
Költő, irodalomtörténész. A kolozsvári Tudományegyetem francia–magyar 
szakán végzett. Tanított a Brassai Sámuel Líceumban, az UTUNK/Helikon szer-
kesztőjeként is dolgozott. 1990 óta a kolozsvári egyetem magyar irodalom okta-
tója. Több tanulmány-és verseskötet szerzője.

„Boldogságforrás az én szá-
momra a szabad levegő, a fa, az, 
amit természeti környezetnek ne-
veznek, esetemben egy kert vagy 
az erdő, és a család, a társak, a ba-
rátságok. Fontosnak tartom, hogy 
ami megosztható, a boldogság szó 
egyik tartalma legyen, ilyen a meg-
osztható falat kenyér, az örvende-
zés vagy az olvasmány.”
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Kacor! és más bábjátékok, 
 ill. Miklósi Dénes, Mentor, 2001. 
Levélajándék, 
 Koinónia, 2002. 

Egyed Emese (Kolozsvár, 1957 – )
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„A vers éppen a rövidsége miatt képes könnyen megszó-lítani bennünket, és felhívja a fi gyelmet arra, hogy az ol-vasás és az újraértelmezés révén mi is hozzáadhatunk va-lamit a világ dolgaihoz.”

„Kacorról minden gyermek tudja: király. Király és macska. Ha meg egy bábjátéknak az 
a címe: Kacor! , akkor nyilván valami történik ezzel a király macskával. 
Egyed Emese Kacor!-játéka Vasárnap méhkirálynő és udvartartása: Hétfő, Kedd satöb-
bi bemutatásával kezdődik. Már az olvasás legelején kiderül, hogy a játékban a soro-
lást, a satöbbit, nem az előre kitalált szereplőknek kell folytatni, hanem a játék vendé-
geinek, a kiszámíthatatlanoknak, akik éppen ott vannak a bábelőadáson, vagy éppen 
ezt a báboskönyvet veszik a kezükbe. Ezek a kiszámíthatatlanok pedig mégiscsak ki-
számítható dolgokat mondanak: szerda, mondják, meg csütörtök. Mert azt, hogy a hét-
fő-kedd után mi következik, nem a szerző találta ki nagy kucifántosan, nem, a szerző 
pusztán azt találta ki, hogy Szerda a méhkaptárt építő, Csütörtök a mézhozó, Péntek a 
mézbegyűjtő, Szombat a kaptárőrző, miként a Vasárnap is valaki lett ebben a bábjáték-
ban: a méhkirálynő.
Ahogy olvassa a bábjáték kiszámíthatatlanja a szöveget (persze a szöveg azt szeret-
né a leginkább, ha az a kiszámíthatatlan nézné az előadást, még inkább: részt ven-
ne benne, és méltán szeretné), azonnal megjelennek (lelki vagy testi szemei előtt) a 
fenti sorrendben a méhek a megfelelő szerelésben. És akkor javában itt az ideje gya-
nakodni: ha már a csütörtök nem a lehető legvacakabb hétköznap, hanem szögmé-
rős, távcsöves, kosarakkal felékesített lábú méh, akkor lehet, hogy a Kacor sem ki-
rály és macska.”

(Selyem Zsuzsa)

„Az ajándéko-
zás nem köny-
nyű feladat. 
Ebben Lázár, 

Soma és Sára is megegyeznek, és némi vi-
tatkozás után úgy döntenek, hogy hor-
gászni mennek. Kacort, a madarukat 
azonban otthon hagyják. Nem derül ki, 
hogy a lelkiismeret hangja szólal-e meg 
bennük, vagy sem, de Somának, a kicsi-
nek, akit folyton letorkollnak, az az ötle-
te támad, hogy írjanak levelet Kacornak. 
De milyen levelet? A kis társaság lelemé-
nyessége határtalan. Olyasmit találnak ki, 
amit a rímbe szedett utóirat is érzékeltet. 
Megsejtik azt, amit sok évezreddel ezelőtt 
Pál apostol is megfogalmazott (a szerző 
az ő szavait választotta meséje mottójául), 
hogy a másokra való odafigyeléshez, a tö-
rődéshez mérhetetlenül kevés az írás.”

„A gyermekkor me-
sei hangulatait idéző 
kötet valójában egyet-
len, tizenkét négyso-
ros strófából álló cik-
lus. Az alcímben jelölt 

doboló a versek (valaha magát a versszakot nevez-
ték versnek) recitatív, sámáni dikciójára utal: 
«Számtalan szó könyvbe írva, 
ugyanannyi Tejút hídján.
Vágtass velem, csengős csikó,
röpülj, szavak sikló szánja.» 
Ezekkel a varázsszavakkal ragadja az olvasót ma-
gasba a költő, hogy a gyermekdalok ritmikáját, fur-
csa szóképeit idéző emlékképekből, a kisgyermek-
lét tapasztalataiból, groteszk víziók elemeiből fel-
épített versek szárnyán repítse a lélek ismeretlen tá-
jaira. A kompozíció záró szakasza így hangzik:
«Pattogtass, fagy, ostoroddal,
szórj a tűzbe gyantát, mentát!
Ég-föld vászna egybehajtva,
csönd aranyfonala rajta.»”

„A szerelmes versek és 
gyermekversek nyelvén 
mondtam el sok min-
dent, amit közölni akar-
tam a világgal – például, 
hogy gyermekkorunk-
kal nem szűnik meg ben-
nünk a bizakodás abban, 
hogy érzelmeit sem hiába 
kapta az ember.”
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Ötven csillag – doboló versek, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia,   
 2008.

Születésnapra

Ne egyél sokat, mert elhízol!
Játékaidat add nekem!
Szerencséd lesz, ha bennem bízol:
csíz rak fészket a fejeden.
Minden évben van születésnap,
S baráti körben jó a torta.
Akinek nem jut, sírjon. Sírhat!
Bús térdét verdesse az orra!
Légy cipóképű, mint a hold!
Cinkék csípjék a füledet!
Eszed füstöljön, mint a kémény!
Rettegjenek a gyávák tőled,
és bújjanak mögéd a gyengék,
lessék el legszebb szavaid...
Te serdülj nagyra, mint a kóró,
ne féld az idő karmait,
és élj sokáig, mint a teknőc,
és bírd ki mind a hét fogást,
nappalra kapd a föld csodáit –,
éjszakára: jó horkolást!

Kérvény

Ha nem volnék még iskolás,
most kérném fölvételemet
a szán- és hógolyó osztályba,
hogyha maradtak még helyek
magamfajta későkásáknak.

Szelíd leszek, mint ezer ördög,
s még ismerek pár rendes kölyköt,
akik csöndes magányban is
folyton a társaságra vágynak:
fűti őket a tetterő!

Ígérem, sose leszek fáradt,
énekhangom sem lesz hamis,
és ha sarokba kerülök,
egy hétig sem jövök elő!

(Vakációztam eleget…
Ha nem volnék már iskolás,
 a jómadarak osztályába
most kérném fölvételemet.)

Eltévedt pöttyök, hópelyhek

Őzek nyomán lépkedek,
folyondár-függöny között,
összevissza ág alatt.

Vállamra szűrt fény pereg,
messze felhő mennydörög,
kísérnek csöpp madarak.

Simogató kezemet
várd meg, őz: közel jövök!
Késő pelyhek hullanak.

Játszótársunk születik

Nyár óta mindig Karácsonyra várok. 
Ma már tudom, hogy várakozni jó;
készíts, anyókám, ünneplő kalácsot:
közeledik a szentesti hajó, 

közeledik, javulásunkat hozza, 
hírt hoz örök csodákra nékem is. 
Csillagkert sarjad messze illatozva;
s a nagyvilágban csönd sincs, béke sincs!

Tavaszvarázslás  

A téli tücsökágy diólevél.
Jól szigetel, nem fújja szét a szél,
és illatos, meleg álmot sugall
nyáremlékű árnyék-zugaival.

Lapul az élet lágy avar alatt.
Csírát óvnak a réteges havak.
Hosszú a tél: türelmünk, mint a jég,
a nap forró kezét óhajtja rég,

és zene kell! Hé, tücskök, madarak!
Rozsda rágja hangszálaitokat;
gyertek elő! Hangoljatok hamar;
tavaszvarázslás legyen ez a dal.

Mi a fontos

Nem királyok, pásztorok,
égi-földi állatok;
nem a csillag, nem a fa,
nem istálló kapuja,
nem arany és nem tömjén,
nem a szigorú törvény,
nem a megtörtént dolog,
nem életunt gazdagok,
hanem fontos, hogy te jó
legyél, hozzá hasonló,
segítsd, aki rád szorul,
aki nehezen tanul,
szeresd, aki maga van,
kinek nem jut oltalom,

hadd töltse el békesség,
s várja véled Istenét.

„Nem hivatalnoknak, 
hanem embernek terem-tet-
tek, a játék vagy a jel-
hagyás ajándékával pedig 
leginkább versíróként élek.”
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