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VISKY ANDRÁS

Költő, drámaíró, dramaturg, rendező. Dolgozott szerkesztőként, könyvkiadót
alapított, tanult (elvégezte a doktori iskolát az ELTE Esztétika Tanszéken, DLA
címet szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen), utazott (színházak,
egyetemek, tudományos és író-konferenciák, ill. fesztiválok meghívottjaként).
Jelenleg a kolozsvári Tudományegyetem Színház és Televízió Karán tanít, valamint dramaturg a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.
Első gyerekvers-kötete, az Aranylevél 1999-ben jelent meg.
Fényárnyék címmel (Páskándi Géza: Sugár királylány és Árnyék herceg, avagy
Mióta van árnyéka a fénynek? című vázlata alapján) gyerekeknek is írt színpadi játékot.
KÖNYVEK

„Marosvásárhelyen születtem, de nem laktam benne sohasem; Nagyváradon jártam iskolába, de amikor magam is dönthettem felőle, föl sem merült bennem, hogy Váradon telepedjek le; Temesvárt nemcsak egyetemistaként tekintettem átmenetnek, hanem mérnök szakos hallgatóként is […];
Szatmárnémeti meg néhány év csendes önképzéssel kecsegtetett, ám otthonnal semmiképp. Családi életünk egyébként valamiféle beállt, mozdíthatatlan átmenet jegyében zajlott, református lelkész apánk folyvást emlékeztetett bennünket a Szentírás szavával: nincs itt nekünk maradandó városunk. Az itt azt a helyet jelölte éppen, ahol a dobozokból hatósági engedéllyel kipakolhattunk végre, és egyben azt is, ahonnan majd tovább kell
állni, ahogyan az addigiakban történt. […] Otthon tehát Erdélyben vagyok, és Kolozsvárt szemeltem ki otthonomnak, ez a város ugyanis az ízlésem szerinti legszerencsésebb összegzése annak, ami számomra Erdélyt
jelenti […] A helyszínek mindenekelőtt találkozásokat és történeteket jelentenek nekem, és valamiféle befejezetlenséget, amely a töredék formájában mutatkozik meg. Egyetlen verset írok, egyetlen történetet mesélek, sietősen és tökéletlenül.”

Hullócsillag, Habakuk,
ill. Bátki László, Mentor, 2000.
Betlehemi éjszaka,
ill. Jill Reid, Koinónia, 2001.
FONTOSABB DÍJAK
József Attila-díj, 2009.

Esti ima
Lehajtja szép fejét anyám,
Mint egy magányos, fáradt napraforgó.
A csönd elindul, nagy öreg madár,
És vele tart egy állig gombolkozott angyal:
Kabátja tintakék, a gombja óarany,
És mint a postás, házról házra jár.
Alighogy int, kihunynak mind a villanyok,
És minden óra csendesebben üt,
A tornyokban és itt lent, mindenütt.
Ott áll anyám, az asztalhoz közel,
Előtte roppant könyv dereng, akárha víztükör,
S azt mondja hallhatón: Jövel, jövel…
Ugyan kivel beszél?
Kit szólongat, mikor már elpihent a ház?
Teremtőm, jó Atyám, nekem is van fiam!
Tekints reá, ne szűnj meg őt tanítani,
Mert tőled vagyunk mi mindannyian… –
Így szól, s alig moccannak ajkai.
Az asztalon hullámzik a damaszt,
Amíg a ház fölé
Egy csillagot ragaszt
Egy óriási kéz.
Hallgasd meg őt, Atyám! – mondom hamar.
Anyámat nézi minden égi bolygó:
Ott áll előttük egy szép napraforgó.

Aranylevél
„Mitől szeretünk többszö
r elolvasni egy
művet? Attól, hogy mind
ig másképpen
szól hozzánk, és ebben a
folyamatban a
mű titokzatosan az olvasó
változását is
el tudja fogadni.”

„Én az irodalmat
mindennek ellenére valóban evangéliumnak tartom, ez
a görög szó pedig
nem jelent egyebet,
mint örömhír.”
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„Aki nem tud felszabadult szívvel önmagán nevetni, azt kinevetik és megvetik, és joggal cselekszenek így. Akinek mindig igaza van, humora biztosan
nincs, fáradt és fárasztó, a világ megváltásával van elfoglalva folyvást, és hát ezzel majd´ kétezer évet késett.”

Aranylevél,
Míg földet ér,
Még táncra kél vele a szél.
KÖNYVISMERTETŐ
„Bari ben Bárány a Megváltó születése előtti napon tudja meg, hogy abban az
évben őt szemelte ki a főpásztor áldozati báránynak. Nem csoda, hogy éjjel nem
jön álom a szemére, és barátját is felkölti, hogy megossza vele a félelmét. De végül megérkezik az angyal (a könyv illusztrátora szerint papírszárnyakon) a jó hírrel: senkit nem fognak ezentúl feláldozni, mert megszületett a Messiás, a Jó pásztor, aki életét adja az ő juhaiért. A könyv
román és angol nyelvű változatban is
megjelent, Paul Drumaru illetve Ailisha
O’’Sullivan fordításában.”

A kétarcú

A félelemről

Fuss, Esztendő! Jó reggelt, Év!
Hozott Isten!
Január.
Ez a nevem, igen jó név.
Január! Nem jaguár!

Anya, anya
Fenn a kertben
Minden csupa
Éjszaka!

Andrisnak

Libeg-lebeg
Az út felett,
Zenét zizeg és integet.
Lebeg-libeg,
Így érzi meg,
Már lesben áll a nagy hideg.
Aranylevél
Most útra kél,
De visszatér, még visszatér!
Lehull a nap,
Egy szép kalap:
Az éjszaka utánakap.

Ismered tán az Óévet,
Ismer tán az Óév téged,
Hogy így elfutott előled?
Egy fejemen két arcom van,
Hozzá kétszer két szemem,
Szemmel tartom, mégse látom,
Mindig kibabrál velem.
Mögötte már bozót, tenger,
Mögötte az Ararát,
Rám se nézett, megemelte
Majdnem négyszáz kalapját.
Nem kergetem, fut előlem,
Menjen, nincs dolgom vele!
Kicsit sértő, nem veszem fel,
Porzik még decembere…! –
Hanem mit is mondtál róla?
Megette a szamarát?
Én azt mondtam: Ararát!
Nem mutatja csak farát?
Látom bánt, hogy rád se nézett,
És hogy én sem tartóztattam
Fel egy kicsikét evégett!
Rá se ránts! Jó néven venném,
Ha már végre észrevennél,
Rám is néznél, kifürkésznél,
Hiszen ő nincs, én vagyok,
És ha február kopogtat,
Ugyanúgy elillanok.
Rendben, mufurc hónapom!
Mondd csak, kedves Január,
Hol van, hol van, hova tűnik
Minden élő elmenő?
Hogyan lesz az új év folyvást
Hajlott hátú esztendő?
Mondd meg nékem, van hazájuk?
És ha vándor arra jár,
Ott él minden január?
Nem tudom, hogy honnan jöttem,
Nem tudom, mivé leszek,
Változékony ég fölöttem,
Ismerem a köveket,
Nincsen szárnyam, szállok mégis,
Kezdet vagyok, vagyok vég is,
Lábam sincsen, lépdelek,
Láttál? Ugyan! Itt sem voltam!
Föld veled! És ég veled!

Sötét, sötét
Fenn az égen
Holdunk hideg
Udvara!
Hogyha a Nap
Elgyötörten
Megpihenni
Éjre vált!
Anya mondd, ó
Egyik csillag
Márikának
Átkiált?
Miért nem félnek
Partok mentén
Álldogáló
Nyurga fák?
És ha nem fagy
Be a folyó
Egymáshoz hogy
Jutnak át?
Anya, anya
Mondd, te félsz-e
Mikor úton
Van apa?
És ha megjön
Árnyas fődnek
Mért van újra
Hajnala?
Anya, anya
Én sem félek
Mesélj, mesélj
Szeretem!
És, csak amíg
Elaluszom
Fogjad kérlek
A kezem!
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