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Ezen a pillán
Kiszáradó ez a tó
medre partján micsoda
madár hintál ezen a pillán
valamit cseveg mintha csipegne
nem nekem azt nem hiszem
de akkor kinek
talán magának senkinek
staccato hangjait elveti
maroknyi-se tollból
kikelő ének
hallod-e hallom-e
vigyázz billen az ág
szemhéj csukódik 
a szárny a tó
már nem is él
tükre a szemfedél

Miféle madarak
Ezek a nem tudom 
miféle madarak
Sebestyén nyilai
visszaszállnak
festett önarc
Piero della Francesca s mások
arany háttérből angyalszárnyak
-tól -ig levakart falak
mögül kirajzanak
sorskörvonalak megannyi
alatti feletti alak
arcok merev valahánya
egy-egy fekete lyuk
marad éjszakául
de süssön csak ki valami nap
majd utánuk
erednek ki-ki megtalálja
a magáét miféle madarak
elvakult időben a tér
lehunyt pillái alatt

CzilCzer Olga

Szemhatár

A Magyar Próza Napja
2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján először, 

hagyományteremtő szándékkal

A Magyar Írószövetség Választmánya kezdeményezi, hogy 
2018. február 18-án, Jókai Mór születésnapján első íz  ben, 
majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendezzék 
meg Kárpát-medence szerte A Magyar Próza Napját.

Mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy a szintén  
a Magyar Írószövetség kezdeményezésére első alkalom-
mal 1964. április 11-én megünnepelt Magyar Költészet 
Napja az évtizedek során milyen jelentősen hozzájárult  
a magyar verskultúra fejlődéséhez, a költészet társadalmi 
megbecsüléséhez.

Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünne-
pének a megrendezésére, mert írói életműve mai napig  
a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen 
teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét 
a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul történelmi 
önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez. Emellett 
Jókai Mór volt az első, modern értelemben vett hivatásos 
prózaírónk, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, köz-
 életi szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit 
számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel 
fogadták, nagyra értékelték. Művei itthon és külföldön 

egyaránt népszerűek voltak az olvasók és az irodalmárok 
körében, könyvei szinte máig példátlanul nagy számban 
kerülnek kiadásra és fogynak el.

Ugyanakkor a február 18-án megrendezésre kerülő 
Magyar Próza Napja a tavaszi könyves szezon méltó nyi-
tánya lenne, amely kellő távolságban van más nemzeti 
és kulturális ünnepeinktől, nem kell attól tartani, hogy 
egybemosódik pl. a Költészet Napja vagy más nevezetes 
közösségi esemény megünneplésével, mint a korábban  
a sajtóban is megjelent dátumok.

Szeretnénk, ha kezdeményezésünk mielőbb ismertté 
és elfogadottá válna a kulturális kormányzat és az iro-
dalmi élet jelentős szereplői körében, hogy a rendelke-
zésünkre álló, viszonylag rövid határidő ellenére közös 
összefogással már első alkalommal méltó módon rendez-
hessük meg az eseményt. Mindennek a koordinálására 
és lebonyolítására a Magyar Írószövetség vállalkozik. 
Bízunk benne, hogy ez a szép jövő előtt álló irodalmi 
ünnep jelentősen hozzájárul majd a magyar prózairoda-
lom eredményeinek és a kortárs prózaírók munkásságá-
nak jobb megismeréséhez és megbecsüléséhez – valamint 
abban, hogy minél több szervezet csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez.
2017. november 24. 
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