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Lövétei Lázár László

ECLOGA*

        „Úgy nézik ma a verset, mint egy párt-igazolványt…”
                         (Weöres)

KÖLTŐ
Kéri a szakma ezerrel az újabb ecloga-félét –
állítólag a „Zöld”-ben nem tisztáztuk a dolgot…

PÁSZTOR
Szóval „ezerrel”… Ezért rontasz rám in medias res?
Ennyire kell az a vers? hogy az embert már le se szarjuk?
Ejsze az „adjisten”-t is pénzért adjuk a völgyben!?

KÖLTŐ
Harminc éve vagyunk rokonok, sógor! ne csináld már!

PÁSZTOR
Errefelé egy szimpla „Dögölj meg!” is isteni szózat…
Persze, megint tele vagy csupa breaking new-os izével!
Most mi a headline? csak nem a párizsi klímaegyezmény?

* Bevezető a Sivatag című, készülő kötethez.
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KÖLTŐ
Ötszáz kecske között én is tudnék geci lenni…
Nem huhogok, de ha egyszer ráfaszolunk az egészre,
akkor majd te se fogsz ilyen ocsmányul vigyorogni…

PÁSZTOR
Ennyire fontos a mainstream kurzust visszaböfögni?
Inkább verseket írj, mert untat a gyenge vezércikk –
hidd el, a martban is ezt szajkózza a pásztori iPhone!

KÖLTŐ
Említetted a szajkót… Nos, nem kéne, kitömve,
múzeumokba rekeszteni egy mátyásmadarat se:
ennél szebb madarat még nem látott Európa!…

PÁSZTOR
Nyughass már, „mátyásmadaram”! ímhol van a szajkód…

Csíkszentdomokos, 2017. június 13.

© Fortepan, Hámori Gyula
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ARANY JÁNOS SZÉPIRODALMI
ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT

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

Pályázni lehet publikálatlan irodalmi esszékkel és szépirodalmi al-
kotásokkal.

I. Esszétémák

1) Arany János írói bátorsága
A magyar irodalom forradalmár-politizáló szemléletében többször fo-
galmazódott meg bírálat Arany politikai szerepéről – legélesebben ta-
lán Ady Endre részéről; a harmincas években nagy vita volt Móricz és 
Kosztolányi között e kérdésben; a hetvenes években pedig 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 mértékben 
megszaporodtak a verses elbeszélő költemények (Juhász Ferenctől 
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 tragi-
kus magyar „sorsirodalomtól” távol áll a humor és irónia kategóriája, s 
a magyar irodalomnak minden ízében súlyosnak, mélynek és komoly-
nak kellene lennie. Vajon hogyan állja ki e vélemény a történetiség 
próbáját (pl. Arany életművében), s hogyan viszonyuljunk egy ilyen 
véleményhez az utóbbi évtizedek erőteljesen ironikus 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 ön-
álló eredetiség térnyerését. Vajon hogyan működnek az irodalom 
történetében 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 emel-
kedett hangnemével, hanem a parafrázisok, imitációk és paródiák 
gesztusával közelítenék meg az egyik legnagyobb magyar humorista 
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 delegáltjai 
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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