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Kettőt egy csapásra

December 6-án, pénteken 17 
órától kettős könyvbemutatóra 
várják az érdeklődőket a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban, 
ahol Tamás Dénes Az élő ház és 
Miklóssi Szabó István, a Test-
függőség című könyvek szerzői 
egymást faggatják majd a ku-
lisszatitkokról.

Szőke Zsuzsa

Tamás Dénes 1975-ben szü-
letett Rétyen. Író, esszéista, 
a csíkszeredai Sa pien tia – 

EMTE kommunikáció szakának ta-
nára Csíkszeredába is elhozza Az élő 
ház című regényét, amely a Kalligram 
Kiadó gondozásában jelent meg. A 
történet a ki lencvenes évek elején, az 
egyik székelyudvarhelyi középiskola 
bent lakásában játszódik.

„A főhős húszéves érettségi 
találkozója apropóján néz szembe 
középiskolás, bentlakásos éveivel, 
annak minden frusztrációjával, sze-
relmével, útkeresésével. Sorjáznak 
az emlékek, egyik pillanatban még 
a Metallica dübörgését hallgatjuk 
egy kocsmában, a következőben 
� lozó� ával foglalkozunk a háló-

ban, ahol több tíz diák húzza meg 
magát, a másikban az otthonról ho-
zott kosztot méricskéljük, osztogat-
juk” – részlet az erdélyi Előretolt 
Helyőrség irodalmi-kulturális lap 
szeptemberi számából, amelyet 
Miklóssi Szabó István író tollából 
olvashatunk, és aki a szerző be-
szélgetőtársa lesz a találkozón.

Miklóssi Szabó István Testfüg-
gőség című könyve főként az emberi 
kapcsolatokat kutatja, annak hatá-
sait a környező világra, teszi ezt � -
lozó� ai, történeti és szellemi síkon. 
Az első ciklus, A tagadás történetei 
a görcsös ragaszkodás, a � zikailag 
be nem teljesíthető kapcsolatok, 
a szorongás és a pánikbetegség, az 
apa és � a közti kapcsolat tematiká-
ját dolgozza fel. Az Anzelm évei-
ről címet viselő második ciklus a 
folytonosság jegyében született, az 
1400-as évektől napjainkig mutatja 
be a fő karakter változásait. Bár első 
pillantásra úgy tűnik, a reinkarnáció 
foglalja egybe az öt novellát, valójá-
ban különféle szellemi állapotokat, 
állomásokat tárgyal, fölhasználva a 
keresztény, a zsidó vallás és a budd-
hizmus néhány jellegzetességét.
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Kovács Gabriella

Cigányágy
Belehullunk cigányágyba,
édes orcák, tíz kölyök.
Dohányfüstből nőtt
csóré köldökök
mind.
Hajkócukban
az anyaméh muszáj-ja,
ahogyan kilök,
s az utcák szelébe zárja
az örökké éheznit.
Apró gyomrotok feldörög
de apátokon a szájvonal elissza.
A szemetek még buta és tiszta,
engem néz, engem
oda és vissza, hogy
„meg kell-e majd ölnötök?”

Néhány évvel ezelőtt rám is hatottak a sablonos 
amerikai � lmek, miszerint különleges vagy, vár rád 
valahol az álomba illő nagy ő és az állomba illő élet. 
Elkezdtem használni a közösségi médiát, és minden-
hol szembejött a mára már közismert Photoshop-világ. 
Ebben a világban minden tökéletes, minden szép, és 
mindenki úgy él, amiről mások csak álmodnak. Telt-
múlt az idő, s lassan kezdtem felmérgelődni a közhe-
lyes sablonos Instagram stb. világra... De miért?

Úgy éreztem, hogy mindent megteszek, de őt a 
képen mégis szebbnek és tökéletesebbnek látom. Te 
nem szoktál így lenni? Biztos vagyok benne, te is 
teszel azért, hogy olyan legyél, de egyszerűen nem 
olyan az életstílusod.

Egyik nyáron külföldön dolgoztam, ahol még 
inkább meg� gyelhető ez a megalkotott, túlkreált 
világ. Szerencsémre olyan emberek vettek körül, 
akiktől nagyon sokat tanultam, többek között erről 
a témáról. Rájöttem, hogy igenis van, mindenki-
nek létezik egyedi, gyönyörű élettörténete, amit az 
amerikai � lmekben láthatunk, csak mindenkinek 
kicsit másképp tökéletes, és a tökéletesség nem � zikai 
értelemben van jelen. Most feltevődik a kérdés: ak-
kor miért nem érzed, miért nem éled át azt, amit a 
� lmben mutatnak, miért nincs neked is folyamato-
san jól szárított hajad, tip-top ruhád stb.?

A válasz, ami bennem megfogalmazódott, az las-
san lépésről lépésre tette szebbé az életemet.

A választ magunkban kell keresni... még ha ez 
most közhelyesen hangzik, akkor is bennünk van. Első 
kérdés, amit mindenki feltesz: Mit keressek magam-
ban? Folyamatosan azt hallottam mindenkitől, hogy 
ismerd meg magadat és boldog leszel, ami által meg is 
fogalmazódott bennem a második és a sokadik kérdés: 
mégis hogyan? Hogyan kezdjek neki, mit kell csinál-

ni? Még számtalan kérdés cikázott a fejemben, és nem 
tudtam leállni, folyton csak ezekre kerestem a választ, 
de mindhiába.

Egy nap eldöntöttem, bármilyen rossz volt a teg-
nap, bármilyen rosszul aludtam, és minden reggel bal 
lábbal keltem – mert csak úgy tudok leszállni az ágy-
ból–, én úgyis egy hatalmas mosolyt rakok az arcomra, 
és úgy megyek előre. Mert minden reggel új esélyt ad a 
szép napra, és nem akarom elengedni, csak azért, mert 
rossz volt a tegnapom. Pár hét után észrevettem, már 
nem is kell � gyeljek arra, hogy reggel folyamatosan mo-
solyogjak, mert a mindennapjaim részévé vált. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy nincsenek rossz napok, csak 
egyre ritkábbak. Megtanultam örvendeni minden kis 
napsugárnak, madárcsicsergésnek, és arra törekedtem, 
hogy boldog, energiadús legyek.

Nemsokára kérdések nélkül leltem meg a választ. 
Amennyi jót adsz másnak, és amennyi örömben ré-
szesíted magad, annyi jó fog rád várni, és így teszed az 
életed olyan csodálatossá, mint ahogyan a � lmekben 
látod. Mert magadat boldoggá tudod tenni, anélkül, 
hogy valaki segítsen. Ennek az életstílusnak számta-
lan előnye van, például,, hogy megtanulsz kiállni ma-
gadért, és nem engeded senkinek, hogy a földbe tipor-
jon, mert ő másképp gondol valamit. Ettől függetlenül 
megtörténhet, hogy akárhogy próbálkozol, rossz napod 
van, de ilyenkor is törekedni kell.

A végkövetkeztetés az, hogy higgy magadban, 
mivel egyetlenegy ember sem véletlenül jön az éle-
tedbe, van, aki azért, hogy tanulj tőle, és van, aki 
azért, hogy szebbé tegye az életed. Rajtad múlik, be 
akarod-e fogadni a jót és a szépet, vagy sem. Tedd 
egyedivé az életed, amire mindig is vágytál, vállald 
fel önmagad, vállald fel a hibáidat, vállalj fel min-
dent, ami téged alkot.

                             MONDJUK A MAGUNKÉT  Szávuj Ágnes-Bernadett 

Átlagos Instagram-világ, 
vagy saját, egyedi?

lencsevégen...

Ha sapientiás vagy 
és szeretsz fényképezni, 
oszd meg velünk fotóidat!  
Névvel ellá  tott fény  ké  pe det 
és a java solt kép alá írást 
a szoke.zsuzsa@hargi-
tanepe.ro e-mail-címre 
várjuk. 
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