották vízre (a légbe), számolatlanul, a mellébeszéd
papírhajóit.
  Volt ez vajon másképp? Amikor
Hölderlin leírta: und fiel von den Ästen das Laub,
und flog im Winde der Regen
vagy Ihr holden Schwäne,
akkor vajon tényleg az ágról lehulló levelekről,
a szélkergette esőről és a kecses-szelíd hattyúkról
akart mondani valamit?

* A kívülállás és a pártatlanság – mi más lenne? – öncsalás.
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A programzárta utáni (vasárnap) délelőttön
leszórtam tagjaimat a füredi kikötőmóló tövében
hívogató fekvőpadok(?) egyikére (fémváz, deszkázattal kitöltve;
formája hozzávetőleg mint egy nyugágyé). Süttettem
magam az őszelő korántsem bágyadt napjával.
Utószezoni-lustálkodó felebarátaimmal együtt
fölfi gyeltünk a nagy fehér madarak közt egy agresszor-hattyúra.
Már a szárny- és nyaktartása sem ígért
semmi jót; látszott rajta, hogy összeférhetetlen.
(Tudnám a fi zimiskáját, az általa keltett benyomást
a médiában gyakran szereplő politikushoz hasonlítani
{ennek a vers[?!]nek vélhetőleg már az se árthatna},
de inkább mégse; miért ajándékoznám meg a
lábjegyzet-lét örökkévalóságával??)
Fenyegetően fölborzolt tollal cserkészve be őket,
módszeresen üldözte el egymás után fajtársait.*
Azok súlyos-esetlen repüléssel menekültek
előle; vissza – nota bene! – egy se támadott.
(Elég volt, hogy ő úgy tudja/mutatja magáról:
      ő a legerősebb?)
A parton fejcsóváló-találgató emberek, a vízben
közömbös kacsák, fölötte részvétlen sirályok.

Ó, natura sancta!
– boldog ártatlanság(!?)

* Trükközésnek, alattomosságnak, mondjuk, nem volt nyoma nála ( nyers 
erő). Hacsak azt nem tartjuk annak, hogy erőfölénye axiómának látszott.
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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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A Wallenberg Egyesület Ember Mária-díjára
már lehet díjazottakat jelölni.

A kiírást az Egyesület honlapján találják meg.
www.wallenbergegyesulet.hu

Vagy írjon mailt: wallenbergegyesulet.elnok@gmail.com

„Minden múlt a múltunk”
Ez a 7 éves Fortepan Online Fotóarchívum jelmondata

Lapzártakor 89 903 fénykép
Ingyenes, de előállítása nincs ingyen!

Támogatni a Fortepan honlapján levő Donate gomb segítségével,
vagy a Summa Artium Fortepan számláján keresztül lehetséges:

16200010-10045820 (Magnet Bank)

www.fortepan.hu
Minden támogatást köszön a Fortepan!
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