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Grendel-akta

mit tegyen az ember
ha baja van a renddel
s baja mint a tenger
mit tegyek barátom Grendel

tudom bár ilyesmit
kérdezni bajos
mit tegyek mégis
ezt mondd meg Lajos

nincs pénzem mészre
tűkön ülök
most vettem észre
költeményt szülök

szólítok papokat
de nem azon múlik
pedig a vakolat
már jócskán hullik

akár a falevél
rebben a pillám
sír aki velem él
becsapott a villám

nem oda csapott le
ahová kértem
emelem kalapom de
jönnek már értem
annak aki férfi 
mondja a nóta

szégyen ám kérni
Nagy László óta

a ház ahol lakom
ronda nagy épület
mások is látják
a szél mint a rémület
otthonosan jár át
ajtón és ablakon

vérbő Cigánysoron
dédelgetem vakon
választott cigány sorom

meg az ősz is itt oson
latyakosan lágyan
sörtől ittasan
puhítja az ágyam

lelépni tilos
üzen egy papiros

készülődöm haza
s mint valami kasza
vágnék már rendet –
kifentebb soraimmal 

üdvözlöm kendet

Bíró Szabolcs (1988) író, művelődésszervező
Czesław Miłosz (1911-2004) költő, író, iroda-
lomtörténész
Csillag Balázs (1988) prózaíró, animátor
Fellinger Károly (1963) Forbáth-díjas költő
Gál Sándor (1937) költő, író, publicista
Hodossy Gyula (1960) költő, író, intézmény-
szervező
Hogya György (1956) prózaíró
Jancsó Péter (1986) író, tanár
Katona Nikolas (1993) költő
Kovács Jolánka (1958) író, költő, műfordító
Kövesdi Károly (1953) költő, író, publicista
Kulcsár Ferenc (1949-2018) költő, szerkesztő
Kulcsár Gábor (1998) egyetemi hallgató, új-
ságíró

Lipcsey György (1955) szobrász
Orsós Zoltán (1991) végzős jogászhallgató, ok-
tató, fordító
Ravasz József (1949) költő, szerkesztő, ro-
mológus
Százdi Sztakó Zsolt (1967) prózaíró
Szentmártoni János (1975) József Attila-dí-
jas költő, író
Sziveri János (1954–1990) költő
Tóth László (1949) József Attila-díjas költő, 
író, művelődéstörténész, szerkesztő
Tőzsér Árpád (1935) Kossuth-díjas író, köl-
tő, irodalomtörténész, műfordító
Z.Németh István (1969) költő, író, szer-
kesztő.

Sziveri János

LAPSZÁMUNK SZERZŐI

Tóth László sorozata I.

BEVEZETÉSKÉPPEN EGY 
SOROZATHOZ

Alábbi vers, melyet a délvidé-
ki Sziveri János (1954–1990) 
a pozsonyi Grendel Lajosnak 
(1948–2018) ajánlott, 1988. 
november 11-én jelent meg a 
budapesti Élet és Irodalomban. 
Példaként arra (is), miként ha-
jolt össze a geopolitikai hatá-
rok fölött a részekre szaggatott 
magyar irodalom a diktatúra 
éveiben. Akkor, amikor még 
Magyarországon is csak alig 
valamivel korábban indult el a 
folyamat, nem kevés akadály-
ba ütközve, mely az 1920-as 
trianoni döntéssel ugyancsak 
„feldarabolt” magyar irodalom 
újbóli egységesülését vette cél-
ba (melyet azonban számtalan 
anomália jellemez azóta is). A 
két író – identitásküzdelme-
ik, kiábrándult történelem- és 
társadalomszemléletük, szar-
kazmusba hajló iróniájuk, iro-
dalom-felfogásuk és írói törek-
véseik, valamint a diktatúra 
lebontásában vállalt szerepük 
révén – különbözőségeik elle-
nére is sokban rokon egymás-

sal; abban is, hogy az említett 
folyamatban mindketten meg-
kerülhetetlenek. Sziveri versé-
nek címe Grendel harmadik, 
illetve negyedik könyvét, a 
Galerit (1982) és az Áttételeket 
(1985) idézi, melyek az Éleslö-
vészettel (1981) együtt alkot-
ják azt a szabálytalan trilógiát, 
mellyel írónk élvonalbeli része-
sévé vált a magyar epikát meg-
újító, az 1970–1980-as évek 
fordulójára eső prózapoétikai 
fordulatnak.

Grendel Lajos a nemzedék-
társam s a barátom volt, s mert 
a világot sokban megegyező 
módon láttuk, utunk is egymás 
mellett kanyargott – haláláig: 
ötven éven át. Sorozatom eb-
ből a fél évszázadnyi időből és 
tapasztalatból kíván az elkö-
vetkező fél évben néhány olyan 
ismeretlen vagy kevésbé ismert 
irodalomtörténeti és életrajzi 
adalékot felvillantani, melyek a 
róla kialakult pályaképet is ki-
egészíthetik vagy árnyalhatják.

Áttételek a Nagy 
GALERIstához

Csend-élet I. (2009)


